
 

Roku 1910 bylo provedeno sèítání lidu a také první 
svazek obecní kroniky zaèal kronikáø a øídící uèitel proseèské 
obecné školy Antonín Trkal podrobným popisem obce.

Proseè /ovšem bez Záboøí a Podmìstí, které byly 
samostatnými obcemi/ mìla 1134 obyvatel a to 561 mužského a 
573 ženského pohlaví, z nichž bylo 846 katolíkù, 276 
evangelíkù helvetského vyznání a 12 izraelitù-židù. 
Domovních èísel bylo 172, ale domù bylo obydlených 155 a 
neobydlených 4, poèet bytù 255. Obyvatelstvo bylo výhradnì 
èeského jazyka, jenž celkem velkých odchylek od jazyka 
spisovného nejeví. Strany katolická a evangelická nejen závodí 
spolu v konfesijní horlivosti, ale i zápasí o vliv v otázkách 
veøejných, napø. o správu obce. O vzdìlávání obyvatelstva je 
postaráno knihovnou Sokola a katolickou farní knihovnou. Ze 
spolkù je tu Sokol, Jednota Sv. Josefa, divadelní spolek, 
hasièský spolek, okrašlovací spolek, spolek Havlíèek, 
hospodáøský spolek.

V mìsteèku je pìtitøídní obecná škola s celoroèní 
expoziturou na Martinicích, dvoutøídní živnostenská škola 
pokraèovací, katolická fara a evangelická fara /evangelická 
škola patøila do Záboøí/, c. k. poštovní a telegrafický úøad, 
obvodní lékaø, c. k. èetnické stanovištì o jednom muži, 
obèanská záložna, spoøitelní a záložní spolek. Dvakrát za mìsíc 
pøijíždìjí c. k. okresní soudce a c. k. notáø ze Skutèe k 
vykonávání soudních a notáøských dnù.

V Proseèi je 8 kupectví, 6 hostincù, 1 výèep koøalky, 3 

trafiky, 1 materiální obchod /drogista Prokop Èupr/ a 1 
papírnický obchod. Živnosti seskupeny jsou v živnostenské 
spoleèenstvo, obchodníci v obchodní gremium. Dýmkaøù je 26 
mistrù, 44 dìlníkù, 16 uèòù, celkem 53. Dále je zde 6 krupaøù a 
pekaøù, 5 krejèí, 4 pasíøi, 4 truhláøi, 4 punèocháøi, 3 výkroje 
kùží, 3 faktorství vyšívání, která zamìstnávají jen z Proseèe 96 
švadlen, 3 cukráøi, 2 øezníci, 2 kováøi. Po jednom zde byli 
zelináø, kapelník, holiè, malíø pokojù, barvíø, klobouèník, koláø, 
klempíø, nožíø /Rejman/, hodináø /Vondra/, cementáø /Dymák/.

Valná èást obyvatelstva, 89 rodin, živí se polním 
hospodáøstvím.

Záboøí mìlo v r. 1910 celkem 757 obyvatel, z toho 380 
katolíkù, 366 evangelíkù, 16 izraelitù. Dle zamìstnání bylo 40 
zemìdìlcù, 71 dýmkaøù, 3 hostince Bosna, Hercegovina a 
Škvárovna, cihelna Jana Macháèka, pekaø Jos. Kašpar, kováø Fr. 
Skala, vodní pila Jos. Lukeš, 1 koláø, továrna na dýmky 
Šalamoun Kopperl, 2 obchodníci Alois Košnar a Šalamoun 
Kopperl. Lidských obydlí bylo v Záboøí 106. Ze zvíøectva dle 
kroniky bylo tam napoèteno 16 koní, 149 kusù hovìzího 
dobytka, 25 vepøù, 56 koz, 666 slepic, 98 hus, 3 kachny, 12 úlù 
vèel. Jsou spoèítány i stromy na obou èástech návsi. 
Macháèkova lípa za statkem è. 6 rychtáøe Jos. Macháèka má 
kmen v obvodu 4 m, koruna v prùmìru 17,5 m ukryje v èas 
potøeby 2 fùry obilí nebo sena.

Kronika Podmìstí v r. 1910 vyjmenovává 50 
domácností.

Vážení obèané,
každý z nás má urèité své povinnosti. Mezi ty ménì pøíjemné patøí i placení rùzných poplatkù. Zaplatit nájem, poplatek 

za psa, za odpady bere vìtšina z nás tak nìjak automaticky. Jsou však mezi námi i nìkteøí spoluobèané, kteøí se této povinnosti 
vyhýbají a neplatí. Však ono to nìjak dopadne. Právì tyto obèany jsme informovali v záøijovém èísle Proseèského zpravodaje o 
možnosti pøedání seznamu neplatièù specializované firmì. Pro letošní rok se poplatky mìly na OÚ zaplatit do 31.bøezna. Ne 
všichni tak uèinili. A to jsou ještì nìkteøí, co nemají vyrovnané dluhy z pøedešlé doby. Proto tak, jak již døíve bylo rozhodnuto, 
bude v dobì  než vyjde tento zpravoda,j podepsána smlouva s firmou detektivní agentura RENEGADE - mimosoudní 
vymáhání pohledávek a administrativní správa pohledávek, která zajistí vyrovnání nedoplatkù. Již brzo budou auta této firmy k 
vidìní v naší obci.

Jarní úklid
Všichni obèané Proseèe i místních èástí chtìjí žít v hezkém prostøedí. Je proto tøeba, aby každý kdo mùže pomohl pøi 

jarním úklidu u svého obydlí i blízkého okolí. Zároveò vyzýváme i místní chalupáøe, aby totéž provedli u svých chalup a chat.
SDH Záboøí spolu s místním svazem žen zve záboøské obèany na pomoc pøi jarním úklidu  Rychtáøových sadù, veøejného 

prostranství okolo Záboøského rybníka ,u hangáru atd. Tuto brigádu plánujeme na ètvrtek dne 14.dubna v 15 hodin. V pøípadì 
nepøíznì poèasí bude náhradní termín úklidu oznámen v místním rozhlase. Tìšíme se, že všichni, kterým záleží na tom, aby naše 
mìsteèko bylo pìkné a èisté, pøijdou a pomùžou.Vezmìte si s sebou potøebné náøadí.Všem, kteøí se této akce zúèastní, pøedem 
dìkujeme.

