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Mikroregion slaví 20 let

Mikroregion Maštale u příležitosti
oslavy 20. výročí od svého založení vydává pěkný nástěnný kalendář na rok
2021. Vybrané fotografie pořídil pro
kalendář Marek Odvárka nebo Jan Poslušný. Kalendář je v prodeji v omezeném množství 300 ks za symbolickou
cenu 99 Kč, proto by neměl chybět v
žádné domácnosti a může dobře posloužit i jako pěkný dárek pro vaše
známe a příbuzné z jiných částí republiky. V prodeji jsou kalendáře už nyní
v prodejně DROPA Mundil a také v
potravinách v Poříčí u Litomyšle.

Sportovní hala Proseč se už staví

Jak jsme vás informovali již v červnu,
podařilo se nám získat dotaci ve výši 20
milionů korun na novou sportovní halu.
Vybraný zhotovitel ve veřejné zakázce s
nejnižší nabídkou cenou, kterým se stalo
„Sdružení pro výstavbu sportovní haly v
Proseči“ složené z firem PP-GROUP.cz,
INSTAV Hlinsko a MARHOLD, již
staví. Stavba byla zahájena demolicí staré
tělocvičny a nyní již probíhají práce na
nové hale. Nová hala bude dokončena
do konce roku 2021. Vysoutěžená cena
je 37 milionů korun, chybějící prostředky
bude muset město řešit přijatým úvěrem.
Sociální zázemí včetně šaten již bylo vytvořeno v rámci dostavby přístavby školy.
Miloslav Hurych, místostarosta města

Dotace na čištění komunikací

Město Proseč získalo individuální
dotaci ve výši 182 tisíc korun z rozpočtu Pardubického kraje určenou
na opravy závad a čištění komunikací
způsobených staveništní dopravou v
souvislosti s výstavbou dálnice D35.
Jedná se o velmi vstřícný krok ze strany
kraje, protože D35 je investiční akce
státu, který by měl být připravený
vzniklé škody na komunikacích řešit.
Bohužel zatím veškeré opravy stát ponechal na kraji, obcích a městech.
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Vážení spoluobčané,
situace s Covid-19 trvá již dlouho, je
otravná, nepříjemná a na vládou nařízená opatření doplácí všichni, včetně
místních firem a podnikatelů. Mnoho občanů si již nemocí prošlo, u někoho měla
nemoc téměř bezpříznakový průběh, u
někoho mírný s obtížemi a bohužel část
už musela být také hospitalizována. A
právě proto na vás apeluji a prosím v zájmu ochrany našich rodičů, starších a nemocných, u kterých může mít nemoc výrazně horší průběh a mohou být ohroženi
až na životě, abyste dodržovali všechna
platná nařízení, chránili sebe i vaše okolí
a chovali se ohleduplně.
V současné době našim občanům pomáhají s péčí a nákupy hlavně pečovatelky z
Pečovatelské služby Proseč, kterou zřizuje
město, a také hasiči z jednotky Proseče,
kteří již několik týdnů pravidelně dezinfikují veřejná prostranství. A právě pečovatelkám a hasičům bych rád touto cestou
poděkoval ze jejich obětavost a velkou
pomoc. Stejně tak děkuji i všem ostatním,
kteří v této době pomáhají.
Děkuji všem za pochopení a spolupráci
a společnou pomoc
Ing. Jan Macháček, starosta města

V Proseči vyroste v příštím roce nové dětské hřiště
Velké dětské hřiště určené pro děti ve
věku 3 až 12 let poblíž centra zcela chybí,
proto jsem připravili na začátku letošního roku projekt nového dětského hřiště
v ulici Bratří Mannů, za hřbitovem. Na
realizaci projektu se nám nyní podařilo
získat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 533 tisíc korun, celkové
náklady budou 762 tisíc korun. Veřejnou zakázku s nejnižší nabídkovou ce-
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nou vyhrála firma Bonita Group Service
s.r.o., která již v Proseči realizovala dětské hřiště v Záboří a Podměstí. V rámci
projektu bude umístěno 9 herních prvků,
nové lavičky a odpadkové koše.
Projekt bude realizován na jaře roku
2021. Věříme, že nové hřiště udělá radost
nejen rodičům, ale hlavně malým dětem.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

www.prosec.cz

KALENDÁŘ A OMALOVÁNKY MIKROREGIONU MAŠTALE
– Potěšte sebe i své blízké
V příštím roce oslaví Mikroregion
Maštale 20 let od svého založení. Abychom si mohli prohlížet krásy všech 12
členských obcí z pohodlí domova či kanceláře ve velkém, rozhodli jsem se tentokrát vydat kalendář nástěnný. Každé
členské obci je v něm věnován jeden měsíc. Kalendář je plný nádherných fotografií i nejdůležitějších informací o obcích.
Cena kalendáře je 99 Kč.
Pokud hledáte malý dáreček nejen pro
děti, omalovánky nazvané Pravdivě vykreslená historie o rytíři Toulovcovi
jsou tou pravou volbou. Na 22 stránkách
se seznámíte s legendou toho místního
hrdiny, vybarvíte si nádherné obrázky z
dílny Josefa Sodomky a budete plnit nej-

různější úkoly. Cena omalovánek je 30
Kč.
Na základě usnesení Vlády ČR, je až do
odvolání Turistické informační centrum
Maštale uzavřeno. Nástěnné kalendáře
i omalovánky je proto od 16. 11. 2020
možné zakoupit v prodejně DROPA
Mundil (otevírací doba po-pá 7:00-16:30,
so 7:00-11:00) a také v prodejně potravin
v Poříčí u Litomyšle.
Potěšte sebe i své blízké dárky Mikroregionu Maštale.
V případě dotazů se na nás neváhejte
obrátit – 775 339 104.
Krásné dny přeje za Mikroregion Maštale
Bc. Kateřina Zelenková

Úvodní foto Jan Poslušný.

