Před katolickou farností a farářem Františkem
Martínkem stál již po řadu let problém, co provést s kostelem.
Stále nedocházelo k rozhodnutí, zda se má provést důkladná
oprava, rekonstrukce nebo novostavba. Na začátku r. 1911
vyhotovil plán a rozpočet na zabezpečení kostela ing. Dittrich z
Litomyšle. V únoru 1911 je projednávala v Proseči komise c. k.
hejtmanství Vysoké Mýto. Zástupce patrona, tj. majitele
novohradského velkostatku /tedy Margarety Beckingové/,
odmítl tento plán s odůvodněním, že patron o obhlídce
Dittrichově nic nevěděl. Také starosta Proseče poštmistr Karel
Vaněk se k ničemu neměl. Okresní hejtman Czesany, „vida
trapný výjev ten, řekl, že nebude asi jiné pomoci, než domáhati
se podpory náboženské matice.“ Skutečně pak „jeho Excelence
biskup /Josef Doubrava/ sdělil, že učinil příslušné kroky ke
spolku sv. Bonifáce v Paderbornu za příčinou rekonstrukce
jmenovaného chrámu.“ Spolek sv. Bonifáce, sídlící v Německu,
podporoval totiž stavbu katolických chrámů i mimo Německo.
V Čechách byl tento spolek zřejmě zastupován opatem
významného emauzského kláštera v Praze Schachleitnerem,
který královehradeckému biskupovi nabídl možnost postavit v
jeho diecézi dva kostely. Biskup určil, že jeden z nich bude
prosečský. Když se to farář Fr. Martínek 10. dubna 1911
dověděl, nemohl tomu téměř ani uvěřit. Měl pak ještě napsat
německy žádost do sídla spolku do Paderbornu. Zabralo mu to v
předvelikonoční době mnoho času, který potřeboval k přípravě
na svátky. Byl velmi zklamán, když 28. května 1911 dostal z

Paderbornu dopis, že spolek na stavbu udělil podporu 500
marek. „Slíbena byla stavba kostela a ono přišlo 500 marek.
Půjde-li to takto, pak se toho kostela nedočkám.“
Když tedy Fr. Martínek viděl, že na stavbu nového
kostela peníze nesežene, navrhl menší levnější projekt: zbourat
severní zeď a posunout ji o 1,80 m a portál kostela posunout o 2
m k západu, čímž by se prostor zvětšil o 60 m2. Ve slušném
provedení by to stálo 20 tisíc K. Z toho 6 000 K farnost už má, 6
tis. by mohl poskytnout hotově spolek sv. Bonifáce a
zbývajících 8 tis. ve čtyřech ročních splátkách. Z biskupství
odpověď nepřišla, od spolku z Prahy vyhýbavá, že o věci bude
rozhodnuto až v příštím roce. „Rozmrzen vším, rozhodl jsem se
nechati všeho, ať si to už teda spadne nebo ne.“ V lednu 1912 se
však Fr. Martínek náhodou setkal ve vysokomýtském hotelu
Pošta /uprostřed západní strany náměstí/ s architektem Božou
Dvořákem, který již v r. 1907 předložil svůj návrh přestavby. Fr.
Martínek se chtěl rozhovoru vyhnout, avšak B. Dvořák ho
nakonec přesvědčil, aby farnost vyslala deputaci na biskupství,
on sám že se připojí. Tak 12. ledna 1912 jednali Fr. Martínek,
starosta Václav Petr z Horničky č. 97 a zderazský starosta Jan
Krejsa a B. Dvořák z Pardubic na královehradeckém biskupství.
Výsledek jednání, jemuž Fr. Martínek nebyl osobně přítomen,
byl, že kostel se má stavět nový, že konzervátor Dvořák má má
narychlo vyhotovit plán a rozpočet a že biskup zajistí 30 tis. K
od českého spolku Matice a zbytek by měl dát spolek sv.
Bonifáce. Nádenickou práci a potahy dá osada.

