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Proseč prohrála spor s farností
Město Proseč definitivně prohrálo 

soudní spor s místní římskokatolickou 
farností. Rozsudek krajského odvo-
lacího soudu, ve věci určovací žaloby 
o 17 ha pozemků, kterou proti městu 
Proseč a České republice podala v roce 
2015 místní římskokatolická farnost, 
je pravomocný. Zastupitelstvo města 
Proseč bylo na svém posledním únoro-
vém jednání seznámeno s rozsudkem a 
shodlo se, že bude rozhodnutí soudu 
respektovat bez dalších právních kroků.

Rozhodnutím soudu tak město při-
chází nejen o 17 ha pozemků, ale pře-
devším ztrácí kontrolu nad pozemky, 
na kterých se nachází také skautský 
tábor nebo dobývací prostor - Lom 
Proseč. Osud a další využití těchto po-
zemků budou v rukou nového majitele.

Práce na škole pokračují dobře
Práce na projektu „Dostavba pavi-

lonu odborných učeben školy Proseč“ 
pokračují dle harmonogramu a po 16 
letech se blíží dokončení přístavby  do 
svého finále a konečně možnému vyu-
žití pro potřeby školy a občanů našeho 
města. Na projektu spolupracuje inves-
tor, kterým je město Proseč, a budoucí 
provozovatel, kterým bude Základní 
škola a mateřská škola Proseč, také s 
výtvarníky MgA. Markem Rejentem 
a Mgr. Andreou Sodomkovou. Kromě 
funkčního využití chceme, aby byl 
nový prostor pro děti a návštěvníky 
také příjemný a pěkný.

Na stavební práce se minulý rok po-
dařilo získat 20 milionovou dotaci z 
programu Ministerstva financí. V pří-
zemí již vznikají také nové šatny a spr-
chy pro připravovanou sportovní halu. 

Proseč připravuje rekonstrukci hřiště pro míčové hry za Sokolovnou
Město pokračuje v přípravě městské 

sportovní haly, o financování její výstavby 
jednáme přímo s ministry Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy nebo ředitelem 
nové Národní sportovní agentury.

Ještě, než se pustíme do stavby spor-
tovní haly, chceme v letošním roce splnit 
závazek, který jsme v roce 2014 dali TJ 
Sokol Proseč při převodu Sokolovny do 
majetku města. Tímto závazkem bylo 
provést kompletní rekonstrukci hřiště za 
Sokolovnou určeného pro míčové sporty 

– nohejbal, volejbal a tenis. Součástí mo-
dernizovaného hřiště bude nový antukový 
povrch, odvodnění hřiště, nové oplocení, 
osvětlení a zcela nová divácká tribuna. 
Odhadované náklady jsou 1,3 mil. Kč. V 

termínu jsme podali také žádost o dotaci 
z rozpočtu Pardubického kraje v pro-
gramu C1 na rekonstrukci sportovišť. Bez 
ohledu na skutečnost, jak dopadne dotace, 
budou práce na novém hřišti zahájeny 
ještě v letošním roce.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Nový stav - vizualizace

Současný stav

Proseč plánuje úpravy městského fotbalového areálu
Velmi dobré sportovní výsledky „A“ 

týmu FK Proseč, které nyní hraje kraj-
skou 1.A třídu a ve hře je i možný postup, 
a s tím spojená reprezentace města v ši-
rokém regionu, nás inspirovala k záměru 
úpravy vstupu a zázemí fotbalového are-
álu, které chceme provést ještě letos.

Kromě toho pracujeme také na pro-
jektu parkoviště u fotbalového hřiště, 
které budou moci využívat všichni občané 
a návštěvníci našeho města např. při na-
kupování v jednotě COOP.

Jan Macháček, starosta města Proseč 
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Úhrada poplatků a stočného
Všechny místní poplatky včetně 

stočného je možné uhradit v hoto-
vosti nebo bezhotovostně kartou na 
pokladně Městského úřadu v Proseči 
nebo bezhotovostně převodem z účtu 
podle návodu na webových stránkách 
města www.mestoprosec.cz.

Pokladna MěÚ Proseč:
Pondělí:  8.00 - 11.00
    12.30 - 17.00
Úterý:   8.00 - 11.00
Středa:   8.00 - 11.00
    12.30 - 16.00
Pátek:   8.00 - 10.00 

Kontakt: Vlasta Zárubová
   pokladna@prosec.cz
   tel.: 468 005 024

Město zakoupilo nemovitost na náměstí
Město Proseč realizovalo v druhé po-

lovině roku 2019 na základě rozhodnutí 
Zastupitelstva města Proseč odkup ne-
movitosti čp. 12 na náměstí Dr. Tošov-
ského, dále odkup pozemku v centru 
města sousedící s nemovitostí v majetku 
města čp. 375, odkup dvou lesních po-
zemků ve směru na Budislav a také odkup 
obchodní společnosti Kadlec a spol., spol. 
s r.o. sídlící v objektu čp. 12. Celková 
částka za pořízení výše uvedeného činila 
rovných 5 mil. Kč.

Pořízení nemovitostí bylo strategické 
rozhodnutí zastupitelstva, protože se ne-
movitosti nachází v centru města a v sou-
sedství s dalšími objekty v majetku města.

Odkup obchodní společnosti byla 
podmínka uskutečnění samotného od-
kupu nemovitostí, protože majitelé chtěli 
ukončit své působení a činnost ve firmě. 
Na pracovním jednání zastupitelstva, 
které proběhlo v létě 2019, se zastupi-
telé shodli, za jakých podmínek je město 
ochotné odkup nemovitostí a obchodních 
podílů uskutečnit a byla formulována ma-
jitelům konkrétní nabídka. Zastupitelé se 
rovněž shodli, že pokud město odkoupí 
také firmu, tak ji město nebude a nechce 
provozovat ve stávajícím režimu a uvol-
něný nebytový prostor nabídne ve výběro-
vém řízení k dalšímu pronájmu.

Vzhledem k tomu, že nabídka na od-
kup přišla od majitelů až v průběhu roku 
a rozpočet města s pořízením nemovitostí 
nepočítal, rozhodlo zastupitelstvo o při-
jetí dlouhodobého investičního úvěru na 
pořízení nemovitostí, který čerpalo do 
výše 4,95 mil. Kč. Přijatý úvěr má nízkou 
úrokovou sazbu, je bez zástavy, zcela bez 
poplatků, jeho splatnost je 10 let s mož-
ností kdykoli ho předčasně splatit.

V současné době jsou již dokončeny 
všechny odkupy a navazující procesy.

Na nebytové prostory (bývalá prodejna) 
v čp. 12 bylo vypsáno v listopadu řádné 
výběrové řízení, záměr byl zveřejněn na 
úřední desce a také přímo na nemovitosti. 
Podmínkou pro účast ve výběrovém řízení 
bylo předložení podnikatelského záměru 
(budoucího využití prostor a prodejní 
sortiment) a nabídková cena za pronájem, 
kterou Rada města Proseč stanovila na 
minimálně 8 tisíc Kč měsíčně bez DPH, 
bez energií a dalších nákladů spojených s 
pronájmem. Do výběrového řízení, které 
bylo zveřejněno na veřejných místech celé 
3 týdny se přihlásil pouze jediný uchazeč 
(Petr Macháček), který splnil podmínky 
výběrového řízení a pronájem mu byl na-
konec schválen. Starosta města Ing. Jan 
Macháček, který oznámil střet zájmů, se 
zdržel všech hlasování spojených s tímto 
pronájmem. Nový nájemce plánuje ote-
vřít prodejnu v květnu 2020, dle záměru 
bude nabízet hobby sortiment, především 
železářství, spojovací materiál, vodoin-
stalační materiál, elektroinstalační mate-
riál, nářadí a produkty pro dílnu, stavbu 
a zahradu. V současné době probíhají v 
prodejně nezbytné stavební úpravy, jako 
výměna rozvodů, nové vytápění nebo sa-
nační práce spojené s vysokou vlhkostí 
zdiva. Práce by měly být hotové do dubna.