Proseč nafotil opět Marek Odvárka
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Proseč má nové šedé kontejnery
na kovový odpad

Město Proseč nově rozmístilo 2 šedé
kontejnery na kovové odpady, jeden je
umístěn v ulici Bratří Mannů a druhý
u prodejny v ulici Na Ručičce. Kontejnery jsou určeny pouze pro ČISTÉ
plechovky od potravin, plechovky od
nápojů, nádoby od kosmetiky a ostaní
kovové obaly. Díky za spolupráci patří
firmě Recycling - kovové odpady a.s.
Miloslav Hurych, místostarosta města

Výsledky krajských voleb 2020

Volby do zastupitelstev krajů České republiky se uskutečnily v pátek dne 2. 10. a
v sobotu dne 3. 10. 2020. Volební účast byla v Proseči 43,9 %.

Dezinfekce veřejných prostor

Jednotka SDH Proseč v současné době
stále provádí dezinfekci veřejných prostor.
Děkujeme!

Připomínka vzniku samostatného Československého státu

I v této zvláštní době je třeba nezapomínat na naši minulost. Dne
28. října 2020 jsme si připomněli pro
český národ velmi významné výročí,
založení Československého státu. Položením květinových věnců jsme také
na Pasekách uctili památku na všechny
padlé ve světových válkách a připomněli si úsilí těch, kteří se zasloužili o
vznik našeho státu.
Spolek P.A.S.E.K.Y
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Letní akce s SDH Záboří

SDH Záboří trávilo víkendy letošního
léta v Městském parku Rychtářovy sady.
Nejprve jsme zajištovali technickou pomoc a také občerstvení na Letním kině
Proseč a dalším ročníku multižánrového
festivalu Šumsadu. Pořádali jsme taneční
zábavu s kapelou III. Cenová a třetí ročník rozloučení s létem, tentokrát v duchu
Zábořského cirkusového odpoledne. Obě
akce měli vysokou návštěvnost. U cirkusového odpoledne si přišlo zasoutěžit a
zatancovat bezmála sto dětí. Potěšila nás
i účast dětí a rodičů v maskách. Program
uzavřel kouzelník se svým vystoupením.
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Městu Proseč za finanční podporu i za
možnost spolupráce. Veliké poděkování
ale patří hlavně Vám, návštěvníkům jednotlivých akcí, nejen za to, že jste podpořili naši činnost, ale zejména za to, že
jste svojí účastí přispěli ke společenskému
životu v našem městě.
Přikládáme několik záběrů z Cirkusového odpoledne.
Přejeme Vám příjemný zbytek tohoto
roku a v tom příštím se na Vás těšíme.
SDH Záboří
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Produktová zahrada Bosna

I přes nepřízeň aktuální koronavirové
situace členové Ergotep CSR Institutu o.
p.s. nezahálí. Na říjen a listopad jsme byli
nuceni přesunout plánované přednášky,
o které jistě nepřijdete, na rok 2021. Za
vším se snažíme hledat pozitivum, proto
věnujeme úsilí činnostem, které jsou důležité, ale vzhledem k vytíženosti všech
zúčastněných na ně nebylo mnoho času.
Budu konkrétní, aktuálně se věnujeme
produktové zahradě Bosna.
Sociální bydlení Bosna, které vzniklo
v rámci činnosti Ergotep CSR Institutu
o.p.s. jsme vám, našim čtenářům, představili již mnohokrát. Aktuálně se snažíme o úpravu přilehlých prostor zahrady,
na které by do budoucna měla vzniknout
právě produktová zahrada.
Ale abychom vše vzali postupně. Již na
jaře započaly přípravy na samotnou realizaci zahrady, kdy bylo zapotřebí zakoupit
dřevěné trámy na zhotovení vyvýšených
záhonů. Za účasti členů správní rady tak
proběhlo hned několik brigád, díky kterým dostaly trámy aktuální podobu vyvýšených záhonů. Trámy bylo zapotřebí
nařezat, ohlobovat, napustit včelím voskem, zkompletovat a nakonec dopravit na
místo určení. Všechny tyto činnosti probíhaly na statku Herynkových za osobní
účasti Petra Herynka. Za dobře odvedenou práci byli vždy všichni odměněni
něčím na zub, což doplnilo síly. V rámci
několika brigád se podařilo zhotovit aktuálně celkem 14 záhonů. První fáze je za
námi!
Ve druhé fází, bylo zapotřebí připravit
pod záhony netkanou textilii, kterou připravili pracovníci provozu Ergotep. Následně došlo k umístění jednotlivých zá-