   Obecní úøad Proseè



Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla nebo 
pøíspìvek na celkovou opravu se poskytuje :
- obèanu s tìžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, 
která je uvedena v pøíloze è. 5 písm. a) až g) vyhl. 182/1991 Sb., 
který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu, a který 
není umístìn k celoroènímu pobytu v ústavu sociální péèe, popø. 
ve zdravotnickém nebo obdobném zaøízení, a je odkázán na 
individuální dopravu.
- rodièùm nezaopatøeného dítìte, jde-li o dítì starší tøí let a 
tìžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, úplnì nebo 
prakticky nevidomé nebo mentálnì postižené, jehož mentální 
postižení odùvodòuje pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce 
zdr. postižené obèany III.stupnì, a rodiè bude motorvé vozidlo 
používat pro dopravu tohoto dítìte. Za rodièe se považuje pro 
úèely tìchto pøíspìvkù též osoba, které bylo dítì svìøeno do 
péèe nahrazující péèi rodièù na základì rozhodnutí pøíslušného 
orgánu. Pokud je dítì umístìno k celoroènímu pobytu v ústavu 

soc. péèe, popø. ve zdr. zaøízení, je též podmínkou pro 
poskytnutí pøíspìvku, že rodiè dítì pravidelnì navštìvuje.

Výše pøíspìvku na zakoupení motor. vozidla èiní 
nejvýše 100.000,- Kè, výše pøíspìvku na celkovou opravu 
motor. vozidla èiní nejvýše 60.000,- Kè. Výše pøíspìvku se urèí 
zejména s ohledem na majetkové pomìry žadatele a osob 
považovaných podle zákona za osoby jemu blízké, které s ním 
žijí ve spoleèné domácnosti. Pøíspìvek lze poskytnout opìtovnì 
nejdøíve po uplynutí 5 let ode dne vyplacení pøedchozího pøíspì
vku. Souèet pøíspìvkù na zakoupení motor. vozidla, celkovou 
opravu vozidla a zvláštní úpravu vozidla nesmí v období 10 let 
po sobì jdoucích pøesáhnout èástku 200.000,- Kè.

Pøíspìvek na zakoupení nebo celkovou opravu vozidla 
lze poskytnout pouze, zaváže-li se žadatel písemnì pøedem, že 
vrátí pøíspìvek ( jeho pomìrnou èást) v nìkolika situacích, a to. 
napø. když vozidlo prodá, pøestane užívat pro dopravu, do 6 
mìsícù od vyplacení nepoužije pøíspìvek ...

      
       Stanislava Èešková, matrikáøka

Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla, pøíspìvek na celkovou opravu motorového vozidla
Tento pøíspìvek zajiš�uje Mìstský úøad Chrudim, odbor sociálních vìcí.

Narození:

Eva Pešková, Proseè
Tereza Šuláková, Proseè
Filip Skalník, Proseè
Filip Romportl, Proseè
Vojtìch Kopecký, Proseè
Josef Matìj Kvapil, Záboøí

Boženou Kubíkovou, Záboøí   92 let
Jaroslavem Trhalem, Èeská Rybná   80 let
Marií Roušarovou, Proseè   79 let
Miladou Pulkrábkovou, Proseè   77 let
Vlastou Holcovou, Paseky   83 let
Jaroslavem Trynklem, Záboøí   77 let

Jiøina Zemanová, Proseè 80 let
Josef Zelenka, Èeská Rybná 85 let

Pátek, 15. dubna 2005, 14 - 19 hodin,  sobota, 16. dubna 2005, 10 - 19 hodin
Místo sbìru:   Soukalovi, Podmìstí èp. 11

„Jak mùžete pomoci? Odìvy letní, zimní, dámské, pánské i dìtské, lùžkoviny, prádlo, ruèníky, utìrky, zbytky vlny, 
záclony, neobnošená a zachovalá obuv, drané peøí, peøiny, polštáøe, spací pytle, kabely, školní aktovky, pravé i umìlé kožichy, 
sportovní potøeby, hraèky, èistící prostøedky… Z dùvodù zpøísnìných ekologických norem a zákona o odpadech, jsme byli nuceni 
zastavit pøíjem lednièek, sporákù, elektroniky, nábytku a všech matrací. Jsme vdìèní za každý finanèní dar, jako pøíspìvek podpory 
na dopravu do Diakonie. Jsme si plnì vìdomi toho, že bez Vaší podpory  by naše snaha byla marná. Dìkujeme Vám za každou Vaši 
pomoc a porozumìní. Tìšíme se na spolupráci s Vámi  ve prospìch všech, kdo potøebují lidskou úèast a úèinnou pomoc.

Pøeji všem Vám dárcùm pevné zdraví, radost a pohodu v rodinách. Jsem rád, když s Vašim zájmem a podporou naší 
èinnosti mùžeme i nadále poèítat. Každý Váš materiální a finanèní dar  znamená pomoc a nadìji pro ty, kteøí se bez pomoci druhých 
neobejdou.

Dìkuji Vám.“            PhDr. Vítìzslav Králík, øeditel Diakonie-Broumov ÚPICE
Tolik zpráva øeditele Diakonie.