Další nebytové prostory využije město 
pro své potřeby a uskladnění materiálu,  
mobiliáře (laviček, košů) nebo pódia.

Pro další nevyužité prostory v čp. 12 
bude město hledat nové vhodné využití, 
nabízí se přeměna na nájemní obecní byty 
nebo kanceláře k dalšímu pronajmutí.

Firma Kadlec a spol., spol. s r.o. je nyní, 
bez zboží a zaměstnanců, „zaparkovaná“ 
a přiravena pro případné budoucí využití 
a potřeby města.

Rada města Proseč

AUTOŠKOLA V PROSEČI
 Autoškola ABC Hlinsko 

ve spolupráci s městem Proseč 
vyhlašuje

   
ZAHÁJENÍ KURZU  

V PROSEČI
pro tyto druhy řidičských opráv-

nění:
A - motocykl

B - osobní automobil
T - traktor

C - nákl.automobil
D - autobus 

E - přívěsy nad 750 kg

Zahájení se koná ve čtvrtek  
12. března 2020 v 15:30 hodin 

v zasedací místnosti 
Městského úřadu Proseč.

Kontakt: p. Šlemr 606 279 141
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Jedinečné vystoupení Johan doktor Faust již v březnu také v Proseči
Umělecká skupina Handa Gote re-

search & development pracuje od roku 
2005 na pomezí divadla, současného 
tance, visuálního umění, hudby, perfor-
mance a konceptuálního umění.

Skupina se zajímá o koncept postdra-
matického a postspektakulárního divadla, 
o nelineární způsoby vyprávění a apliko-
vání zkušeností soudobé hudby a visu-
álního umění v divadle. Ve všech svých 
pracích využívají kreativním způsobem 
technologie a tak to jak staré, tak ty nej-
modernější. Ve většině svých projektů 
pracují s mediální archeologií a v pracích 
blížících se dokumentárnímu divadlu se 
intenzivně zabývají tzv. malými dějinami.

 Handa Gote rekonstruují představení 
Johan doktor Faust z druhé půli 19. sto-
letí takřka pietně. S úplnou sadou velkých 
loutek, které byly vyrobeny dobovými 
technologiemi podle původních figur 
tradičních loutkářských rodů Karfiolů, 
Maiznerů a Nováků. Napodobují dobové 
svícení i ozvučení.

Hru nastudovali typickým hlasovým 
projevem tehdejších herců, tzv. Pimpr-
láčtinou.

Hraje se kompletní text, jenž sepsal 
prof. Dr. Jindřich Veselý podle Fausta 

Antonína Lagrona a dalších lidových 
loutkářů.

Tradice pod patronací Mefistofela!! 
Rozhodně si nenechte ujít. Hraje se u 
nás v Proseči v sobotu 28. března 2020 
ve Staré evangelické škole a to pouze jed-
nou! Počet míst a s tím spojený počet lístků 
je omezen na 60 kusů, tyto lístky budou v 
předprodeji v Městské knihovně Proseč od 
3. března 2020.
Představení připravili: Robert Smolík, 
Tomáš Procházka, Jan Dörner, Veronika 
Švábová, František Antonín Skála, Radka 
Mizerová, Jakub Hybler, Jonáš Svatoš, 
Jan Brejcha.
Produkce: Maria Cavina, Jedefrau.org.
Foto: Martin Špelda

Za kulturní komisi Josef Sodomka

Předprodej vstupenek od 3. března v Městské knihovně v Proseči.
Vstupné 190 Kč, děti do 15 let 140 Kč 

(představení vhodné pro dospělé a děti od 12 let) Pouze 60 míst.
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Pečovatelská služba Proseč informuje
Díky našemu předsevzetí z roku 2018 

se nám daří pomáhat klientům nejen 
v našich pečovatelských domech, ale i 
přímo v jejich domácnostech.  V roce 
2019 jsme pomohly 72 klientům a zajis-
tily jim naši péči. 

Pečovatelky uskutečnily přes 15 000 
setkání s klienty, kdy jim pomohly při 
oblékání, hygieně, přípravě a podání jídla, 
doprovodu k lékaři, úklidu, nákupech a 
pochůzkách. Pro klienty vypraly a vyžeh-
lily 1600 kg prádla a rozvezly 9000 obědů.

V loňském roce město Proseč vydalo 
informační leták, ve kterém nabízíme 
služby, které zajišťujeme u současných 
klientů. Na základě nabídky se podařilo 
služby rozšířit kromě Proseče a místních 
částí a  v obci Bor u Skutče, i do obcí Pe-
rálec a Zderaz. 

Náklady na provoz PS v roce 2019 byly 
ve výši 2 100 000,- Kč. Získali jsme do-
taci od Pardubického kraje ve výši 1 156 
000,- Kč, od obce Bor u Skutče 25 000,- 
Kč, od obce Zderaz 3780,- Kč a od města 
Proseč 200 000,- Kč. Zbývající část po-
krývají úhrady klientů za služby.

Město se postaralo o nový nábytek do 
kanceláře pečovatelek v Domě s chrá-
něnými byty, o novou lednici do DPS a 
zakoupilo sprchový vozík pro postižené, 

který jsme velice potřebovali. V Domě 
s chráněnými byty byly v roce 2019 při-
dělány terasy, které stíní byty situované 
na jihovýchod a byl opraven chodník ke 
vstupu do tohoto domu. Byla dokončena 
úprava altánu u Domu s pečovatelskou 
službou- stůl, lavice a dokončení oken, 
aby zde mohli klienti sedět i při nepříz-
nivém počasí.

A nebyly to jediné dárky. Opět jsme 
klienty PS přihlásili do charitativního 
projektu Ježíškova vnoučata a díky těmto 
vnoučatům byli naši klienti obdarováni 
dárky, které si přáli. Ale tentokrát ne-
obdarovávala jenom Ježíškova vnoučata. 
Dostali jsme finanční dárky pro klienty 
naší služby od našich spoluobčanů. Byly 
určeny pro konkrétní klienty, kteří jsou 
ve finanční tísni, a za tyto peníze jim byly 
nakoupeny věci pro ně potřebné. Krásný 
dárek zajistila pro našeho klienta i Speci-
ální ZŠ a PrŠ Vysoké Mýto, která nakou-
pila dvoje boty pro našeho klienta.

A pak nesmím zapomenout na jednu 
úžasnou partu lidí - již třetí rok na 
nás a naše klienty myslí  pracovnice z 
fi SAINT-GOBAIN ADFORS CZ 
s.r.o. z Litomyšle, které nám vypomá-
hají v případě, kdy k nám přijdou klienti 
úplně nemajetní – nejenom, že provedou 
sbírku oblečení, povlečení, ručníky, dro-
gerie, nádobí, knihy, peřiny….ale samy 
ji i dovezou do našeho pečovatelského 
domu. A již podruhé si vybraly dvě z nich 

- paní Lenka a paní Markéta - jednoho 
místního občana, kterému chtěly popřát 
krásné vánoce osobně a předat mu dárek. 
Musím za jejich ochotu a laskavost podě-
kovat. Málokdo si najde v předvánočním 
shonu chvilku pro úplně cizího člověka, 
aby mu udělal radost.