honů na svá místa. Stále nás čeká mnoho
práce, ale už jsou pomalu a jistě vidět výsledky. Všichni se moc těší na první sklizeň, ale budeme si muset nějakou chvíli
počkat.
Náplň další brigády je tu. Je zapotřebí záhony připravit na první sadbu. V
rámci dalšího pracovního dopoledne
jsme tak záhony naplnili nejdříve ????
a poté slámou. Další etapou bude doplnění zeminou, teprve poté budou záhony
kompletně připraveny na jarní sadbu. V
současnosti také řešíme materiál, který
bude prostory kolem záhonů pokrývat.
Co myslíte, kačírek, písek nebo mulčovací kůra? Máte nějaké zkušenosti?
Záhony jsou téměř připraveny, ale co
do nich? Návrh osazení jednotlivých záhonů je připraven. Počítáme s bylinkami
jako je kotvičník, levandule či máta, jedlými okrasnými květinami a v neposlední
řadě samozřejmě zeleninou.
A co je vlastně cílem produktové zahrady? No samozřejmě pěstování vlastních plodin, kterých si budeme moc
všichni v Ergotepu vychutnat. Rostliny
budou koncipovány nejen k uplatnění v
projektu Posvačíme, ale také k dalšímu
využití klienty sociální služby při činnostech majících rukodělný charakter, zaměřený na výrobu bylinkových čajů, sušeného ovoce, voňavých mýdel, ale také
koupelových solí. Ale nebojte se, i zaměstnanci budou mít možnost si vychutnat bylinkové čaje.
O záhony se bude starat sociální služba
se svými klienty ve spolupráci s Ergotep
CSR Institut o.p.s., případně dobrovolníci z řad zaměstnanců Ergotepu. Meze
se nikomu nekladou a budeme rádi za každou pomoc. Práce bude opravdu hodně,
ale určitě to stojí za to.
Abychom neopomenuli nájemníky
Bosny. Vyvýšené záhony budou sloužit k
pěstování také obyvatelům Bosny. I ti si

budou moci vypěstovat a dopřát bylinky
či zeleninu z vlastní úrody. Právě díky
vyvýšeným záhonům si tak bude moci
dovolit svůj záhon také vozíčkář, jako je
Pepa Žabka.
Již nyní se na výsledky všichni moc těšíme. Ale pozor! Čeká nás ještě zdaleka
nelehká a dlouhá cesta. Na statku Herynkových je ještě spoustu materiálu na zhotovení dalších vyvýšených záhonů, které
na zahradu u Bosny plánujeme. Realizace
bude probíhat v jarních měsících. Pokud
byste měli zájem přiložit ruku k dílu, nikomu nebudeme bránit..
Držte nám palce a děkujeme!
Jan Forbelský

Připravte se na Vánoce s
Prodejním centrem Ergotep –
TESCOMA

Letošní nákupy dárků na Vánoce
pro své blízké jistě nechcete podcenit,
proto je třeba se na nadílku připravit
již nyní. V našem Prodejním centru
Ergotep – TESCOMA naleznete zajímavé dárky ve slevové akci pro celou
rodinu.
Letos u nás bude v kurzu opět panenka Adélka a robot Zigy, čímž jistě
potěšíte nejmladší členy rodiny. Pro ty
starší a náročnější pak můžete vybrat
například chytré hodinky, nebo pomocníky do kuchyně. A že chybí nějaký dárek pro vás? Pak vás jistě potěší
informace, že při nákupu nad 300,- Kč
dostanete dárek pro vaši domácnost.
Nezapomeňte také, že si zde můžete vyzvednout svůj nákup, který jste
si pořídili na e-shopech TESCOMA
nebo Čtyřlístek.eu. To vše na jednom
místě.
Otevírací doba
Po – Pá 7:30 – 17:00 h.
So 8:00 – 11:00 h.
Adventní neděle 13. 12. 2020 a 20. 12.
2020 od 8:00 do 14:00 h.

Martin Alt
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ČASOPIS ŠOTEK VYHRÁL 1. MÍSTO

Náš školní časopis Šotek se již několik let pravidelně účastní
soutěže O nejlepší školní časopis roku. Stejně tomu tak bylo i
v loňském školním roce. Přestože naše pravidelné schůzky redakce přerušila karanténa a časopis jsme tvořili „dálkově“ ve
ztížených podmínkách, podařilo se nám všechna čísla časopisu
dokončit a umístit na webové stránky naší školy. Jednotlivá měsíční vydání jsme také vytiskli a zaslali do krajského kola soutěže.
Když nám nyní přišla výsledková listina, měli jsme velký důvod k radosti – náš časopis Šotek se v krajském kole soutěže
umístil na 1. místě a postupuje do kola celostátního. Náš velký
dík patří předchozí redakci, jejíž mnozí členové nám již odešli
na střední školy. Za současnou redakci slibujeme, že se budeme
snažit udržet nastavenou úroveň časopisu.
A vy na nás myslete a držte nám palce do celostátního kola!
Mgr. Jana Pavlovičová

těže Roman Málek ze zapsaného spolku Altus.
„Letošní kvalita hodnocených časopisů šla opět velmi nahoru. Jsem ohromen tím, co dokáží učitelé s žáky udělat za
mnohdy až profesionální výtvory, a to ještě při ztížených podmínkách koronavirové výuky. Za to si zaslouží obrovskou poklonu a obdiv,“ prozradil europoslanec Tomáš Zdechovský.
Předsedou poroty byl v tomto roce Pavel Veverka a záštitu
nad akcí převzali europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec
Pavel Bělobrádek.
Zdroj: http://www.tiskovky.info/tiskove-zpravy/soutez-skolni-casopis-roku-pardubickeho-kraje-a-kralovehradeckeho-zna-viteze

REPUBLIKOVÉ OVOV

11. ročník soutěže všestrannosti žáků základních škol se uskutečnil v tradičním zářijovém termínu v Brně. Protože neproběhla výběrová okresní a krajská kola, byl proveden výběr závodníků pro tuto akci.
Výběr na republikové finále byl proveden olympijským výborem na základě průběžných výsledků, které pravidelně zasíláme.