Náš region se v posledních letech stal mezi turisty známým nejen díky lákadlu, které pro turisty představují blízké
Toulovcovy Maštale, ale mnoho z nich k nám dnes jezdí za krásnými pohledy, které jim mohou poskytnout tři turistické rozhledny v
okolí. Důkazem toho je i letošní, již uplynulá turistická sezóna.
I rozhledna Borůvka, otevřená teprve letos v červnu u obce Hluboká, ukázala, že o výhledy z ptačí perspektivy je stále
zájem.
Pro zajímavost uvádíme počty návštěvníků, kteří na rozhledny vystoupali a vy můžete sami posoudit, zda byl jejich počet
v době od 1. dubna do 31. října dostatečný či nikoliv.
Rozhledna Terezka (Proseč - Paseky)
Toulovcova rozhledna (Budislav)
Rozhledna Borůvka (Hluboká)

4.900 dospělých
2.400 dětí
4.100 dospělých
700 dětí
3.400 dospělých
1.200 dětí

Jubilanti říjen - listopad
Liboslav Krčil
Brigita Bortlová
Anna Dvořáková
Marie Pavlišová
Ludmila Novotná

70 let
70 let
70 let
75 let
80 let

Blažena Koutná
Růžena Koutná
Marie Chrudimská
Anežka Oplištilová

85 let
90 let
92 let
92 let

Farní Charita Nové Hrady požádala o ručení části úvěru pro projekt s názvem Centrum sociálních služeb Chotovice,
který získal dotaci EU v rámci programu SROP.
Ručení bude zajištěno objektem, které je však při takové výši úvěru nedostačující. Proto Farní Charita požádala obce
Proseč, Dolní Újezd a město Litomyšl o ručení rozpočtem, který je u ČS a. s. možnou variantou. Zastupitelstvo obce Proseč
schválilo ručení rozpočtem obce ve výši 2 mil. Kč. na úvěr Charitě Nové Hrady.
Jedná se rekonstrukci objektu čp. 31 na návsi v Chotovicích, který bude při podpisu smlouvy o dotaci převeden na
základě již podepsané darovací smlouvy z obce Chotovice na Farní Charitu Nové Hrady. V rámci Centra budou vytvořena 3
střediska sociální činnosti (chráněná prádelna a šicí dílna pro osoby se zdravotním postižením, denní centrum pro osoby s
mentální retardací 1. a 2. stupně s ukončeným základním speciálním vzděláním a vzdělávací centrum včetně provozu linky
důvěry). Součástí činnosti centra budou další služby jako je dovoz obědů pro veřejnost, koupání seniorů, pronájem některých
prostor pro rehabilitaci, kondiční cvičení, besedy, apod. Tyto služby by využívali i naši občané. Zahájení stavby se předpokládá
v březnu 2006 a zahájení plného provozu v březnu 2007.

Vážení občané,
jednou z povinností obce Proseč bylo vybudovat v obci čistírnu odpadních vod do konce roku 2004. Zhotovení tohoto díla se
podařilo již v roce 2001. Dále pak byla vystavěna I.etapa kanalizace v Podměstí společně s částí II. etapy na náměstí. Potom
došlo k výstavbě III. etapy kanalizace v ulici proti katolickému hřbitovu, okolo Prosečského rybníka až k prodejně Jednoty v
Záboří. Nyní probíhá realizace zbylé části kanalizace II. etapy v ulici směr Paseky. Z důvodu napojení jen části kanalizace byla
prozatím zprovozněna jen jedna polovina čistírny, po dokončení a propojení jednotlivých etap kanalizace bude nutné zahájení
provozu i druhé poloviny čistírny, která je v současné době pouze zaplněna vodou. Provoz i údržba naší kanalizace a čistírny
odpadních vod stojí obec nemalé finanční prostředky. Obec Proseč, jako vlastník a provozovatel čistírny odpadních vod a
kanalizace, je povinna (zákon 274/2001Sb.) tyto náklady na provoz a údržbu získat od odběratelů, tedy od osob, které
vypouštějí odpadní (popř.srážkové) vody do kanalizace a dále pak do čistírny odpadních vod. Poplatek, který pokrývá výše
uvedené náklady se nazývá stočné. Stočné má být od odběratelů vybíráno ve chvíli, kdy vzniknou za provoz čistírny nějaké
náklady. Víme, že placení poplatků není nikomu příjemné, ale bohužel není jiné východisko. Výše tohoto poplatku bude
vypočtena dle skutečných nákladů na provoz čistírny z roku 2004. Stočné by se mělo vybírat od příštího roku 2006. Způsob
platby a další bližší informace okolo stočného vám budou k dispozici v příštím čísle Prosečského zpravodaje.
Obecní úřad Proseč