A ještě poslední věc, kterou jsem chtěla 
napsat a zároveň poděkovat. Ke konci 
roku odešla do důchodu pani Jaroslava 
Hánělová, která pracovala pro naše kli-
enty od roku 1991 s velkou péčí, trpěli-
vostí, obětavostí a ochotou. I když jsem 
již poděkovala osobně, chtěla bych ještě 
jednou napsat, jak moc jsem si vážila její 
práce a naší spolupráce. Děkuji nejen za 
sebe, ale i za nás všechny.

Stanislava Češková – ved. PS

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
František Niedl – Pach krve, Petra 
Dvořáková – Chirurg, Vlastimil Vond-
ruška – Pečeť smrti, Oldřich z Chlumu, 
František Kotleta – Spad, Poločas 
rozpadu, Rázová vlna, Hana Marie 
Körnerová – Hlas kukačky, Táňa Ke-
leová-Vasilková – Máma, Millie Wer-
ber – Dva prstýnky, Emma Heakey 

– Kam se poděla Elizabeth, Peter May – 
Pekingský rozparovač, Sally Hepworth 

– Rodina odvedle, Tim Weaver – Ztra-
cený, Mary Higgins Clark – Přede 
mnou se neschováš, Kerry Lonsdale 

– Všechno, co jsme opustili, James Pa-
tterson – Thriller, Robert Ludlum – 
Bourneova zrada, Karen Harter, Sam 
Bourne, Nick Ward, Elizabeth Adler 

– Nejlepší světové čtení, Jenny-Mai Nu-
yen – Nijura: Dědictví koruny elfů, Bar-

bara Wood – Plamen duše, Dorothy 
Garlock – Jezero naděje
Naučná literatura:
Ladislav Zibura – Pěšky mezi bu-
ddhisty a komunisty, Jostein Gaarder 

– Sofiin svět
Knihy pro děti:
Michal Belšán – Zvědavá lištička, Voj-
těch Steklač – Pekelná třída a tábor zdr-
cených srdcí, Mariana Tutschová – Le-
vou zadní, Vendula Borůvková – 1918 
aneb Jak jsem dal gól přes celé Česko-
slovensko, Martin Vopěnka – Biblické 
příběhy pro nevěřící děti, Johana Šve-
jdíková – Raketa: hravá kniha pro děti, 
Angela Dorsey – Slunce v temnotách, 
Sabine Giebken – Náměsíčná

Otevírací doba od 1. 1. 2020: 
Úterý 7.30 - 11.00, 12.00 - 17.00 h.
Čtvrtek 7.30 - 11.00, 12.00 - 16.00 h.
Pátek 7.30 - 11.00, 12.00 - 16.00 h.
Kontakt:
Eva Rejentová, vedoucí knihovny
tel. 469 321 047, knihovna@prosec.cz
Facebook: knihovnaprosec
Elektronický katalog knih:
http://prosec.knihovny.net/katalog/
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Turnaj dětí ve stolním tenise o vánočního kapra
Dne 19. 12. 2019 proběhl v herně stol-

ního tenisu turnaj dětí. Účast byla re-
kordní, přihlásilo se 19 dětí, které jsme 
rozdělili do 4 skupin z nichž postoupilo 
16 dětí do vyřazovacího pavouka. Po 4 
hodinách hraní a dramatickém finále si 
kapra odnesl a z vítězství se radoval Fi-
lip Romportl, na druhém místě skončil 

David Sodomka a třetí místo obsadil Mi-
roslav Vánák. Každý si odnesl cenu dle 
výkonu. Děkujeme všem zúčastněným a 
všem sponzorům, kteří věnovali ceny a 
hlavně městu Proseč za podporu sportu v 
Proseči.  

Jaroslav Zástěra

Vánoční turnaj ve stolním tenise
V sobotu 21. 12. 2019 jsme se sešli v 

sokolovně na turnaji o vánočního kapra 
ve stolním tenise dospělých. Vlastní tur-
naj měli muži, kterých se přihlásilo 21 a 
ženy, kterých se přihlásilo 7, zahráli si 
mezi sebou každá s každou na dva vítězné 
sety. Muže jsme rozdělili do čtyř skupin, 
kde hráli také každý s každým. Po nece-
lých 3 hodinách bylo známo 16 postupu-
jících do vyřazovacího pavouka.

Po urputných bitvách zvítězil Gábin 
Hromádka, na druhém místě Kamil So-
domka a třetí byl Michal Novotný.

V turnaji žen zvítězila Verča Rejma-
nová, druhá skončila Petra Kusá a na tře-
tím místě byla Andrea Stodolová.

Všichni získali hodnotné ceny, za které 
děkujeme sponzorům a hlavně městu 
Proseč.

Jaroslav Zástěra
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Karaoke, aneb Martinice plné hvězd
Ne nadarmo se říká, jak na Nový rok, 

tak po celý rok, a tak hned, když na první 
lednové schůzce spolku Naše Martinice, 
z.s zazněl nápad zahájit naši činnost hned 
z kraje roku akcí poněkud netradiční, 
bylo jasné, že se letos určitě nudit nebu-
deme.

Nápadem totiž bylo uspořádat společné 
karaoke a sen se stal skutečností hned o 
týden později, kdy jsme se sešli v sobotu 
25. ledna v 18 hod. v restauraci u Marešů, 
na místě, které je mimochodem centrem 
všeho dění zde na Martinicích, místem, 
díky němuž se scházíme, vymýšlíme, spo-
lečně tvoříme a uskutečňujeme naše plány.

Hospoda se pomalu zaplňovala a i když 

ten večer byla obloha téměř zatažená, na 
Martinicích se to hvězdami doslova hem-
žilo. Od těch úplně nejmenších hvězdiček 
bylo možné spatřit i úplná souhvězdí.

Zazněla hudba různých žánrů a písně 
známých interpretů. Někteří z vystupu-
jících dokonce svým zpěvem vehnaly slzy 
do očí dojetím. Zpívalo se, tančilo a zá-
bava nebrala konce.

Myslím, že se tento večer velice vydařil 
a že si ho všichni zúčastnění náležitě užili.

Děkujeme Ríšovi a Lukášovi, kteří celý 
nápad zrealizovali a taktéž všem, kteří se 
na akci jakkoliv podíleli a vytvořili spo-
lečně nezapomenutelnou atmosféru.

Těšíme se na další událost, tou bude 
Velikonoční tvoření na Martinicích, plá-
nované na duben tohoto roku.

Za spolek Naše Martinice, z.s
Markéta Pešková

Rok 2019 na Pasekách
Jako každý začátek roku, tak i v lednu 

2019 nám nad Pasekami a Prosečí svítila 
Vánoční pasecká hvězda, český rekord z 
roku 2017. 

První akcí roku 2019 byl tradiční pa-
secký ples. V sobotu 19. 1. 2019 jsme se 
již po sedmnácté sešli v prosečské Soko-
lovně na plese, který se tentokrát nesl ve 

„staročeském“ duchu.

Spolek aktivně spolupracuje s městem 
Proseč při zajištění akcí pro veřejnost 
pořádaných v prosečské Sokolovně. Dne  
3. 4. jsme se pořadatelsky podíleli na di-
vadelním představení „Když se zhasne".