Tisková zpráva k výsledkům krajských kol soutěže Školní časopis Pardubického a Královéhradeckého kraje:

Soutěž Školní časopis roku Pardubického kraje a Královéhradeckého zná vítěze

Chrudim – zavřené školy, ale i omezení volnočasových aktivit
bylo příčinou nižšího počtu přihlášených školních časopisů ve
východních Čechách. Přesto organizátoři nevzdali boj, ocenili
nejlepší časopisy a poděkovali jim za účast. V letošním roce bohužel bez oficiálního vyhlášení, exkurzí a seminářů.
„V Královéhradeckém kraji se nejlépe umístil časopis Exkluziv
(vydává ZŠ Dobruška), v Pardubickém kraji se nejlépe umístily
časopisy Školní drby (Speciální základní škola a střední škola
Svitavy – v kategorii speciálních škol), časopis Béďa (ZŠ Lanškroun, B. Smetany 460 – žáci I. stupně), časopis Šotek (ZŠ a
MŠ Proseč – žáci II. stupně), časopis Pružina (speciální kategorie), časopis Vyzvědač (Střední průmyslová škola chemická Pardubice v kategorii středních škol). V internetových časopisech
první příčky obsadila Chrudimka (Pardubický kraj) a Deník
GymNP (Královéhradecký kraj),“ shrnuje výsledky ředitel sou-
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Celkově bylo z naší školy nominováno 9 žáků. Tři děti se
republikového finále zúčastnily, čtyři nominovaní se z různých
důvodů závodů nemohli zúčastnit a dva zůstali v pozici náhradníka. V Brně nás reprezentovali Leona Křiklavová, Radek Pešek
a Štěpán Hromádka. Za krásného slunečného počasí absolvovali
všichni tři závodníci ve dvou dnech 10 náročných disciplín. Od
počátku bylo jasné, že nepůjde nijak zvlášť o výsledek, ale hlavně
o porovnání sebe sama s žáky dalších škol a o získání zkušeností
a zážitků z této vrcholné sportovní akce.
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Závody moderovali sportovní komentátoři Štěpán Škorpil a a tak jsou i třídy podle toho uvedeny.
Jan Smetana a za dohledu bývalých olympioniků a medailistů z
Ceny a diplomy ve svých věkových kategoriích obdrželi:
vrcholových sportovních akcí (např. Štěpánky Hilgerové, Ivany
•
Simona Matějková ze 4. třídy – 1. místo
Večeřové, Dalibora Motejlka, Jiřího Dalera a dalších) se rozpou•
Tomáš Roušar ze 4. třídy – 3. místo
taly sportovní boje. Na regulérnost soutěží dohlíželi rozhodčí z
•
Justýna Pavlisová z 8. třídy – 1. místo
řad vojáků.
•
Veronika Janková z 9. třídy – 3. místo
V pátek ve dvě hodiny byla sportovní klání zakončena slavnostním vyhlášením vítězů. Naši borci skončili v první polovině
Žáci, kteří nemohli být přítomni, dostanou ceny a diplomy
startovního pole. Výpadek tréninku v jarním období byl až příliš prostřednictvím sourozenců či třídních učitelů.
znát.
Úspěšným reprezentantům naší školy blahopřejeme a děkuUnaveni, ale plni dojmů jsme se těšili na klid a odpočinek jeme.
doma. Po dramatické dvouapůlhodinové cestě z České Třebové
Mgr. Zdeněk Pecina
do Proseče jsme se v Proseči odměnili pizzou a pak honem –
umýt a spát.
Díky patří všem třem závodníkům za vzorné chování a reprezentaci naší školy.
Mgr. Jan Stodola

GO PROGRAM

Také letos žáci 6. tříd prožili tři dny v krásné přírodě uprostřed dětského Tábora Barrandov v rámci seznamovacího a zážitkového pobytu GO program.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Ve středu 16. 9. proběhla naše tradiční podzimní akce – Závod lesní krajinou, tentokrát pod hlavičkou T–Mobile Olympijského běhu. Za krásného počasí na inovovaných tratích mladší
děti prověřily svůj postřeh při hledání všech ukrytých razítek.
Borci z 3. – 5. třídy museli na delší trati při plnění úkolů prokázat také své znalosti a orientaci v okolí Proseče.
Do cíle nakonec šťastně dorazili všichni a po krátkém oddechu se vydali za vrcholem dne – kotlíkovým obědem v lese, který
pro ně připravily naše paní kuchařky. Páteční vyhlašování výsledků a rozdávání drobných odměn už bylo jen třešničkou na
vydařeném dortu.
Mgr. Věra Stoklasová