Dìkuji za Váš zájem, porozumìní a ochotu pomoci potøebným. Pøi každém jednotlivém setkání s Vámi  cítíme, že 
pøinášíte ještì nìco navíc. Kousek svého srdce. Podzimní sbírka byla pìkná, Vaše dary byly v dobrém stavu. Prosíme, abyste i 
nadále zùstali vìrni a vytrvalí v pomoci. Respektujte požadavky støediska. To znamená: vše èisté, spravené a úplné. S knoflíèky, ale 
i se zipem. Tak je možné, že se materiál mùže hned použít a obléci potøebné. Odeslali jsme Vašim pøièinìním 271 krabic 
naplnìných Vašimi dary. Vìtšina krabic byla od ovoce, ale i ostatních velikostí.

 Nemalý dík patøí tìm, kteøí finanèní èástkou, podle svých možností, pøispìli na dopravu do Diakonie. Èástku 1.900,- Kè 
jsme odeslali na úèet Diakonie. 
Nezapomínejte, že trvá sbìr použitých známek z došlých dopisù. Vystøihujte s patøièným okrajem. Pozor na zoubkování! Dále trvá 
sbìr starých odložených, tøeba i rozbitých optických brýlí „Na pomoc Africe“. Brýle spraví odborníci. Neodkládejte na zítra! Ale 
dnes  teï a hned! Je tady ta pravá chvíle, kdy mùžete pomoci. Budete mít radost, že jste se rozhodli a svým tøeba málem pomohli 
zmírnit potøebu. Tìšíme se na setkání s Vámi!

Díky za podporu a sbírku od dìtí, které jezdí na letní tábor stanice Ochráncù pøírody na našich Pasíèkách. Jejich sbírka je 
vždy pìkná a potìší. Díky, milí mladí pøátelé!

 Právì tak patøí dík za krabice, které nám pomáhá shánìt paní vedoucí potravin Samoobsluha v Proseèi.  
Marie Soukalová



Oslavte „Den Zemì“ adopcí postiženého zvíøátka ve Stanici ochrany pøírody „Pasíèka“

Již po mnoho let se  22. dubna slaví „Den Zemì“. Každý èlovìk se v tento den snaží udìlat nìco výjimeèného pro pøírodu 
okolo nás. Tak, aby se na to mohlo poukazovat po celý rok.

Záchranná stanice volnì žijících živoèichù sídlící na Pasíèkách - Bor u Skutèe, pro letošní oslavu k tomuto dni umožòuje 
veøejnosti adoptovat postižené zvíøátko. V areálu je vytvoøena expozice pøístupná veøejnosti, v níž jsou umístìni volnì žijící 
živoèichové, které pro jejich postižení nelze vypustit zpìt do volné pøírody.

Adopce Vámi vybraného živoèicha (seznam uveden níže) spoèívá ve finanèním pøíspìvku, který je urèen na veterinární 
péèi (ošetøování, léky, vitamíny a odèervení), stravu, údržbu voliéry apod. 

Každému adoptovanému zvíøátku pøipevníme cedulku s informacemi o „adoptivních rodièích“ na viditelné místo voliéry 
tak, aby bylo zøejmé, komu není život tìchto zvíøat lhostejný! Úplnì stejnou cedulku obdrží i jednotlivec èi kolektiv, který si 
zvíøátko adoptoval.

Výše adopèního pøíspìvku odpovídá pøibližnì finanèním nákladùm potøebným na zajištìní výše uvedených prostøedkù po 
období jednoho roku.  Adopèní pøíspìvek  se vybírá vždy na jeden rok, potom již záleží pouze na „rodièích“ zda adopci obnoví èi 
ne. 

Oslavy na S.O.P. „Pasíèka“ ke Dni Zemì probìhnou od 18.4. do 24.4. 2005 v èase od 10.00 do 15.00 
hodin. 

Provozní doba expozièní èásti stanice s trvale handicapovanými živoèichy naší fauny :
Kvìten, èerven: pouze sobota a nedìle od 10.00 do 15.00 hodin
Èervenec, srpen: každý den od 9.00 do 16.00 hodin
Záøí, øíjen: pouze sobota a nedìle od 10.00 do 15.00 hodin

Veškeré další informace èi individuální návštìvu stanice je možné dohodnout na telefonních èíslech: 
603 535 994 nebo 469 321 396 s pí.Cachovou.

Kuna lesní 2.000,-Kè 
Kuna skalní 2.000,-Kè
Veverka obecná 1.000,-Kè
Jezevec lesní 3.500,-Kè
Liška obecná 2.800,-Kè
Psík mývalovitý 3.500,-Kè
Prase divoké 4.000,-Kè
Srnec obecný 2.000,-Kè

Èáp bílý 3.000,-Kè
Volavka popelavá 3.000,-Kè 

Moták pochop 2.300,-Kè
Jestøáb lesní 2.300,-Kè
Krahujec obecný 2.000,-Kè
Poštolka obecná 1.800,-Kè
Kánì lesní 2.300,-Kè

Výr velký 3.000,-Kè
Puštík obecný 1.900,-Kè
Sýèek obecný 1.000,-Kè
Kalous ušatý 1.900,-Kè
Sova pálená 1.900,-Kè

Krkavec velký 2.000,-Kè
Havran polní    900,-Kè
Vrána šedá    900,-Kè
Straka obecná    800,-Kè
Kavka obecná    800,-Kè
Sojka obecná    800,-Kè

Seznam trvale handicapovaných živoèichù urèených k adopci

Zderazský soubor Anonym uspoøádal v nedìli 
27.2.2005 první roèník Rally Vohrádka. Porota hodnotila 
kostým, vozidlo a délku dojezdu soutìžících. Soutìže se 
zúèastnili závodníci všech vìkových kategorií.

Nejvìtší úspìch sklidil velbloud „Arabù“ Františka 
Drahoše a Vlastimila Paseky. 

Prožili jsme velmi pøíjemné odpoledne plné legrace a 
pohody. Doufáme, že soutìž bude pokraèovat i v budoucích 
letech. Náš dík patøí opìt hlavnì zderazským dìvèatùm ze 
souboru Anonym.