Dne 6 4. 2019 uspořádal spolek 
P.A.S.E.K.Y ve spolupráci s měs-
tem Proseč další ročník úklidové akce  
UKLIĎME PASEKY A PASECKÝ 
LES. Jedna z mnoha úklidových akcí pod 

hlavičkou Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
do kterých se zapojili lidé ze všech koutů 
České republiky. Dobrovolníci, kterých 
se sešlo celkem 50, z toho 27 dětí, uklidili 
Paseky a Pasecký les. V rámci této akce 
jsme stihli uklidit i park Gen. Svatoně a 
kpt. Sošky. Bylo sesbíráno neuvěřitelných 
350 kg odpadu!

V červnu byla z rozhledny Terezka sun-
dána vánoční hvězda, aby nijak nepřeká-
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žela realizaci projektu „Na Terezku bez 
bariér“ a samotnému provozu výtahu na 
rozhlednu, ale také proto, aby byla opra-
vena a dostala nový kabát pro nadcháze-
jící zimní sezónu.

Na poslední červencovou sobotu jsme 
připravili promítání pohádky Čertí brko 
pod rozhlednou Terezka na Pasekách. 
Přípravy promítání byly plné očekávání 
a napětí jaké bude počasí. To se nakonec 
umoudřilo a přestože byl večer chladnější, 
tak se promítání vydařilo. Pohádku v pří-
rodě a pod širým nebem si nenechalo ujít 
přes 300 diváků. Při příchodu všechny 
návštěvníky opět přivítaly pasecké čer-
tice, které měly pro nejmenší diváky na-
pečené čertovské perníčky a malé dárečky. 
Vstupné, které bylo na tuto akci dobro-
volné, se rozhodl spolek P.A.S.E.K.Y 
opět věnovat na „dobré“ účely. 

Každý rok pořádá spolek několik akcí 
pro veřejnost. Naší pravidelnou akcí je 
také alespoň jedna akce pro členy spolku, 
jejich rodiny a všechny „pasečáky“. Pro 
letošní rok jsme si na Paseky pozvali vr-
tulník Robinson R-44, abychom si užili 
taky trochu té „zábavy“ a podívali se na 
ten náš krásný kraj pěkně z výšky.

Dne 16. 9. spolek opět zajišťoval občer-
stvení a průběh divadelního představení 

„S pydlou v zádech" v prosečské Soko-
lovně.

Již v roce 2018 navrhl spolek 
P.A.S.E.K.Y Zastupitelstvu města Pro-
seč udělit Čestné občanství města Proseč 
Pavlu Doležalovi za jeho sportovní úspě-
chy a skvělou reprezentaci nejen České 
republiky v zahraničí, ale také místa od-
kud pochází a kde vyrůstal. Čestné ob-
čanství bylo Pavlovi uděleno a oficiálně 
předáno za účasti rodiny, zástupců města 
Proseč a spolku dne 20. 9. 2019. Pavel od 
spolku obdržel finanční dar na pořízení 
zdravotních potřeb.

Na první adventní víkend, v sobotu 
30. 11., jsme ve spolupráci s Klubem 
Hnízdo Proseč a městem Proseč uspo-
řádali akci pod názvem „Hvězdný advent 
v Proseči“. Téměř po celý den jste spo-
lečně s námi mohli načerpat jedinečnou 
atmosféru adventu, nakoupit si tradiční 
vánoční zboží a užít si doprovodný kul-
turní program, kterým bylo také online 
rozsvícení pasecké hvězdy z prosečského 
náměstí.  V rámci akce byl také na pro-
sečském náměstí předveden Vánoční Pa-
secký strom, třetí rekord spolku. Strom je 
sešitý celkem z 258 čtverců upletených a 
uháčkovaných o velikosti 20 x 20 cm. Se 
svojí celkovou výškou 4,33 m (bez kmene 
3,64 m) se stal novým českým rekordem. 

Prosinec byl jako každoročně plný pří-
prav paseckého plesu, z jehož výtěžku 
spolek financuje veškeré své celoroční 
činnosti.

Na rok 2020 máme naplánovaných ně-
kolik akcí a doufáme, že se alespoň na ně-
kterých zase společně setkáme, ale o tom 
zase až příště…

Všechny fotografie z akcí si mů-
žete prohlédnout na stránce: 
http://paseky2017zs.rajce.idnes.cz/ a naši 
činnost můžete sledovat na facebookovém 
profilu spolku P.A.S.E.K.Y - 2017.

Za P.A.S.E.K.Y - 2017 z.s.
Veronika Macháčková
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Pasecký „havajský“ ples
V sobotu 18. ledna 2020 uspořádal spo-

lek P.A.S.E.K.Y v prosečské Sokolovně 
tradiční pasecký ples, letošní rok se ples 
konal už po osmnácté. K tanci nám za-
hrála kapela Vepřo Knedlo Zelo. Novin-
kou, a pro návštěvníky snad příjemným 
oživením plesu, byl havajský fotokoutek 
s profesionálním fotografem, který byl 
zajištěn týmem pana Pavlíka z Hlinska. 
Atmosféra celého večera byla úžasná, dě-
kujeme všem, byli jste skvělí. 

Velké poděkování si zaslouží nejen po-
řadatelé, ale také návštěvníci plesu, a pře-
devším všichni naši sponzoři jejichž zá-
sluhou byla „tombola“ opět bohatá, velice 
všem děkujeme. 

Věříme, že se vám ples líbil a všichni se 
zase sejdeme příští rok v sobotu 16. ledna 
2021 v Sokolovně.

Všechny fotky si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na stránkách města Proseč: 
https://mestoprosec.rajce.idnes.cz/Pa-
secky_ples_-_18._1._2020_-_Havaj/. 

Fotky z miniateliéru jsou přístupné po 
zadání hesla (bylo vám sděleno fotogra-
fem nebo je uvedeno na pořízených fo-
tografiích, které jste si z fotokoutku od-
nesli) na stránce: http://fotopavlik.com/
fotky/pasecky-ples-hawaii-2020at/.

Za  spolek P.A.S.E.K.Y
Veronika Macháčková
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MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM….
Ve středu 8. ledna každý ze školky nasadil královskou korunu. 

Prošli jsme se do kostela přes náměstí jako tři králové. Zazpívali 
jsme si s panem farářem koledy a prohlédli si betlém.

Mgr. Hana Vobejdová

VÝUKA 6. TŘÍD NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ 
PROSEČ

Dne 9. 12. 2019 jsme výuku předmětu výchova k občanství 
v 6. A a 19. 12. v 6. B absolvovali na Městském úřadě Proseč. 
Zabývali jsme se tématem „Samospráva v obci“.

Po celou dobu se nám věnoval pan starosta Ing. Jan Macháček. 
S žáky diskutoval o pojmech obecní samospráva, obecní zastu-
pitelstvo, obecní rada. Prohlédli jsme si znak a symboly města 
Proseč. Také pan starosta žákům přiblížil fungování městského 
zastupitelstva a rady města. Dále jsme si prohlédli městský úřad 
a probrali jsme, čím vším se městský úřad zabývá. Pan starosta 
dal žákům prostor na jejich otázky, kterých bylo opravdu hodně. 

Děkuji panu starostovi za to, že si na nás udělal čas a žákům 
umožnil podívat se do sálu zastupitelstva.

Mgr. Veronika Roušarová

KRAJSKÉ KOLO VE FLORBALU
14. 1. 2020 se tým kluků z prvního stupně postavil ve Skutči 

florbalistům z celého kraje. Po jasném vítězství v okresním kole 
si náš tým věřil i v kole krajském, ve kterém se proti nám posta-
vili vítězové z ostatních okresních kol.