OSH VE ŠKOLE

Olympijský rok, který jsme zahájili na naší škole v lednu 2020,
Ve čtvrtek 10. 9. 2020 proběhla na hale 1. stupně malá slavpokračoval
dalším závodem.
nost. Do naší školy přijela inspektorka OSH Chrudim, paní
Již 20 let pořádáme na podzim v září Závod lesní krajinou
Hana Stará, aby zde slavnostně předala našim dětem hodnotné
ceny a diplomy za přední místa v literární části soutěže Požární během i na kole. V letošním roce jsme se přihlásili a zúčastnili
ochrana očima dětí. Jednalo se o vyhodnocení loňského ročníku, akce T-Mobile Olympijský běh, který proběhl 16. 9. 2020 v celé
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republice. Za krásného slunečného počasí se závodníci ze všech
tříd naší školy utkali na tratích pečlivě připravených svými učiteli. Nutno říct, že letošní závody byly ovlivněny vysokou nemocností dětí. Žáci 1. stupně běželi tradiční závod hlídek po
travnatých cestách za školou. Po asi 2 km dlouhém běhu se děti
vracely unavené, ale s úsměvem a spokojené z předvedeného výkonu. Celkem na trať vyběhlo 96 závodníků. Radost z medailí,
kterou každý účastník dostal bezprostředně po závodě, byla veliká.
Žáci 2. stupně mohou volit mezi jízdou na kole v lesním terénu a mezi během. Cyklisté se na náročnou trať lesem vydali
v počtu 23 závodníků (8 děvčat a 15 chlapců). Po boji vyhrála
mezi děvčaty Julie Poslušná (6. A) a Štěpán Hromádka (7. B).
Běžci vybíhali na trať po lesních cestách po jednotlivých ročnících. Každá třída si na závody přinesla svoji olympijskou vlajku,
takže atmosféra závodů byla skutečně olympijská. V letošním
ročníku jsme viděli skutečně dramatické boje se sprintérskými
závěry skoro každého běhu. Celkem na trať vyběhlo 57 závodníků. Někteří borci absolvovali cyklistický závod i závod v běhu.
V jednotlivých ročnících zvítězili: 6. třída Anna Kovářová a Jiří
Fridrich, 7. třída Andrea Lacmanová (nejlepší čas mezi děvčaty)
a David Lacman, 8. třída Nela Prokopová a Kryštof Klíma (nejlepší čas mezi chlapci), 9. třída Olivie Nevolová a Marek Soukal.
Díky patří všem závodníkům, kteří skutečně zabojovali a na
tratích se chovali korektně a ukázněně. Dík patří také všem rozhodčím z řad žáků a učitelů, kteří zajistili hladký průběh závodů
a bezpečnost na trati.
Mgr. Jan Stodola

TURNAJ V RINGU

Hra se dvěma kroužky RINGO je stále populární. Využili
jsme hezkého počasí a na venkovním hřišti jsme 18. září uspořádali tradiční turnaj v tomto sportu.
10 dívčích a 5 chlapeckých družstev se utkalo v dramatických
soubojích. K rychlému průběhu turnaje přispěl i fakt, že můžeme postavit dvě hřiště. Po pěkných vyrovnaných bojích zvítězili mezi chlapci Matyáš Novák a Antonín Odehnal a mezi
děvčaty Nela Prokopová a Zuzana Roušarová. Turnaj si také
přišlo vyzkoušet jedno družstvo děvčat z 5. třídy.
Ukázněná družstva přispěla k hladkému průběhu celého turnaje.
Mgr. Jan Stodola

SEZNAMOVACÍ TÁBORÁK V DRUŽINĚ

Poslední slunečný zářijový den jsme strávili u seznamovacího
táboráku. Opékáním špekáčků a zábavnými hrami jsme v příjemné atmosféře prožili páteční odpoledne. Při hašení táboráku
jsme měli možnost poznat a zároveň si vyzkoušet, jak uhasit
oheň ručním hasicím přístrojem džberovka.
Kolektiv ŠD

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. ROČNÍK
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ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Žáci 6. ročníku mají v rozvrhu nový předmět – dějepis. V
úvodních hodinách se také seznamují s pomocnou vědou archeologií.
Aby si dokázali představit práci archeologů, sami si ji vyzkoušeli. Ve čtvrtek 17. 9. a v úterý 22. 9. se postupně dívky a
pak chlapci vydali na archeologické pracoviště v areálu školy. K
tomu jim dobře posloužilo velké dětské pískoviště.
Žáci byli předem rozděleni do šesti skupin a vybaveni potřebnými pomůckami, které si buď museli přinést sami z domu, popřípadě je obdrželi od učitele – např. motyčky, štětečky, psací
potřeby či mobilní telefony. Po zadání instrukcí každé skupině
se pustili do hledání pozůstatků minulých časů. A tak postupně
nalézali různé artefakty, čistili je, popisovali, fotili, sestavovali
do původního tvaru a ukládali do připravené krabice.
Mgr. Adéla Boštíková

vštívili vůz polní pošty, těplušku, zdravotní, filmový, štábní, obrněný, prodejní, krejčovský, kovářský a ubytovací vagón a viděli
i dva plošinové vozy s polní kuchyní a dělem. Ve všech vozech
na nás čekala věrná rekonstrukce vybavení, originální exponáty a
několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.
Mgr. Adéla Boštíková

PRAVĚKÁ HUDBA

Žáci 8. a 9. roč. v rámci výuky hudební výchovy tvořili pravěké
skladby. Některé skladby byly velmi vydařené!
Mgr. Lenka Tomášková