V naší obci máme nově vzniklé kosmetické studio. A protože si myslím, že by nebylo na škodu dozvědět se o něm něco
více, položila jsem majitelce slečně Blance Herynkové pár otázek:
„Jak Vás napadla myšlenka vytvořit v Proseči kosmetické studio?“
„Dalo by se říci, že to je uskutečnění „velkého dětského“ snu. Už odmalička jsem si přála být kosmetičkou a pomáhat lidem
vylepšovat jejich zevnějšek. Přitahoval mě svět líčidel, parfémů a vůbec všech zkrášlujících prostředků.“
„Nebojíte se konkurence? Přece jenom už jedna kosmetika tady je a Proseč zase tolik obyvatel nemá?“
„Pochopitelně, že nějakou obavu mám. Ale na druhou stranu, kdybych měla velký strach z toho, že se neprosadím, tak do toho
nikdy nepůjdu. A taky si myslím, že Proseč docela dost velká je a když vezmu v úvahu vesnice kolem, věřím, že určitě svoji
klientelu získám.“
„Je to náročné začít podnikat v dnešní době? Jaké byly Vaše začátky?“
„Začátky byly dost těžké. Náš stát absolutně drobné podnikatele nepodporuje, spíše jim podnikání znemožňuje. A vůbec
nejhorší je úřednická byrokracie. Přehazují si vás z jedné kanceláře do druhé, požadují spousty vyplněných formulářů,
vymýšlejí nesmyslné předpisy. Bez podpory mého blízkého okolí a mojí garantky p. Ivany Dvořákové bych to určitě sama
nezvládla. Tím bych jim taky všem chtěla poděkovat.“
„Děkuji Vám za rozhovor a přeji co nejvíce spokojených zákazníků.“

Ptala se Jitka Musílková

28. října 1918 vznikla Československá republika. Její zrod připomínal do značné míry velmi zdařilou improvizaci.
Ještě v ranních hodinách nikdo netušil, jaký spád následující události naberou. Poté, co se v Národní politice objevila
zpráva o přijetí nóty amerického prezidenta Wilsona o právu na sebeurčení "československého národa" Rakouskem,
začaly se v ulicích českých měst shromažďovat tisíce lidí. V Praze byli tou dobou pouze 4 členové byra Národní rady Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, František Soukup a Alois Rašín.
Rašín se Soukupem zabírají jménem Národní rady sídlo Oblastního obilního úřadu, lidé v ulicích začínají likvidovat
symboly monarchie, která je už natolik slabá a překvapená, že se její ozbrojené složky nezmohou na žádnou pružnou sebeobrannou
reakci. Osmadvacátý říjen se tak posléze stává oficiálním dnem vzniku Československé republiky.
Ve světle uplynulých let je ovšem zajímavé, jak se významné výročí, jímž vznik nového státu je, může jevit z několika
úhlů pohledu. Málokdo si uvědomuje, že vznik republiky vlastně znamená konec království, tedy uspořádání, které naše země
provázelo po téměř celou, více než tisíciletou historii. Zajímavý pohled se nám pak naskytne prostřednictvím časové osy. Oslavy
vzniku republiky jsou za protektorátu nahrazeny jejich zákazem, aby byly v éře budování komunismu upozaděny "listopadověříjnovými revolucemi, Svátky práce a MDŽ". Vůbec způsob, jakým k oslavám jednotlivé země, či spíše režimy, přistupují, stojí za
pozornost. Zatímco v jednom koutě světa si svátku málem nevšimnete, v jiném se stanete svědky téměř davové hysterie. Česká
republika dnes naštěstí patří k zemím s rozumnějším přístupem k podobným oslavám. Ačkoli, jak vlastně takové oslavy u nás v
posledních letech probíhají? Několik politiků veřejnosti výročí připomene, při udělování řádů na Pražském hradě pronese projev
prezident a v ulicích se občas popasují hloučky anarchistů se skiny. Poměrně velká část národa pak dne volna využije k regeneraci
při jakési opožděné minidovolené. Občas to celé působí dojmem jednodenního oddychu, který postarší unavené dámě jménem
Republika její vlastní občané blahosklonně dopřejí, než se zase vrhnou do dolování toho, co ještě zbylo pod mírně obnošenými šaty.
Jako bychom snad ani nebyli její součástí. Ta dáma, sic důstojně, ale již poněkud unaveně, stojí vedle nás a je tu jen od toho,
abychom na ni vznášeli své požadavky, případně ji pořádně vynadali a po putykách pomluvili. Nemá to zkrátka s námi jednoduché.
A tak nezbývá než jí popřát: "Drž se, milá naše vlasti, a měj s námi prosím trpělivost. Nejsme všichni andílkové, je mezi námi dost
sobců, vyžírků a hrubiánů, ale v hloubi duše Tě máme rádi a vždy, když jde do tuhého, si na Tebe vzpomeneme."
Na závěr přidáváme pár zajímavých čísel o Československu z doby jeho vzniku.
V době svého vzniku měl nový státní útvar nazvaný Československo rozlohu 140 484 km2, (pro srovnání dnešní Česká
republika zaujímá rozlohu 78 864 km2).
Československo se při svém vzniku skládalo ze šesti historických částí:
ČECHY
MORAVA
SLEZSKO