Sestava ZŠ Proseč: G – Matěj Kusý (1. tř.), Jakub Břeň (2. 
tř.), Jakub Prášek (2. tř.), Daniel Košňar (2. tř.), Jakub Kusý (3. 
tř), Jakub Stříteský (3. tř), Jiří Zvolánek (4. tř.), Jiří Fridrich (5. 
tř.), Milan Šebesta (5. tř.), Karel Břeň (5. tř.).

Čekal nás těžký boj, hned v první utkání jsme nastoupili proti 
týmu Horní Čermná, vítězi turnaje v Jablonném. Kluci byli v 
tomto zápase hodně nervózní a nemohli se dlouho prosadit. V 



 Prosečský zpravodaj 2/2020  str. 11 www.prosec.cz

polovině zápasu už prohrávali 1 : 4 a dlouho to vypadalo, že se 
jim v prvním zápase nepovede zvítězit. K velkému obratu došlo 
3 minuty před koncem zápasu. Potom to šlo ráz na ráz a rozho-
dující gól 10 vteřin před koncem utkání dal kapitán týmu Karel 
Břeň.

V druhém zápase jsme narazili na tým z Komenského školy v 
Holicích. Do tohoto zápasu jsme vkročili hodně aktivně a zápas 
vyhráli 8 : 1. V dalším zápase nás čekal vítěz okresního kola 
z Pardubic, konkrétně Resslova škola Pardubice. Zápas to byl 
velmi vyrovnaný. Soupeř se snažil využít malé postavy našeho 
brankáře, kterému však dobře pomohli hráči vpředu. Spoustu 
střel zablokovali a znovu dali o jeden gól více než soupeř, 6 : 5.

V posledním zápase se hrálo o první místo ve skupině proti 
týmu z Vysokého Mýta. Tento zápas cílil od počátku hry na 
jednoznačné vítězství. V závěru ovšem náš tým polevil, soupeř 
se dokázal dotáhnout a opět přišla těsná výhra 8 : 7.

Semifinálový boj se školou z Chocně odstartoval špatně, pro-
hrávali jsme 0 : 2. Poté přišel velký obrat na 5 : 2 a v závěru 
znovu velký boj s konečným výsledkem 8 : 7. Následoval postup 
do finále, kde jsme se opět potkali s týmem z Vysokého Mýta 
(loňský postupující tým). Zde rozhodl větší hlad po úspěchu i 
vítězství a přišla výhra 8 : 5.

Vítězstvím krajského kola se klukům podařil velký úspěch a 
postup do národního finále v Olomouci.

Děkujeme klukům za výbornou reprezentaci města Proseč, 
ZŠ a MŠ Proseč a také Florbalového klubu Skuteč, pod jehož 
záštitou se v rámci kroužku na základní škole už řadu let florbal 
trénuje.

Ondřej Laška

TECHNOHRÁTKY V LITOMYŠLI
Zájemci z řad žáků 9. tříd, jmenovitě: Šimon Lustyk, Filip 

Skalník, Štěpán Brůžek, Tomáš Král, Natálie Šplíchalová, Sa-
bina Zavadilová, Veronika Melšová, Anička Cachová, Michal 
Vávra, Kristýna Čermáková, Natálie Schejbalová, Daniel Csóka 
a Jan Fulík se ve středu 15. ledna zúčastnili technohrátek na 
Střední zahradnické a technické škole v Litomyšli.

Během celého dne plnili řadu úkolů v jednotlivých odbornos-
tech, které se na škole studují, a na závěr luštili kvíz. Ze sedmi 
zúčastněných škol obsadili při řešení úkolů 1. místo a úspěšným 
vyluštěním závěrečného kvízu obsadili 3. místo.

Nejenže dostali ocenění organizátorů, ale také za každou sou-
těž vyhráli dort. Gratulujeme.

Mgr. Václav Mikulecký

CVRČCI ZPÍVALI
Ve čtvrtek 16. ledna malí Cvrčci z Beruškové a Motýlkové 

třídy navštívili se svým zimním vystoupením Dům s pečovatel-
skou službou v Proseči a všechny přítomné potěšili zpěvem a 
tanečky. Program se všem líbil a na závěr si vzájemně předali 
dárečky.

Mgr. Hana Vobejdová

PERLIČKY ZE ŠKOLKY
My dneska donesli seno srnečkám do kotrmelce. (Správně: 

„do krmelce“.)
Já jsem ji na schodech doženil. (Správně: „dohnal“.)

Mgr. Hana Vobejdová
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SÁLOVÁ KOPANÁ
V pátek 17. 1. 2020 jsme uspořádali turnaj v malé sálové ko-

pané trojčlenných družstev. Do turnaje vstoupilo 8 chlapeckých 
a 4 dívčí týmy. Chlapci byli rozděleni do dvou skupin, kde se-
hráli zápasy každý s každým, a pak hráli o jednotlivá umístění.

Sledovali jsme urputné boje, při kterých padalo hodně branek. 
Překvapením byla účast družstva 5. třídy ve finále. Tým ve slo-
žení Jiří Fridrich, Josef Zahradník a Karel Břeň sice svůj finálový 
zápas prohrál, ale za celkové vystoupení zaslouží obdiv. Vítězem 
se stalo družstvo nejstarších kluků ve složení Filip Romportl, 
David Sodomka a David Janecký.

Turnaj děvčat nebyl o nic málo napínavý, než tomu bylo u 
chlapců. Fotbalové umění bylo často nahrazeno bojem, ale nad-
šení všech aktérek bylo veliké. Vítězství si odnesla děvčata Zu-
zana Kopecká, Tereza Janecká a Amálie Romportlová.

Mgr. Jan Stodola

ČTENÍ PRVŇÁČKŮM V LEDNU
V pátek 10. ledna se konalo šesté čtení prvňáčkům v tomto 

školním roce. 
V pátek 24. ledna navštívila 1. třídu Adéla, žákyně 9. A, aby 

jim opět předčítala další pohádku. Tentokrát si připravila text z 
výboru pohádek Český špalíček, který uspořádala Milada Mo-
tlová.

Adéla dětem přečetla známou pohádku Koblížek na vandru. 
Děti pozorně poslouchaly, a tak znaly většinu odpovědí na Adé-
lčiny otázky.

Mgr. Zdeněk Pecina

LEDEN NA SNĚHU
V lednu nám napadlo trochu sněhu a dětem z mateřské školy 

to udělalo velkou radost. Stavěly sněhuláky, bobovaly na ko-
pečku a užily si spousty legrace.

Mgr. Hana Vobejdová
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Z ČINNOSTI TECHNICKÝCH KROUŽKŮ
V letošním školním roce pracují na škole dva technické 

kroužky. Kroužek technických dovedností a her navštěvuje 15 
žáků prvního stupně. Činnost je zaměřena především na práci 
se stavebnicemi Lego, dále pak elektronickými stavebnicemi 
Boffin, Geomag a také jsme si vyzkoušeli práci se stavebnicí 
Mechanická dílna. Pracujeme buď podle návodu, ale nejoblíbe-
nější u dětí je práce podle vlastní fantazie z volných kostek Lega. 
V oblasti her se věnujeme různým deskovým a společenským 
hrám zaměřeným na rozvoj vědomostí a logického myšlení (hry 
Ekopolis, Rummikub AZ kvíz Junior a další).