 Za kulturní komisi OÚ       Mgr. Eva Roženská



Sousedy si vìtšinou nemùžeme vybírat. Ani ty, s nimiž 
sousedí naše zahrada, ani ty, se kterými bydlíme v jednom 
domì, èi dokonce na stejném patøe. To je úrodná pùda pro 
množení konfliktù. Nìkdy se je podaøí vyøešit domluvou, pak je 
vše v poøádku. Ale co když dohoda není možná? S lidmi, kteøí 
žijí v nejbližším okolí, bychom se mìli snažit dobøe vycházet. 
Jak øíká zákon, máme se zdržet všeho, co nad míru pøimìøenou 
pomìrùm sousedy obtìžuje nebo vážnì ohrožuje jejich práva. 
Kde je však hranice oné míry?

Obèanský zákoník øíká, že nesmíme ohrozit 
sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami našeho pozemku èi 
domu. Ani bychom sousedy nemìli, opìt nad míru pøimìøenou 
pomìrùm, obtìžovat hlukem, prachem, popílkem, kouøem, 
plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, svìtlem, 
stínem a vibracemi.

Nesmíme nechat chovaná zvíøata vnikat na sousední 
pozemek a nešetrnì, popøípadì v nevhodné roèní dobì 
odstraòovat ze své pùdy koøeny nebo vìtve stromu pøesahující
ho na sousedùv pozemek. Zmínìný výèet je pouze pøíkladový, 
lze si proto pøedstavit i jiné jednání, které by zakládalo nárok 
dotèeného souseda domáhat se zjednání nápravy.
Jak se vyhnout sousedským sporùm
1. Buïte tolerantní
Buïte ke svým sousedùm tolerantní. Uvìdomte si, že pokud 
bychom mìli z každé drobnosti vyvozovat právní dùsledky, 
zøejmì bychom nedìlali nic jiného. Proto se konfliktùm snažte 
pøedcházet.
2.Izolujte hluk
Postarejte se o kvalitní izolaci podlah i stìn proti hluku. Máte-li 
rádi hlasitou hudbu, vyplatí se používat sluchátka.

3. Informujte sousedy o stavebních pracích
O stavebních pracích sousedy pøedem informujte, v bytovkách 
napøíklad vývìskou v domì, a omluvte se jim za pøípadný hluk 
èi nepoøádek, který s úpravami bude souviset.
4.Nesázejte stromy k plotu
Na zahradì nesázejte stromy a keøe tam, kde by mohly stínit èi 
jinak omezovat sousedy.
5. Nedìlejte naschvály
Vyhnìte se naschválùm a provokacím, køiku èi hlasité hudbì 
pouštìné napøíklad tìsnì pøed zaèátkem noèního klidu. Ruší-li 
vás hluk od sousedù, nebouchejte smetákem do stropu èi do 
tìlesa topení, ale dojdìte je na hluk upozornit osobnì. Snažte se 
zachovat klid.
6.Snažte se o domluvu
Vždy se snažte nejdøíve o domluvu. Soused si totiž èasto ani 
nemusí uvìdomovat, že se dopouští nìèeho závažného. Èasto 
postaèí i taktní upozornìní. Nìkdy zase pomùže písemná 
dohoda.
7.Vyvarujte se násilí
V každém pøípadì se vyvarujte hrubého násilí. Pak by totiž 
mohl naopak soused podat na vás trestní oznámení, tøeba za 
ublížení na zdraví. Snažte se tedy za každých okolností 
zachovat klid.
8. V krajním pøípadì se obra�te na soud
V pøípadì, že neuspìjete sami, obra�te se na zástupce obecního 
úøadu, družstva nebo pøímo na majitele èinžovního domu. 
Možná postaèí jejich domluva. Pokud není jiná možnost, 
obra�te se na pøíslušný soud.

Vážení spoluobèané.
Dovolte mi abych Vás informoval o èinnosti oddílu karate 
Proseè.

Oddíl karate pracuje v Proseèi již ètvrtým rokem a stal 
se také již tradièním oddílem stejnì jako oddíl fotbalový nebo 
oddíl stolního tenisu. Tréninkù se pravidelnì zúèastòuje asi 20 
dìtí a dospìlých. Za dobu fungování oddílu se z poèáteèních 
jednotlivcù stala, troufám si øíct, „kamarádská skupina“ lidí s 
opravdovým zájmem o tento sport. Vìkové spektrum je velmi 
široké. Nejmladší dìti mají 6 let  a naopak starší cvièenci jsou i 
ètyøicetiletí, ale ani vyšší vìk není pøekážkou. Tréninky jsou pro 
všechny spoleèné a tak dospìlí mohou obohatit ty mladší o své 
zkušenosti, ale velmi èasto i malí cvièenci mají co øíci nám 
starším.

Co vlastnì karate ve své podstatì je. Nìkteøí lidé se 
mylnì domnívají, že se jedná o boj, kde se soupeøi okopávají a 
rozdávají rány jednu za druhou. Velmi špatnou reklamu dìlají 
karate nìkteré filmy, které znevažují pravý význam tohoto 
umìní. Naopak toto umìní je  vhodnou formou udržení dobré 
kondice, zdraví a duševní pohody široké veøejnosti.     
      Karate je japonské bojové umìní, jehož koneèným 
výsledkem není hledání vítìzství, ale je to dùsledná práce 
vedoucí ke zdokonalování charakteru na základì získávání 
zkušeností v tréninku. Je také formou osobní sebeobrany a 
zpùsobu ovládnutí sebe samého. Techniky karate  se provádí za 
použití celého tìla, jehož každá èást mùže sloužit k obranì. Pro 
cvièence má i další dùležitý význam nauèit se  ovládnout svoje 
myšlení a tedy i agresivitu. 