52 052 km2
22 304 km2
4 096 km2

HLUČÍNSKO
324 km2
SLOVENSKO
49 014 km2
PODKARPATSKÁ RUS 12 694 km2

Dne 15. února 1921 proběhlo první sčítání lidu, při kterém bylo zjištěno 13 613 172 obyvatel, (pro srovnání dnešní
Česká republika má asi 10 291 000 obyvatel).
V jednotlivých historických částech tehdy žilo:
ČECHY
MORAVA
SLEZSKO

6 670 582 obyvatel
2 662 884 obyvatel
672 268 obyvatel

SLOVENSKO
PODKARPATSKÁ RUS

3 000 870 obyvatel
606 568 obyvatel

Při procházce Prosečí se nemusíme ani moc rozhlížet a stoprocentně na nějakého "narazíme". Od malých počínaje,
velkými konče. Nedávno jsem jich po ránu na náměstí v jednom okamžiku na jednom místě napočítala osm......
To už na mě bylo moc a říkám si, že takhle to dál nejde. Napadá mě spousta myšlenek, o které se s Vámi chci podělit.
Pročpak se asi před pár lety naši čtyřnozí "miláčci" museli fotit?! Aby si naši radní mohli udělat pěknou sbírku?! Když jsem asi před
rokem byla na procházce se svým malým psem (samozřejmě na vodítku), pustil se do něj jeden z těch "hodných psů". Věděla jsem,
že pouhé pokárání jeho majitelů je k ničemu a tak jsem to řešila návštěvou Obecního úřadu. Tam se mi však dostalo zajímavé
odpovědi:" No jo, vždyť víte, jak to je na vesnici".
Takže se asi máme spokojit s tím, že tady nadále budou pobíhat psi, park jim bude sloužit jako toaleta a my budeme jen tiše
doufat, že na VESNICI se nemůže nic stát a případy pokousaných dětí, které čím dál častěji vidíme v televizi, se VESNICI vyhnou.
Tak co myslíte, nemělo by se s tím něco dělat?!?!
B.H.
Vánoční dárek pro zákaznice
Jana Drahošová děkuje všem svým zákazníkům za jejich přízeň a přeje jim mnoho zdraví v roce 2006. Každá zákaznice, která
navštíví kosmetické studio Jany Drahošové, dostane v prosinci 2005 krásný dárek pod stromeček.

Prodám elektrický boiler Tatramat 80L. Stáří 6 let. Cena 890,- Kč.
Prodám 2 dvoudeskové radiátory 190 cm, funkční, cena 150,- / kus.
Daruji špaletová okna trojdílná 4 ks, dvojdílná 3 ks.
Prodám kuchyň, bílá, stáří 7 let s vestavnými spotřebiči (plynová deska,
horkovzdušná trouba, lednice s mrazákem, myčka, digestoř, nerezový
dřez). Tvar „L“ a část s vestavnou lednicí a mrazákem a velkými
zásuvkami. Rozměry „L“ cca 1,20 x 3,20 m a lednice se skříňkou šíře 1,4
m. (vše včetně pracovní desky- černošedá, okrajových lišt). Nutno vidět.
Pc. 130 000,- Kč, nc. 30 000,- Kč.
Tel. 604 343 536

Sháním v Proseči a okolí
(i Žďárské vrchy) pro rekreaci
i bydlení dům, byt, chalupu,
pozemek, les.
Nabídněte. Tel. č. 776 113 404
Upozornění pro přispěvatele do
Prosečského zpravodaje:
Uzávěrka pro přijímání příspěvků do
Zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci.