Pro žáky druhého stupně je určen Robotický kroužek, který 
navštěvuje šest žáků ze 6. – 8.třídy. Zde pracujeme se stavebni-
cemi Fischertechnik, jednoduchou robotickou stavebnicí Lego 
Boost a stavíme dálkově ovládané modely ze stavebnice Lego 
Technic (ovládání je buď z mobilu, nebo tabletu). Oba kroužky 
úzce spolupracují a chceme uskutečnit i některé společné akce.

Práce obou kroužků byla v letošním školním roce významně 
sponzorsky podpořena. Na vánoční besídce jsme od firmy PP-

-GROUP s.r.o. Proseč převzali krásný model nákladního vlaku 
ze série Lego City a od firmy Stavitelství Trynkl s.r.o., Zde-
raz dálkově řízený model bagru ze stavebnice Lego Technic. 
Oběma sponzorům velmi děkujeme a věříme, že tato spolupráce 
bude pokračovat, protože je opravdu přínosem pro technický 
rozvoj našich dětí.

Mgr. Pavel Stodola, vedoucí kroužků

BESEDA O HOLOCAUSTU
V pondělí 27. ledna se uskutečnila beseda o holocaustu. Pro-

běhla v 9. třídě s paní Miroslavou Gölblovou, která je lektorkou 
Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém.

Paní Miroslava nám vysvětlila význam pojmů spojených s te-
matikou holocaustu, vysvětlila pojmy antisemitismus atd. Pro-
pojila historii se současnou situací ve světě a také se zaměřila na 
osudy Židů zde v Proseči. Celou dobu nám poutavě vyprávěla, 
odpovídala na naše dotazy, zhlédli jsme bohatý obrazový mate-
riál a poslechli si dobová svědectví. 

Lada Zindulková, Natálie Schejbalová

DRUŽINA NA SNĚHU
Konečně jsme se dočkali bobování...

BOVYS – OCHUTNÁVKA OVOCE
Děti opět ochutnávaly exotické ovoce rámci projektu Ovoce 

do škol.
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ŠKOLNÍ PROJEKT ROKU 2020
SPORT NÁS BAVÍ ... SPORTUJEME SPO-
LEČNĚ

V pátek 30. 1. jsme zahájili náš roční projekt SPORT NÁS 
BAVÍ ... SPORTUJEME SPOLEČNĚ neboli Olympijský 
rok 2020 v ZŠ a MŠ Proseč. Při slavnostním ceremoniálu jsme 
odstartovali naše školní olympijské hry.

Každá třída si vytvořila svoji vlajku a nachystala společné 
třídní oblečení. Slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně a při-
pomínalo oficiální zahájení olympijských her – zahrnovalo ná-
stup jednotlivých tříd, proslovy hlavních organizátorů, vztyčení 
olympijské vlajky a zapálení olympijského ohně.

Žáci budou v průběhu roku soutěžit v různých sportovních 
disciplínách a vyzkouší si i ty méně tradiční. Těšíme se na 
všechny sportovce, kteří se soutěží zúčastní.

Mgr. Romana Pešková

Foto ze slavnostního ceremoniálu: Eva Skalníková

SKOK VYSOKÝ
Tradiční soutěž ve skoku vysokém byla v letošním roce pře-

sunuta z prosince na 24. leden 2020. Skákalo se poprvé do no-
vého doskočiště. K závodům se sešlo celkem 19 závodníků – 11 
chlapců a 8 děvčat.

Soutěž měla solidní úroveň a hlavně v boji o 1. místo byla také 
dramatická, protože ve vedení se střídali dva závodníci. Teprve 
menší počet pokusů při zdolání výšky 150 cm rozhodl ve pro-
spěch Davida Sodomky (9. B). Na druhém místě se umístil Josef 
Jeništa (8. třída) se stejným výkonem jako vítěz a třetí skončil 
Tadeáš Trynkl (8. třída) výkonem 135 cm.

Mezi děvčaty vcelku jasně zvítězila Liliana Poslušná (9. B) vý-
konem 125 cm před Zuzanou Kopeckou (6. B) 115 cm a Olivií 
Nevolovou (8. třída), která skočila 110 cm.

Soutěž mohla být ještě kvalitnější, kdyby se zúčastnili ještě 
další závodníci, kteří v trénincích skákali výborně, ale závodů se 
z různých důvodů nezúčastnili. Tak snad příští rok.

Mgr. Jan Stodola
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SPORT NÁS BAVÍ 
SPORTUJEME SPOLECNE
Olympijský rok 2020 
v Základní škole a mateřské škole Proseč

SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY:
 ● závod lesní krajinou
 ● stolní tenis
 ● florbal
 ● ringo
 ● malá sálová kopaná
 ● skok vysoký
 ● basketbal a basketbalové dovednosti
 ● přehazovaná
 ● atletika
 ● Odznak všestrannosti olympijských vítězů
 ● nohejbal
 ● šplh

VZDELÁVÁNÍ:
 ● tvorba vlajky, kreslíme sporty, ...
 ● historie OH, významní olympionici ČR, ...
 ● státy pořádající OH, olympijské kruhy a světadíly, ...
 ● literární tvorba na téma OH a sportu, ...

DOPROVODNY PROGRAM:
 ● besedy se zajímavými osobnostmi,
 ● netradiční sporty,
 ● překvapení :-)
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NETRADIČNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 
V NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V lednu jsme se ve školní družině věnovali zimním sportům. 
Děti měly možnost prostřednictvím krátkých ukázek seznámit 
se s různými druhy zimních sportů a postupně se tak naladit 
na netradiční olympiádu, která byla vyvrcholením realizovaného 
projektu.

V průběhu měsíce si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky, 
použitím těchto zajímavých technik a fantazie dětí vznikaly 
různé výtvarné práce. Děti nejvíce bavilo zapouštění barev do 
vlhkého papíru a následné sypání solí. Díky této technice máme 
mnoho podařených obrázků sportovců. Dále jsme připravovali 
rekvizity a dekorace na naši netradiční olympiádu, která se ko-
nala 24. ledna 2020. Zahájení proběhlo za účasti dětí a rozhod-
čích, kteří postupně složili olympijský

slib. Potom už mohla olympiáda začít… 
Olympijská delegace se přemístila do areálu školy, kde se ode-

hrávala převážná část olympiády. Malí sportovci si tak mohli 
formou štafety, při které si předávali pochodeň, vyzkoušet ně-
které disciplíny, které jsou součástí ZOH (boby, biatlon, curling, 
klasické lyžování, rychlobruslení atd.). Olympiáda proběhla v 
přátelském duchu a zažili jsme spoustu legrace. 

Všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci, a především 
zúčastněným sportovcům patří velké díky. 

Kolektiv ŠD

BRUSLENÍ 1. STUPEŇ
Ve čtvrtek 23. ledna se vypravily na bruslení do Skutče třídy 

2. A a 5. Ve čtvrtek 6. února bruslili žáci z 1. třídy, 2. B, 3. a 4. 
třídy.
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 Z historie ochotnického divadla v Proseči VI.
Ještě než se pustím do dalšího vy-

právění, rád bych připomenul, že ve-
dle ochotnického spolku zde fungoval i 
divadelní soubor místních hasičů. Tak 
se stávalo, že pokud nehrál ochotnický 
spolek, nastoupila v uvozovkách nekalá 
konkurence tehdejšího spolku Požární 
ochrany, který sehrál od roku 1957 až do 
roku 1962 osm divadelních kusů, mezi 
nimiž nechyběla mrštíkovská Maryša ale i 
Raisovi Zapadlí vlastenci. Tedy téměř dvě 
divadelní představení za rok.