Skladba tréninku je taková, aby cvièence speciální 
rozcvièkou pøipravila na samotné cvièení. Rozcvièka obsahuje 
prvky z jógy, ale i moderní streèink. Skladba cvièení tak velmi 

pøispívá u dìtí ke zdravému rùstu tìla a vývoji, vèetnì 
duševního a to zvláštì cílevìdomostí a zdokonalování té které 
osobnosti pravidelným cvièením. Další èástí je cvièení pohybù 
a to pøedevším obranných, sloužících k odražení útoku a posléze 
jeho zneškodnìní. Cvièí se zde od základních pohybù po složité, 
které jsou zakomponovány do sestav, které pomáhají vytváøet u 
cvièencù prostorovou orientaci. Dochází zde k provázání 
myšlenek s pohybem. Tato forma se dnes èasto používá 
napøíklad na léèení dyslexie. Je to také zpùsob jak zvládnout 
napøíklad hyperaktivní dìti. Rovnìž u všech vìkových skupin 
dospìlých i dìtí je vhodné toto cvièení napøíklad na stabilizaci a 
léèbu astma. Protože karate jako takové klade velký dùraz na 
dechová cvièení. 



Celý trénink se dìje pod vedením kvalifikovaného 
trenéra. Našim trenérem je pan Miloslav Zdražil z oddílu karate 
Hlinsko, který se cvièením karate intenzivnì zabývá již mnoho 
let. Je držitelem èerného pásu a jedním z mála nositelù ètvrtého 
danu. S tímto stupnìm výkonnosti se v ÈR mùže pochlubit 
pouze nìkolik jedincù. Jeho dlouholeté zkušenosti nám všem 
pomáhají ve výkonnostním rùstu. Vždy� v oddíle je již nìkolik 
cvièencù, kteøí se mohou pochlubit fialovými pásy, což 
vyžaduje již vysoké znalosti technik karate a také znaènou 
fyzickou odolnost. Mezi ty nejlepší patøí napøíklad Lada 
Lnìnièková nebo Jakub Váško, ale i ti nejmenší cvièenci by Vás 
pøekvapili svým umem a zkušeností.

Vždy v prosinci a v èervnu poøádáme oddílové závody, 
na kterých mohou všichni porovnat své výkony v cvièení kat 
(cvièební sestavy) a v kumite (boj s pøísnými bezpeènostními 
pravidly). Odmìnou pro ty nejlepší jsou pak medaile a poháry, 
pro ostatní nìjaké ty sladkosti, které potìší každého.
     Na závìr bych Vás všechny, kteøí máte zájem o tento druh 
sportu, chtìl pozvat na naše pravidelné tréninky, které jsou vždy 

v pondìlí od 17:00 do 18:30 a ve støedu od 18:00 do 19:00 v 
tìlocviènì základní školy v Proseèi.

           Petr Klofát

Pálení èarodìjnic patøí k doposud velmi živým zvykùm. Filipojakubská noc z 30.dubna na 1.kvìtna bývala jednou z 
magických nocí, kdy prý mìly zlé síly vìtší moc než jindy. O pùlnoci pøed sv. Filipem a Jakubem, kdy mìly zlé síly moc škodit 
lidem, se daly nalézt èetné poklady. Aby se hledající pøed silami bránil, musel mít pøi sobì kvìt z kapradí, svìcenou køídu a další 
pøedmìty. Lidé vìøili, že v povìtøí poletuje spousta èarodìjnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci øíká "noc èarodìjnic". 

Èarodìjnice se pøed sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na koš�atech létat. Taková koš�ata 
prý bývala zhotovena z jasanového døeva, vrbových a bøezových proutkù. Pøi reji byla volena královna sabatu, která potom vládla 
hostinì a tanci - "èarodìjnickému kolu" – to se tanèilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavì, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. 
Nesmìl chybìt ani kotel plný žab a hadù stejnì jako nádoby s jedy. Èarodìjnice se tu, jak lidé kdysi vìøili, s oblibou promìòovaly ve 
vlky, psy a jiná zvíøata a vyprávìly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podaøilo lidem natropit. 

Víra v neèisté síly, stará jako lidstvo samo, se èasem promìnila v povìru, ze ïábel mùže moc na zemi uplatòovat pouze 
prostøednictvím lidí - èarodìjnic a nìkdy i èarodìjù. Zvláštì staré ženy bývaly èasto podezøívány ze spojení s ïáblem a pøed 
uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami: - pøed vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny, døíve, než 
mohla èarodìjnice vstoupit dovnitø, musela všechna stébla pøepoèítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula
- stavení se kropilo svìcenou vodou, pøed vrata a na dvùr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se èarodìjnice poranila, na 
ochranu pøed nimi se zapichovaly i vidle a koš�ata, pod drn se dávalo vejce. Aby se èarodìjnice zahnaly, práskali lidé na návsi bièi a 
také se støílelo z pušek. Existovala øada praktik, které mìly umožnit èarodìjnici vidìt, pøípadnì potrestat. Lidé vìøili, že
ji lze zahlédnout v noci na køižovatce nebo opuštìném místì.

Na ochranu pøed èarodìjnicemi se na vyvýšených místech pálily ohnì, které jsou v nìkterých krajích (zvláštì v Nìmecku) 
velmi starého pùvodu. Postupem doby se z výroèních ohòù stalo "pálení èarodìjnic" - mladíci zapalovali koš�ata a vyhazovali je do 
výšky, prý proto, aby vidìli èarodìjnici létající na koš�atech v povìtøí. Jinde se øíkalo, že je tak možno èarodìjnici srazit k zemi.

Ochrana úrody a dobytka se zejména soustøedila na noc filipojakubskou, kdy se vesnièané chránili pøedevším proti 
èarodìjnicím, které oèarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se provádìla opatøení  na ochranu chléva (zelené 
vìtévky na hnojištì, osypání chléva pískem). Jak již bylo øeèeno, v ten den se pálil oheò dodnes zvaný " èarodìjnice". Ochrana 
úrody a celého hospodáøství pøed neúspìchem, to byl hlavní úèel tohoto lidového svátku.