PO STOPÁCH K. H. BOROVSKÉHO

Ve čtvrtek 1. října se žáci 8. ročníku doplněni o zájemce ze 7.
třídy vydali na exkurzi „Po stopách K. H. Borovského“. Všichni
se sešli ráno v 7:45 u školy a odtud v 8:00 hodin vyjeli směr Havlíčkova Borová. Zde žáci navštívili rodný domek K. H. Borovského, kde si vyslechli poutavé vyprávění o životě a díle tohoto
českého spisovatele.
Z Havlíčkovy Borové zamířili směr na Žižkovo pole, kde si
prohlédli mohylu Jana Žižky. Odtud naše cesta směřovala do
Přibyslavi do Centra hasičského hnutí. Poslední zastávkou exkurze bylo Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodu, které sídlí v
LEGIOVLAK
Dne 29. 9. 2020 jsme v rámci hodiny dějepisu navštívili s žáky domě, v němž žila a pracovala rodina K. H. Borovského.
Po rozchodu na náměstí v Havlíčkově Brodě, vyrazil náš ob9. třídy prohlídku Legiovlaku, která se konala ve Skutči na vlakovém nádraží. Prohlídka je projektem Československé obce jednaný autobus i s celou posádkou na cestu zpět do Proseče. Po
legionářské a jejím cílem je obnovit povědomí veřejnosti o čsl. exkurzi budou žáci zpracovávat dílčí témata o životě a díle K.
legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného českosloven- H. Borovského a následně zpracované prezentace předvádět pro
ostatní spolužáky.
ského státu.
Mgr. Lenka Tomášková

Legiovlak je replikou vlaku z let 1918-1920, který putoval
napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Procházeli jsme 14
zrekonstruovanými vagóny, kterými nás provázel průvodce oblečený v dobovém legionářském stejnokroji. Postupně jsme na-
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HYDROTECHNICKÁ LABORATOŘ

Dne 1. 10. 2020 jsme se se 7. třídou vydali na exkurzi do
hydrotechnické laboratoře na Stavební školu ve Vysokém Mýtě.
Provázel nás po celou dobu exkurze pan učitel Michael Novák.
Žáky v úvodu seznámil s vlastnostmi vody, s bezpečností při
sjíždění řek a profilem regulovaného toku řek. Následovalo instruktážní video o vodáctví a záchraně vodáků z vodního válce.
Zodpovídal dotazy žákům k problematice.
Přestávku žáci vyplnili skládáním puzzle – přehrada Les Království (doporučujeme přehradu v okr. Hradec Králové navštívit
s dětmi), meandry řeky Vltavy, převážení lodí na Orlíku, pražská kanalizace.
Pak jsme přistoupili k praktické ukázce hydraulického zařízení
v laboratoři – průtočné koryto simulující různé hydrologické
jevy a technologie (průtok vody – žáci změřili a následně počítali
s pomocí dosazení do vzorce), vodní válec, tlak vody, zdymadla...
Závěrem si žáci vyzkoušeli pokusy s vodou – vztlak vody, spojené nádoby a postavili si dřevěnou stavbu (hrad) dle schématu.
Vrátili jsme se do Proseče mokří, ale plní nových dojmů z exkurze a pokračovali jsme ve výuce dle rozvrhu 7. ročníku.
Ing. Markéta Kotasová, Mgr. Veronika Roušarová

ŠKOLA NA JAŘE ZASE ROZKVETE

Naši prvňáčci se velice těšili na den, kdy budou sázet s deváťáky cibulky. Pilně nosili celý týden cibulky a sešlo se jich
opravdu velké množství.
Deváťáci zase upravili záhon, aby se cibulkám dobře dařilo.
Sázení
potom proběhlo společně. Deváťáci si vzali každý na staTECHNOHRÁTKY
rost
jednoho
prvňáčka a sázeli spolu a pak si zahráli pěknou hru.
V pátek 9. 10. 2020 během dopoledního vyučování Koumáci
Malým
i
velkým
dětem se spolu moc líbilo.
a všichni žáci 2., 3., 4. tříd strávili hravé vyučování pod rukama
Děkuji paní učitelce Peškové a panu učiteli Stodolovi za přízkušených pedagogů z Fakulty chemicko-technologické Unipravu pěkné akce. Teď už budeme netrpělivě vyhlížet jaro a pak
verzity Pardubice.
Děti se seznámily formou chemických bezpečných i „nebez- se těšit z krásného rozkvetlého záhonku.
Mgr. Dagmar Smělá
pečných“ pokusů s různými chemickými prvky a termíny. Děti
například zjišťovaly, co je to nasycený roztok, co je to jód, jaký
plyn dýcháme, co je na kyslíku zajímavé. Vyzkoušely pokusy
na vlastní pěst – „filmová krev“ jim opravdu tekla z rukou, ale
dopadlo to dobře, rodiče doma nic nepoznají, také několikrát
vyletěl Džin z láhve ve formě vodní páry, voda měnila barvu každou minutu a s barvami si děti dále hrály při pokusu Papírová
chromatografie (nejstarší chromatografická technika užívaná v
klinické chemii), také vám prozradí, jak z normálního vejce udělat vejce stříbrné.
Děti se dozvěděly, co jsou to pH indikátory, prováděly důkaz přírodních barviček a už umí psát nejen perem, ale i tajným
písmem! Tajný vzkaz si žáci odnesli domů. A tím jsme se i pro
dnešní dopolední vyučování rozloučili.
Mgr. Veronika Roušarová
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ZÁŘÍ V MŠ – BERUŠKY A MOTÝLCI

Září je tradičně adaptační měsíc, nicméně děti zvládly adaptaci
velmi dobře, a tak jsme se mohli pustit do práce. Naučili jsme se
nové básničky, písničky, pohybové hry. Cvičili jsme, chodili na
procházky, nebo jsme si užívali teplého počasí na zahradě MŠ.
Protože nastává podzimní čas, věnovali jsme se tématům jako
je odlet ptáčků, houby, skřítek Podzimníček. Protože nám sluníčko přálo, chodili jsme často ven na zahradu i do okolí školky.

PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA

Předškolní třída Včeliček se 1. září sešla v novém složení. Od
té chvíle poznávaly nejen své kamarády a školku, ale i blízké
okolí. Zavítaly do všech koutů Proseče. Navštívily také Muzeum
dýmek či městskou knihovnu.

PERLIČKY ZE ŠKOLKY

Žáček se ptá: „Paní učitelko, prosím, dala bys mi velkou
čtvrtku?“
Paní učitelka: „Ano, dám. A na co ji potřebuješ?“
Žáček: „Budu dělat sluneční soustavu.“
Povídá si paní učitelka s dětmi, že kos k nim chodí na třešně
a klučina hlásí: „K nám taky chodí na třešně kos, i když žádné
nemáme.“
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VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ DO BORU

Včeličky si v úterý 22. září vyrazily autobusem do Boru. Poté,
co se tam nasvačily a zjistily, kde bydlí Zdenička, se vydaly pěšky
zpátky do Proseče. Cesta to nebyla lehká, byla plná překážek.
Děti se však nevzdaly a nakonec zdárně došly do školky. Byly
trošku unavené, ale spokojené.

VČELIČKOVÝ TÝDEN

Poslední zářijový týden Včeličky z předškolní třídy poznávaly
život včeliček. Mnohé se o nich dozvěděly a nakonec si užily
i včeličkovou slavnost. Kostýmy dětí byly dokonalé. Děkujeme
rodičům za spolupráci.

Za MŠ Mgr. Hana Vobejdová
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Koutek naší kronikářky:

Historie vzniku Elektro – Pragy v Proseči

Máme-li mluvit o vzniku n.p. Elektro - Pragy Proseč, je třeba se zmínit o
n. p. Lira, který se vytvořil sloučením
soukromých dýmkařských továren po 25.
únoru 1948. Tento podnik byl roztříštěn
ve 4 provozovnách bývalých firem Kadlec,
Voltr, Jarský a Kopperle. Proto vedení
n. p. Lira usilovalo o výstavbu nové budovy, kam by mohla být výroba soustředěna. K realizaci tohoto plánu došlo až
v roce 1955, kdy podnikové ředitelství v
Třebechovicích pod Orebem dalo souhlas
k tomu, aby u provozovny bývalé firmy
Kopperle, byla provedena přístavba, a
to na zahradě před školou v Záboří. Poněvadž povolení přišlo v září a do konce
roku měla být stavba pod střechou, nebyl
čas na vypracování plánů a dokumentace.
Obojí bylo převzato od podnikového ředitelství, které dodalo plány typizované
haly. V polovině října se začalo s výkopem základů. Každý zaměstnanec závodu
dostal za úkol 2 m výkopu. Všichni se
pustili s velkou chutí do práce, protože
to bylo poprvé, kdy si sami dělníci budovali továrnu. Ve třech dnech byl výkop ukončen. Délka haly 80 m, šířka 12
m. Počasí bylo příznivé, stavba vyrůstala
jako z vody. Již 6. prosince byl betonový
věnec hotový. Betonování se zúčastnilo

100 zaměstnanců, kteří ručně míchali
beton a v nosítkách ho dopravovali na
lešení. Střecha byla zhotovena v lednu
roku 1956. Pro tuhou zimu byla práce
zastavena a pokračovala až na jaře. Nejdříve se prováděly úpravy terénu v hale
a vyzdívání kanálů pro odsávací potrubí.
V této době došlo ke zhoršení odbytu
dýmek do zahraničí v důsledku blokády
západních států. Mezi dělníky proskočily zprávy o propuštění 50 zaměstnanců.
Bylo nutno uvažovat o náhradní práci.
Národní podnik Elektro-Praga Hlinsko právě hledal nové výrobní prostory
a byl ochoten přesunout část výroby do
Proseče. Nastala složitá jednání mezi n. p.
Lira a n. p. Elektro-Praga, do kterých se
musely vložit i nejvyšší státní a stranické
orgány. Výsledkem bylo předání rozestavěného objektu n.p. Elektro-Praga. 1. 9.
1956 jej převzal ředitel Lukele. Pokračovalo se ve výstavbě. Po dostavbě sociálního zařízení, bylo přikročeno k přeložení
potoka, aby se získalo místo pro dvůr a
sklad. Délka úseku byla 100 m a koryto
bylo nutno posunout o 15 m. Výkop byl
prováděn opět ručně od října do prosince
1956. Díky příznivému počasí nebyly
práce na hale přerušeny po celou zimu.
Dělníci si dali závazek, že předají halu do

provozu k 1. 5. 1957. Slavnostní ceremoniál se konal 5. května 1957 a byl ukončen taneční zábavou v nově vybudované
hale. Hrály dvě hudby a shromáždilo se
tam asi 1000 lidí.
S výrobou se začalo 5. 5. 1957 a prvním výrobkem byl šlehač. Postupně přibývaly další typy výrobků – žehlička 203,
204, 205, mixér a hnětač. Ukázalo se, že
výrobní plochy jsou nedostatečné, proto
vedení n. p. Elektro-Praga jednalo s n. p.
Centropen o předání sousedního objektu
(bývalá továrna Kopperle). Po 6 měsících
bylo předání schváleno za odstupné 100
000 Kčs. Adaptační práce začaly 1. 10.
1960. Na přízemní budovu u silnice bylo
nadstavěno 1. patro pro administrativu, v
přízemí byla upravena hala pro montáž. V
roce 1961 byla postavena vrátnice u hlavního vchodu, v roce 1962 vzniklo skladiště na zahradě bývalé firmy Kopperle
a tím byla hlavní výstavba ukončena.
Všechny stavební práce prováděli dělníci,
kteří přišli na stavbu z n. p. Lira a byli
přijati v n. p. Elektro-Praga při předávání
haly.
Podle prosečské kroniky připravila:
Miluše Rejentová