Nemohu nevzpomenout osobnosti, 
které se později stali výraznou posilou 
ochotnického spolku OB (Osvětová Be-
seda). Byl to Josef Kovář, který měl již 
zkušenosti z divadelního spolku „Tyl“ v 
Chotěnově. Účinkoval zde ve čtyřech ku-
sech v letech 1941 – 1946 a v roce 1956 
působil v souboru při n.p. Lira Proseč. 
Když přešel do spolku OB, účinkoval zde 
od roku1963 až do roku 1985 a jako he-
rec, kulisák, osvětlovač; prostě byl vším 
co k divadlu patří, sehrál většinou jako 
hlavní protagonista, 21 divadel.

Jan Stodola, středoškolský učitel SZTŠ 
Litomyšl a významný činitel hasičského 
spolku v Proseči, herec a režisér.

Vraťme se k další činnosti divadel-

ního spolku. V roce 1962, byl vyhlášen 
II. Druhý ročník festivalu „PROSEČ 
TERÉZY NOVÁKOVÉ 1962“.

Opět hlavní tíha přípravy ležela na 
ochotnících. Festival měl důstojný prů-
běh o němž informovaly i tehdejší noviny 
Budovatel a Lidová Demokracie viz. tis-
kové přílohy.

Projevila se však stará prosečská bolest 

– slabá návštěva. Nedovedeme si vysvět-
lit její příčiny. Píše kronikář. Vždyť po 
stránce propagační bylo uděláno vše, co 
bylo v našich silách. 

Jediná změna programu byla v sobotu 
28. 7. 1962, kdy v druhé části programu 
vystoupili hosté z Lidové školy umění v 
Chrudimi, protože scének bylo méně, než 
se původně předpokládalo. Ale i tak celý 
průběh byl důstojný a hodný jména velké 
spisovatelky. Soutěže se účastnilo 58 au-
torů a bylo přihlášeno 98 prací. Několik 
slov závěrem. Použiji zde věty z tehdej-
šího tisku, které napsal návštěvník festi-
valu, Petr Průša.

Proseč Terezy Novákové byla ve zna-
mení tvůrčí činnosti lidí, kteří pracují v 
souborech, kteří se dívají na svět vníma-
výma očima. Zaslouží si názvu autoři, a 
ne psavci, jak se jim v hantýrce říká (tj.
lidé, kteří sní o slávě a píší o pitomostech). 
Lidé tady potvrdili, že mají velké tvůrčí 
schopnosti. A budu chodit dál na festi-
valy. Na takové, které jsou životné, kde 
se rodí, tvoří, bojuje za věc života. Proseč 
Terezy Novákové má k tomu dobré zá-
klady. (pozn. aut. správně jméno je Teréza)

Svatopluk Václav Vobejda

Koutek naší kronikářky:

Z historie řemesel na Prosečsku
Známé české přísloví říká, že „Řemeslo 

má zlaté dno“. Pro prosečského řemesl-
níka sice zlaté dno nemělo, málokterý zde 
zbohatl, ale zabezpečovalo živobytí vět-
šině obyvatelstva, i slušnou existenci. Na-
hlédneme-li do minulosti, zjistíme, že se 
obyvatelé živili z velké části řemeslem. Už 
stará Proseč byla střediskem řemeslníků 
pro 10-15 sousedních obcí Novohrad-
ského panství. V Proseči bylo jen několik 
rodin, které se věnovaly výlučně zeměděl-
ství, ostatní vedle menšího nebo většího 
kusu pole, provozovaly nějaké řemeslo. A 
právě od provozování řemesla na počátku 
17. století, dostaly v Proseči některé rody 
svoje dědičné příjmení, např. Řezník, 
Krejčí, Švec, Bednář, atd.                                    

Řemeslníci se sdružovali do cechů, a 
to buď podle jednotlivých oborů nebo 
se spojilo do jednoho cechu více řeme-
sel - ševci a obuvníci, mlynáři a perníkáři. 
Smyslem cechu bylo hájit zájmy svých 
členů, dohlížet na kvalitu a cenu výrobků, 
ale také nedovolovat provozování řemesla 
někomu, kdo nebyl členem cechu. Platily 
v něm tzv. cechovní pořádky, které mu-
sel zájemce o členství v cechu splňovat. 

V čele cechu stál cechmistr, představoval 
cech na veřejnosti a vedl rokování s vrch-
ností.                   

Na konci 18. a na počátku 19. století se 
cechovní uspořádání stalo terčem kritiky. 
Cechům bylo vytýkáno, že brzdí volný 
obchod, nové technologické postupy vý-
roby a rozvoj podnikání. Tak cechy po-
stupně zanikly. V Proseči se však snažili 
udržet cechovní slávu co nejdéle. Byla to 
sláva spojená s církevními obřady, zacho-
váváním starých zvyků a slavností. Staří 
mistři si zakládali na svém stavu, o výroč-
ních svátcích usedali do svých kostelních 
cechovních lavic podle řemesla, při oběto-
vání šli s rozžhatými svícemi kolem oltáře. 
Přední mistři patřili k místní honoraci a 
při procesích a slavnostních průvodech 
nesli před knězem nebesa. Ještě v roce 
1872 světili prosečtí řemeslníci svůj nový 
prapor, červený, bohatě vyšívaný. Dalším 
důvodem, pro který se prosečtí řemeslníci 
nechtěli rozloučit s cechovním zřízením, 
byla starost o odbyt výrobků. Řemeslníci 
vyráběli na zakázky, ale hlavní odbyt hle-
dali na jarmarcích v okolních městech. V 
místě bylo několik povozníků, kteří pány 

mistry se zbožím dopravovali i na vzdále-
nější jarmarky. Chudší vozili své výrobky 
na trakaři. Alois Večeře chodil do Brna 
pěšky, na zádech nosil krosnu s fajfkami. 
Pěšky chodil do Brna i sedlář a obchodník 
Vávra- Hanzlík a na zádech nosil domů 
plechy pro dýmkaře a žací kosy. Podobně 
v krosně na zádech roznášel po Čechách, 
Moravě a Rakousku dřevěné dýmky Fran-
tišek Kostlán z Pastviska a mnozí jiní.

Místo cechů byla vytvořena Živnos-
tenská společenstva. V Proseči byla do 
společenství pojata všechna řemesla. 
Zájmy jednotlivých skupin řemeslníků, 
zvláště dýmkařů byly odlišné a proto 
Ústřední svaz řemesel v Praze povolil 
ustaviti Společenstvo dýmkařů pro Če-
chy a Moravu se sídlem v Proseči. Stalo 
se tak zásluhou Františka Zerzána, který 
byl zvolen předsedou společenstva.                                                                                
Po skončení 2. světové války došlo k nové 
reorganizaci řemesel. Ústřední svaz řeme-
sel byl zrušen a živnostenská společenstva 
byla zařazena do Ústředního svazu ob-
chodu, pohostinství a dopravy v Praze.                                                                                                                                          

Podle prosečské kroniky připravila: 
Miluše Rejentová
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Z KRKONOŠ DO PROSEČE ANEB ŽIVOT V BOSNĚ
Pocházím z Krkonoš, do Proseče jsem 

se přistěhoval v polovině ledna 2018. Jak 
se tak mezi místními říká, jsem „naplave-
nina“. O Proseči jsem se tehdy dozvěděl 
během studia, do Ergotepu jsem jezdil na 
studijní praxe. Zajímá vás, jak to tehdy 
všechno začalo?