Èarodìjnice však nebyly jen zlé, tìch, které znaly tajemství bylin, umìly zahánìt nemoci a napravovat zlomeniny si lidé 
vážili. V nìkterých jazycích dokonce slovo èarodìjnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkáøky - vìdmy se vyznaly v tajích pøírody. 
Vìdìly mnoho o pùsobení rostlin, hub, kamenù, kovù, drahokamù, ale i barev a vùní. Jejich poznatky, nìkdy zdánlivì nesmyslné a 
bláznivé, pøispìly mnohdy k užiteèným vìdeckým objevùm. A tak stará "pøírodní magie" ovlivnila lékaøství, chemii, biologii a 
fyziku. Kromì bab bylinkáøek pùsobili jako léèitelé i kováøi a jejich manželky. Když kováøovy kleštì vytáhly bolavý zub, hned 
pøispìchala kováøka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné "èarodìjnice" to ale nemìly lehké. Vìtšina z nich se ve støedovìku stala 
obìtí "honu na èarodìjnice". Miliony nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropì, ale i v Americe.

Kanalizace na Pasecké ulici

Na konci dubna bude zahájena  výstavba kanalizaèního øadu na ulici Pasecká. Znamená to, že lidé na této ulici si budou 
moci napojit splaškové i deš�ové vody na veøejnou kanalizaci, jdoucí na èistírnu odpadních vod. Pøipojení jednotlivých domù bude 
tedy probíhat v prùbìhu výstavby v kvìtnu a èervnu. Pøed zahájením prací navštívíme každého obèana a osobnì se domluvíme, 
jakým zpùsobem bude každý objekt napojen, co bude potøeba zaøídit pøed zahájením prací /stavební povolení na novou pøípojku, 
ohlášení na stávající pøípojku apod./ a také samozøejmì v pøípadì potøeby poradíme, jak pøípojku provést.  

                                  Ivana Šafránková



Èinnost oddílu  Mladých hasièù byla v Proseèi obnovena  v roce 1984 pod vedením manželù Sudkových. Kolektiv tvoøilo  
14 èlenù. Od kvìtna 1985 se MH pravidelnì zapojovali do celostátní hry Plamen, která zaèíná podzimním kolem , závodem požární 
všestrannosti a konèí plnìním disciplín jarního kola. Už v roce 1987 vzrostl poèet èlenù na 55. Všichni se zapojovali do okrskových 
soutìží a ti nejlepší reprezentovali Proseè v okresních kolech. Nejlépe si vedlo družstvo dìvèat, které v okresním kole v Heømanovì 
Mìstci v èervnu 1990 zvítìzilo a postoupilo do kola krajského, které probìhlo ve dnech 15. - 16. èervna v Bílých Polièanech a ve 
Dvoøe Králové. Družstvo doplnìné dvìma chlapci obsadilo 3. místo.

Odmìnou za výbornou reprezentaci celého okresu Chrudim byl pobyt v táboøe Vostok nedaleko Moskvy v bývalém SSSR 
ve dnech 2. -  20. srpna 1990.  V pìkné pøírodì nové poznatky získali tito èlenové MH : Jaroslav  Šlégr, Marek Bulva, Monika 
Nešetøilová , Eva Koudelová, Simona Štrumfová, Leona Štrumfová, Dagmar Zindulková, Petra Louèková, Martina Vávrová, 
Tomáš Sudek - za mladší žáky.

I v dalších roènících oddíl MH po peèlivých pøípravách pravidelnì postupoval do okresních kol, kde byla  Proseè 
zastoupena v kategorii mladších i starších žákù. V roèníku 1990/91  na okresním kole v Pokøikovì mladší zvítìzili, starší obsadili 
3.místo.

Ve høe Plamen 1991/92 mladší umístìní obhájili, 2 družstva starších obsadila 2. a 8. místo. Soutìž jednotlivcù vyhrál 
Tomáš Sudek.

Velmi úspìšný pro MH byl i další roèník, ve kterém v roce 1993 mladší i starší zvítìzili a družstvo starších z okresního kola 
postoupilo do kola krajského, které probìhlo v Letohradì v èervnu 1993. MH se umístili na pìkném 5. místì.

Za vítìzství mladších a 2. místo starších v okresním kole ve Zderazi v kvìtnu 1995 navštívil oddíl MH zámek Hrádek u 
Nechanic a ZOO ve Dvoøe Králové. 

Úspìchy MH pokraèovaly. Družstvo starších se prosadilo v konkurenci 16 dalších v okresním kole v Janderovì a v roèníku 
95/96 zvítìzilo a postoupilo do krajského kola. To probìhlo v èervnu 1996 v Havlíèkovì Brodì. MH  v novém složení obsadili 6. 
místo. Celá další pøíprava byla podøízena snaze o lepší umístìní v pøíštím roèníku hry Plamen. Peèlivá pøíprava bez ohledu na 
poèasí se vyplatila. Okresní kolo v kvìtnu 1997 v Janderovì bylo kolem vítìzným pro družstvo starších. Vítìzství jim zajistilo 
postup do krajského kola, které se konalo v èervnu 1997 v Jièínì. Soutìžilo se v nových disciplinách podle pravidel CTIF, ve štafetì 
a požárním útoku CTIF, které doplnily soutìžní discipliny hry Plamen, štafetu dvojic, štafetu 4 x 60 m. a klasický požární útok. Ze 
4. místa se radovali MH v tomto složení: Zdenìk Džbánek, Hana Nešetøilová, Vít Sudek, Lenka Dastychová,  Václav Osinek,
Romana Dostálová, Miloš Smìlý, Romana Lacmanová, Lucie Lacmanová, Eva Doležalová.
 Ještì  jednou se podaøilo postoupit v této sestavì do kola krajského. V èervnu 1998 MH obsadili v Broumovì 6. místo.
Po odchodu žákù 9. roèníku do dorostu bylo družstvo postupnì doplòováno, umístìním v okresních kolech ale na postup do 
krajských kol nedosáhlo. V souèasné dobì je potøeba doplnit kolektiv MH a pøipravovat se pod novými vedoucími, René 
Pospíšilovou a Vítem Sudkem na nový roèník hry Plamen.