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky
Nesbírám vážnou hudbu, dechovky a lidovky.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
KAPRŮ
Příjem objednávek do 20. 12. 2020:
➢ Česká Rybná - p. Skala Josef, č.p. 77;
tel.:722 789 149
➢ Proseč - prodejna DROPA, p. Mundil Luboš
Prodej se uskuteční 22. 12. 2020:
➢ Česká Rybná
začátek 9:30 hod
➢ Proseč
začátek 10:30 hod

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
přijímá do 14. prosince objednávky na chlazené vánoční krůty.
Závoz krůt proběhne 22. prosince, cena 125 Kč za 1 kg.
Dále družstvo shání brigádníky na dlouhodobou občasnou
výpomoc v prodejnách.
Bližší informace v prodejně Zemědělského družstva Rosice.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Zahájení školního roku v Perálci

V úterý 1. září 2020 jsme v naší škole
uvítali 6 nových prvňáčků, pro které se
tento den stal důležitým životním krokem. Společně jsme také zavzpomínali
na naše loňské páťáky a vyrazili vstříc
novému roku, který se letos ponese v duchu středověku. Všem žákům přejeme
úspěšný školní rok.

Dopravní hřiště

Využili jsme pěkného počasí a tak jsme
se v pátek 9. října věnovali bezpečnosti
na silnici. Třetí a pátý ročník se vypravil
do Litomyšle na dopravní hřiště. Aby to
ostatním nebylo líto, připravily paní učitelky pro první a druhou třídu, dopravní
hřiště za školou v Perálci.
Žáci nejprve absolvovali teoretickou výuku. Pak své znalosti uplatnili při praktickém nácviku bezpečné jízdy na kole a
chůze na dopravním hřišti. Na jaře nás
čekají závěrečné testy a zkušební jízdy.
Pro úspěšné žáky z pátého ročníku bude
připraven průkaz cyklisty.

Cesta do středověku

Ve čtvrtek 24. září nás čekal první středověký výlet za dobrodružstvím. Ráno
jsme se vypravili autobusem do Poličky. V
místním muzeu jsme si přiblížili historii
města a na chvíli se proměnili v kněžny
a udatné rytíře. Prošli se po městských
hradbách, jako za dávných časů a po příjemně stráveném dopoledne se vrátili zpět
do školy, kde naše středověké putování
pokračovalo odpoledním rytířským kláním.

Rytířské ctnosti

V pátek 25. září naše výprava do středověku pokračovala v získávání rytířských
ctností. Počasí nám nepřálo, proto jsme
místo výpravy do okolí plnili všechny aktivity ve škole, ale ani taková překážka
udatné rytíře nezastaví a děti se vrhly do
plnění úkolů s plným nasazením. Všichni
jsme si páteční dopoledne společně užili.

Program Včely

Ve čtvrtek 8. října navštívila naši školu
Ludmila Gregorová Valášková z Ekocentra Paleta Chrudim. Pro žáky si připravila velmi poutavý a naučný program
s názvem Včely. Pomocí her, dramatizace
a názorných pomůcek tak měli žáci možnost seznámit se se životem včel. Nakonec ochutnali pochoutku ze včelí kuchyně.
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Jak jsme se ve školce sešli po
prázdninách…

V září nás přivítal Večerníček… a bude
nás provázet celým rokem. Proto jsme si
na uvítanou vybarvili jeho obrázky. Také
nás čekala nově upravená třída, šneci,
kteří přes prázdniny pořádně vyrostli,
noví kamarádi, i ti „staří“, kteří také pořádně vyrostli. A na zahradě nová kuchyňka a nový písek s novou krycí plachtou. No prostě, začali jsme nově.

už jsme byli zase ve školce. A co vlaštovky
a špačci? Ti tam na jihu musí čekat až do
jara.

Mořské a vodní hrátky… ty nás

baví stále dál. Seznámili jsme se s mořským a podmořským světem, stali se z nás
trosečníci na ostrově pokladů, přemohli
jsme piráty a poklad… ten jsme nakonec
taky objevili.

Ekocentrum Paleta v Chrudimi…

pro nás připravilo program o vodě a koloběhu vody v přírodě. Bylo fajn, že jsme
již tradicí, a tak jsme si jich od začátku nikam nemuseli, a paní učitelka z Palety
si s námi hrála přímo u nás ve školce.
září užili hned několik.
Takže, jak kapka vody cestovala, to už
Vlaštovko leť… jsme zazpívali vlašto- dneska všichni víme.
vičkám na cestu do teplých krajin. Jen, co
A co říkáte na letošní počasí?... že je to
se Kamil naučil lítat, a odletěli do tepla i
samý
vítr, voda, déšť a bláto?... my nyní
špačci, vypravili jsme se za nimi i my…
právě zkoumáme, co umí podzimní poVečerníčkova plavba na jih byla časí.
opravdu zábavná. V Poličském muzeu na
Více fotografií z našich aktivit na skovýstavě IMAGINÁRIUM jsme si lodlaperalec.cz.
ních radovánek náramně užili. A na oběd
Monika Klofátová, MŠ Perálec

Narozeninové dny… se u nás staly
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RAKETOVÝ
INTERNET!

www.tlapnet.cz

sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

LINKA 1221
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