První rok mého působení v Proseči 
jsem bydlel v městském bytě, kde funguje 
pečovatelská služba města Proseč. Už v té 
době jsem věděl, že jednou budu bydlet 
v krásném novém bytě, byl to můj veliký 
sen. Začátky pro mě nebyly vůbec jedno-
duché, proto si cením toho, že jsem se 
nevzdal a vytrval jsem. Tehdy jsem se na 
nový byt moc těšil a můj sen se stal sku-
tečností.

Pamatuji si to jako dnes. Podepsal jsem 
nájemní smlouvu a veškeré potřebné do-
kumenty. Jen pro informaci, byt jsem 
měl již zamluvený, sám jsem si vybral, 
kde budu bydlet. Bylo to před Vánoci a 
já věděl, že největší dárek se blíží. Budu 
bydlet ve „svém“. Určitě je vám jasné, že 
jsem vše nezvládl sám. Máte pravdu. Za-
jímá vás, jak to všechno bylo? Jak jsem to 
zvládl?

Se stěhováním do nového bydlení mi 
pomohli mí skvělí kolegové z Ergotepu. 
Ten den přijeli brzy ráno s nákladním 
autem, vše jsem měl sbalené a připra-
vené. Uběhly slabé dvě hodiny a veškeré 
mé krabice, balíky, tašky, no zkrátka vše 
bylo v novém bytě. Bylo toho opravdu 
mnoho, věřte mi. Během stěhování jsem 
také objevil spoustu věcí, které jsem mno-
hokrát marně hledal. Stěhování je tak fajn 
i v organizaci mnoha věcí. Po ranní akci, 
kterou jsem nazval „Kulový blesk“ jsem 
ještě ten den odjížděl na Vánoce k rodi-
čům, kteří pro mě přijeli. S mamkou jsem 
byt důkladně prozkoumal a přeměřil jed-
notlivé místnosti. Těšil jsem se, až budu 
vybírat nábytek a vybavení bytu. Během 
Vánoc jsem tak zjistil, že by mě bavilo na-
vrhovat interiéry. Ono, je to fajn a jedno-
duché, do chvíle, kdy zjistíte, kolik budou 
reálné náklady. O to více si však vážím 
toho, že jsem vše zvládl. Rád bych také 

poznamenal, že jsem občas jako Karafiá-
tovic brouček, také nerad vyhazuji věci a 
ukládám si je. Jistě si tak dovedete před-
stavit, jaký byl objem mých věcí ke stě-
hování. Koneckonců, bydlím sám, mám 
čisto, tak se snad nic neděje.

Nyní je to téměř rok, co bydlím v no-
vém. Bydlím sám, člověk se o sebe musí 
umět postarat. V městském bytě jsem 
využíval úklidových služeb, což bylo 
také podmínkou pro možnost ubytování. 
Bylo fajn mít uklizeno bez práce, ale ka-
ždá mince má dvě strany. V současnosti 
si veškerý úklid organizuji sám, stejně 
to mají i moji kamarádi na vozíku. Co 
zvládneme, zvládneme, s ostatními věcmi 
si pomáháme navzájem. Úklid společ-
ných prostor a prostor přilehlých nám 
zajišťuje provoz Ergotepu. Už se také tě-
šíme na novou zahradu, která se pomalu, 
ale jistě rýsuje do nové podoby. Bude fajn 
si vypít kávu po práci odpoledne na za-
hradě. Co se týká domácích činností, jako 
je praní, žehlení, úklid bytu, vaření, vše 
zvládáme svépomocí. Máme vzájemně 
také jeden druhého, všichni bychom si 
měli pomáhat, co říkáte? Vlastně, když 
už jsem zmínil vaření, to není tak jedno-
značné. Je dobré zmínit, že máme v rámci 
sociální služby Ergotepu možnost také 
nácviku vaření. Ve vlastní kuchyni si tak 
za pomoci našich kolegyň můžeme uva-
řit či upéct, na co jen máme chuť. Tato 
činnost samozřejmě probíhá po pracovní 
době, a to po předchozí domluvě. 

Jak jsem již zmiňoval, vše nezvládneme 
sami. Já osobně jsem si nedávno nechal 
umýt okna. Kolegyně z práce byly velmi 
obětavé, já jim ještě jednou tímto děkuji. 
Co by to však bylo za život, kdyby člověk 
neměl sem tam nějaký problém. Pokud 
je problém na majetku či vybavení bytu, 
oslovíme správce budovy, který nám za-
jistí konkrétní osobu, která problém vy-
řeší. Mají také mnoho práce, proto jsem 
v minulosti oslovil prosečského hodino-
vého manžela, pana Drahoše. Byl velmi 
ochotný a šikovný, vše vyřešil rychle a 
skvěle. Zařizování jsem měl opravdu 
mnoho, ale to jistě ví každý, kdo si byd-
lení někdy zařizoval. Já jsem moc rád, že 
jsem tuto možnost dostal.

Samozřejmě vše není jen růžové, i já 
řeším nějaké problémy, co se týká byd-
lení. Když se však rozhlédnu kolem sebe, 
nemám si na co stěžovat. Bydlení mám 
krásné, sousedi jsou fajn a brzy bude i již 
zmiňovaná zahrada. 

Závěrem bych rád poděkoval všem 
svým kolegům a lidem v Proseči, kteří mě 
znají a dělají mi prostředí Proseče příjem-
nější. Není lehké se odstěhovat někam, 
kde nikoho neznáte, proto si velice vážím 
a cením toho, že je kolem sebe mám. Ka-
ždý jsme nějak začínali, člověk se nesmí 
bát!

Jan Forbelský

Jan Forbelský, nájemník

Bosna ze směru od Martinic

Budova Bosny z pohledu od Ergotepu

Město Proseč 
vykupuje pozemky 

na celém katastrálním území města 
Proseč 

včetně místních částí.
Bližší informace na tel. 739 452 641 
(Karel Hloušek) nebo 777 119 957 

(Jan Macháček, starosta).

STAVEBNÍ PRÁCE
Binko Jiří, Proseč 122

tel.: 606 964 712
e-mail: binkojiri@seznam.cz

zateplování budov, montáž a de-
montáž (kompletní realizace) plasto-

vých oken, dlažby a obklady, zámková 
dlažba, ploty, fasády ...
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Firma Odehnal a syn nabízí dřevěný odpad 
(roztápku)

1 m3 za 90 Kč
Doprava po Proseči zdarma

Informace na tel. 603 751 846

 

ÚČETNICTVÍ A DANĚ 
Ing. Jolana Bohatá 

●  kompletní vedení účetnictví a daňové evidence                       
●  DPH, silniční daň, …  
●  zpracování daňových přiznání 
●  zpracování mezd 
●  komunikace s úřady, zastoupení klienta 

mobil: 732 418 410 
jolana.bohata@hapec.cz 

www.hapec.cz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycling - kovové odpady, a.s., 
provozovna v Proseči 

přijme
brigádníka na dohodu o provedení práce 

(max. 300 hodin ročně)
Pracovní dny jsou od pondělí do soboty včetně, časově dle 

dohody.
Vhodné také pro invalidní důchodce, starobní důchodce 

nebo studenty. 
Zájemci hlaste se prosím osobně nebo na tel. 725 515 771 

u p. Mencové



 Prosečský zpravodaj 2/2020  str. 20 www.prosec.cz

Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz 
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.