Vìøíme, že s pomocí rodièù se podaøí kolektiv  doplnit a dál rozšiøovat úspìchy Mladých hasièù, kteøí dìlají dobré jméno 
nejen hasièùm, ale celé Proseèi.
Dobré jméno hasièù šíøí i dorost a ženy 

Øíká se: „ Na každém konci je krásné to, že nìco nového zaèíná.“ To si øekly žákynì 9. roèníku, které se nechtìly vzdát 
všech krásných zážitkù, které spoleènì prožívaly, a tak se rozhodly sestavit družstvo dorostenek. A tak to v roce 1998 zaèalo. Po 
podzimním kole závodu požární všestrannosti zaèala pøíprava na discipliny  jarního  kola, na štafetu 4x 100m., štafetu jednotlivcù, 
požární útok a vìdomostní test z požární ochrany. V kvìtnu 1999 probìhlo v Heømanovì Mìstci a na Konopáèi krajské kolo, kde se 
poprvé v této soutìži dìvèata umístila na 6. místì.

Peèlivá pøíprava a snaha o lepší výsledky se vyplatila už v pøíštím roèníku soutìží dorostu. Výsledkem byla úèast v 
krajském kole v Hradci Králové v èervnu 2000 a celkové 2. místo.  Pøi pøípravì dorostenek pomáhala Jana Èejková a Tomáš Sudek.
Dìvèata soutìžila v tomto složení: Lenka Dastychová, Hana Nešetøilová, Romana Lacmanová, Lucie Lacmanová, Romana 
Dostálová, Larisa Kirièenková, Eva Doležalová. V pøíštím roce se pøipojily další èlenky: Jana Zemanová, Marie Daòková,
René Pospíšilová.

Úèast v krajském kole v roce 2001 v Horním Jelení potvrdila,  že dobré umístìní nebyla náhoda. Dorostenky skonèily na 3. 
místì. O rok pozdìji v krajském kole ve Vysokém Mýtì na místì 2. Do družstva pøišla další dorostenka Marie Halousková.

V roce 2003 se kolektiv rozlouèil s dorostenkami staršími 18 let a doplnil se žákynìmi 8. roèníku. Pøišla Petra Dostálová, 
Lenka Dostálová, Markéta Halousková, Andrea Pecinová. V tomto složení postoupily do krajského kola, které probìhlo v Polièce v 
èervnu 2003 a obsadily 4. místo. V roce 2004 v Otradovì skonèily na 6. místì.

Od roku 2001 se dorostenky  úèastní i soutìží v kategorii ženy, kde vítìzstvímv okresních kolech postupují do kol 
krajských s umístìním na pøedních místech.

Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na práci oddílu a vìøíme, že èinnost MH, dorostu i žen bude i  nadále pokraèovat.
 
                                                                                           Manželé Sudkovi

NOVÉ SÍDLO ÚØADU PRÁCE A KONTAKTNÍHO MÍSTA STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SKUTEÈ

Od 29. bøezna 2005 má Úøad práce ve Skutèi a kontaktní místo státní sociální podpory nové sídlo, kterým je areál firmy BOTAS 
Skuteè.  Autobusová zastávka je blízko tohoto pracovištì, autem se mùže zaparkovat pøímo v areálu.
Nová adresa:   Úøad práce v Chrudimi

Poboèka Skuteè
a KM SSP Skuteè
Smetanova 842
539 73 Skuteè



Velikonoèní nedìlní veèer patøil v Proseèi jako již 
tradiènì dobré zábavì. V nedìli 27. bøezna se v místní 
sokolovnì uskuteènil 4. roèník Maštalského bálu, který 
uspoøádal dobrovolný spolek Toulovci ve spolupráci se 
Sdružením obcí Toulovcovy maštale. 

Bál byl pojat jako maškarní s dalším zábavným 
doprovodným programem, tombolou, vyhlášením nejlepších 
masek a videoprojekcí z rùzných akcí, které se v tomto regionu 
v minulosti konaly.

Poté, co se sál sokolovny zaplnil lidmi, byl bál 
oficiálnì zahájen starostou Proseèe Ing. Martinem Novákem a 
konferenciéøi veèera seznámili pøítomné s programem. Jako 
první pøišlo na øadu divadlo proseèských dìtí, které ztvárnily 
humornou scénku Oslí chodba na téma nových povìstí 
maštalských, sepsanými žáky místní Základní školy. Divadelní 
scénka se pøítomným velice líbila, o èemž svìdèily reakce 
bìhem pøedstavení i závìreèný potlesk. 

Dále už bál probíhal obvyklým zpùsobem, pøítomní se 
dobøe bavili, k tanci a poslechu výbornì hrála skupina Quatro. 
Po pùlnoci byla vyhlášena bohatá Toulovcova tombola 
TOUTOM a ještì déle probìhlo vyhlášení nejlepších masek, 
které se velice povedly a mìly velký úspìch. Návštìvníci bálu 
se výbornì bavili až do ranních hodin, kdy se zaèali postupnì 
rozcházet, aby se staèili pøipravit na ranní pomlázku. 

Ètvrtý roèník Maštalského bálu se velice povedl, 
pøítomní byli vesmìs spokojeni a jistì se všichni zase sejdou v 
pøíštím roce.

Poøadatelé by závìrem chtìli podìkovat všem, kteøí se 
na nelehkém uspoøádání bálu podíleli a vìnovali mu svùj volný 
èas a energii a zároveò všem sponzorùm, kteøí pøispìli do 
tomboly.

Dobrovolný spolek Toulovci vyhlašuje 2. roèník šestidílného seriálu závodù v jízdì na kole, bìhu a 
pití piva. Jednotlivé závody probìhnou stejnì jako v loòském roce v obcích sdružených v regionu kolem 
Toulovcových Maštalí.

Podrobné informace budou zájemcùm pøed jednotlivými závody k dispozici na plakátech vyvìšených v 
obcích mikroregionu.

Na hojnou úèast závodníkù se tìší poøadatelé.

14.5. Proseè
25.6. Bor u Skutèe
16.7. Budislav
  6.8. Zderaz/Perálec
27.8. Posekanec
24.9. Finále - Proseè



 

SKUTEÈ  TEL: 469 350 930

      CENOVÉ HITY NA ÈERVENEC A SRPEN  2005
CHORVATSKO 7 /10/ nocí v penzionu + doprava +P 6 390,-
CHORVATSKO 7 /10/ nocí v apartmánu + doprava  4 750,-
CHORVATSKO 7 /10/ nocí ve stanu   +doprava         3 990,-
CHORVATSKO 7 /10/ nocí v bungal. + doprava + P   5 980,-
CHORVATSKO 7 /10/ nocí apartmán pro 4 os        11 900,-
ITÁLIE 7 nocí v pokoji s wc + doprava + PP   5 990,-
ITÁLIE                 7 /10/ nocí v apartmánu + doprava   4 250,-
ŠPANÌLSKO      7 nocí v hotelu** + doprava + P       9 699,-
MALLORCA 7 nocí v hotelu** letecky + P 12 500,-
ØECKO    10 nocí v hotelu*** letecky + P          12 620,-
ØECKO    10 nocí v apartmánu  letecky            9 790,-
ØECKO      9 nocí v apartmánu + doprava         6 390,-
BULHARSKO    11 nocí v apartmánu letecky   10 540,-
BULHARSKO      7 nocí v apartmánu letecky   8 990,-
TURECKO 7 nocí v hotelu*** letecky + P         11 990,-
TUNISKO   10 nocí v hotelu*** letecky + P         10 990,-                      
     A JEŠTÌ NAVÍC CENOVÌ VÝHODNÉ RODINNÉ BALÍÈKY 
     V ÈERVNU VÝRAZNÉ SLEVY   P - polopenze,  PP - plná penze                  

EGYPT 11 nocí v hotelu*** letecky s polopenzí  9 500,-
BRAZÍLIE 11 nocí v hotelu***  letecky se snídaní   14 990,-

SKUTEÈ, PAL. NÁM. Po-Pá 9 00-12 00, 13 00-17 00

  Farní charita Litomyšl hledá z dùvodu rozvoje organizace
            ÚÈETNÍ

pro zpracování mzdové agendy velké org. a fin. podvojného 
úèetnictví

Nabízíme:  - polovièní pracovní úvazek
 - pružná pracovní doba

Požadujeme:  - støedoškolské vzdìlání a min. 2 r. praxe v oboru
 - znalost práce na PC (Excel,Word)
 - ochota vzdìlávat se

Od zájemcù požadujeme poslat profesní životopis do 30. 4. na 
adresu: F. charita, Lidový dùm, kpt. Jaroše 392, 570 01 Litomyšl

OPRAVY OBUVI, BRAŠNÁØSKÉHO A SEDLÁØSKÉHO ZBOŽÍ
Probíhá sbìr zakázek do opravy v prodejnì obuvi TREND u p. Dudychové 
v Proseèi na námìstí. 
Délka opravy: 1 týden

Koupím  nemovitost i v horším stavu - dùm, 
chalupu, byt, pozemek,      Tel.: 776 113 404

Stanice ochrany pøírody Pasíèka pøijme instruktory na letní 
tábory 

Podmínky:       - vìk nad 16 let
- vztah k dìtem a porozumìní 
- znát hry a sám si umìt hrát

Pøípadným zájemcùm sdìlím veškeré informace na telefonním 
èísle 603 535 994 nebo 469 321 396. Osobní pohovor NUTNÝ!
Na všechny se tìší Majka Cachová -  poøadatel letních táborù

Stop nadbyteèným kilogramùm

- Nabízíme jeden z nejefektivnìjších programù   
pro regulaci váhy a tvarování postavy.

- Garantujeme mìøitelný výsledek.
- Výbìr výrobkù i sestavení redukèních  

program dle potøeb a pøání klienta.
- Naše nutrièní programy byly vyvinuty lékaøi.
- Poradenství zdarma bìhem celé redukce váhy.

Máme bohatý výbìr dalších speciálních pøírodních 
produktù pro zlepšení zdraví, zvýšení kondice a 
výkonnosti, získání a udržení optimální váhy.

Další informace:
Mgr. Jarmila Michálková

www.kondice.com
Tel.: 469 321 516, Mobil: 723 847 332

Bìhem jednoho mìsíce vyjde péèí evangelického sboru a za podpory Pardubického kraje  kniha Èeskobratrské 
proseèsko. Kniha zúroèuje dlouholetou badatelskou práci Josefa Dvoøáka, evang. faráøe a kronikáøe v Proseèi a jeho syna prof. 
Velimíra Dvoøáka. Aèkoli kniha je pøedevším kronikou evangelického sboru, autoøi se však zdaleka neomezují jen na život sboru 
a sledují široké souvislosti obecní a spoleèenské. Publikace shromažïuje množství informací o životì v našem kraji. Kniha bude 
k dostání na Obecním úøadì nebo na evangelické faøe. Její cena bude 250,- K. Stran cca 500, obrazových pøíloh cca 100.

    Jan Jun
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