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Práce na hrubé stavbě katolického kostela symbolicky
vyvrcholila 9.října 1912, kdy tesař Josef Košňar upevnil na věž
kříž s hromosvodem a pozlacenou koulí. Plechem věž pobil
klempíř Komínek z Litomyšle. Kamenné zdi kostela zůstaly
neomítnuty, spárování bylo provedeno z cementu, jen horní část
věže byla provedena z cihel a omítnuta. Stropy uvnitř i oblouk
nesoucí chór byly zhotoveny ze železobetonu. Na zábradlí
chóru bylo použito části balustrády starého kostela. V poledne
2. listopadu 1912 začalo chumelit a přišly citelné mrazy, takže
práce se zarazila, ale kostel již byl pokryt taškami a uvnitř
omítnut. Ještě v listopadu byla zasazena malovaná okna, dodaná
firmou Škarda z Brna, 22. listopadu byly instalovány čtvery
dveře a kostel byl na zimu uzavřen. Tesaři Košňar a Ouřecký z
Pastviska připravili v horní části věže proti oknům stolice pro
zvony. Zvonař od firmy Dipold z Prahy se dostavil 3. prosince a
za pomoci Košňara a Ouřeckého kladkostrojem vytáhli zvony
na jejich místa. Firmě bylo zaplaceno 600 K. Zvony sv. Mikuláš
z r. 1610, Poledník z r. 1513 a umíráček z r. 1862 se z nové věže
rozhlaholily poprvé 12. prosince 1912. Malý sanktusník byl
zavěšen v jižním portálu kostela. Nové čtyři ciferníky hodin
byly umístěny na věž 16. ledna 1913 a opravené hodiny 18.
ledna 1913. Tuto práci provedl za 450 K mladý Adamec z
Čáslavě.
Na jaře 1913 byl bývalý hřbitov kolem kostela
proměněn v park a obehnán železným plotem, ulička z náměstí
k faře byla rozšířena. Chodník kolem kostela byl vydlážděn 20.
dubna 1913. Trámy na chór byly dány 25. dubna 1913 a byla tam

Leden 2006

pořízena podlaha. V květnu byl kostel uvnitř vybílen, když již
stála kazatelna a kostel byl vydlážděn. Varhany, které byly
během stavby uloženy rozebrané na faře, postavil varhanář
Josef Kobrle opět na chór 21. června 1913. Tak bylo možno
konat první mši v nově postaveném kostele 22. června 1913,
tedy po 13 a půl měsíci, a to u postranního oltáře v bývalém
presbyteriu, nyní kapli sv. Václava. Hlavní oltář byl dodán 28.
června 1913 Janem Duškem z Chrudimi.
Den předtím 27. června 1913 byla provedena
kolaudace. Kolaudační komise byla pohoštěna v hostinci
Václava Petra na Horničce. Její pohoštění stálo 9,72 K. Oběd
byl polévka, hovězí maso, vepřová pečeně, knedlík a salát. K
tomu si dal okresní hejtman Richard z Česanýho pivo a
viržinko, takže jeho oběd stál 1,48 K, projektant Boža Dvořák
jen vodu celkem za 1,36 K, c. k. technik K. Adamec měl ještě
rohlík, porter a černou kávu za 1,92 K, kočí pana hejtmana si dal
2 piva a viržinko, celkem za 1,64 K. Pohostit se dal také
patronátní komisař Jiří Sigmund, ačkoliv patron, novohradský
velkostatkář Becking nedal na kostel ani haléř, jak poznamenal
far. František Martínek.
Projektant Boža Dvořák prováděl i stavební dozor.
Narodil se 6. 5. 1865 ve Valech u Přelouče, zemřel 17. 3. 1954.
Po studiu na pražské technice pobyl rok na vídeňské akademii
výtvarných umění. V r. 1896 byl řídícím architektem
Národopisné výstavy v Praze. Jako stavitel, civilní geometr a
konzervátor působil v Pardubicích.

Australský velvyslanec v Miřetíně a Proseči
Australští vojenští historikové v poslední době zaměřili svoji pozornost na Lawrence Saywella, padlého v Miřetíně
8.5.1945. Zjištění, že Lawrence Saywell byl posledním Australanem, který ve druhé světové válce padl na území Evropy
způsobilo, že australská vláda vyslala svého velvyslance, pana Iana Forsytha z Varšavy, (pozn. Australské velvyslanectví pro ČR a
Polsko má své sídlo ve Varšavě) spolu s dosud žijícím bratrem L.S., panem Prestonem Saywellem a jejich doprovodem, aby zde
pietním aktem vzdali poctu padlému vojínu Lawrenci Saywellovi.
Z tohoto důvodu 12.prosince.2005 ve 14,30 před školou v Miřetíně přivítal starosta obce pan Martin Novák tuto
australskou delegaci, kterou za Českou republiku doprovázel vedoucí referátu válečných hrobů ministerstva obrany ČR pan Imrich
Vetrák, spolu s jednotkou čestné stráže a trubačem AČR, vše za bdělého doprovodu vojenské policie.
První pietní akt proběhl na hřbitově v Miřetíně u hrobu, kde byl L.S. původně pohřben, položením věnce za Austrálii a
věnce ministra obrany ČR Karla Kühnla a květin od bratra L.S. a starosty naší obce. Při odchodu ze hřbitova Presto Saywell krátce
pohovořil s místními občany pamětníky, přitom jej manželé Doležalovi z Předhradí obdarovali ze dřeva vyřezávaným
kominíčkem na památku a pro štěstí. Pan Saywell poděkoval a s úsměvem řekl, že on ve svých 84 letech toho štěstí už moc
nepotřebuje.
Pak všichni prošli volným krokem celou obec za doprovodu asi 40-ti občanů z Miřetína i okolí k místu, kde L.S. padl a zde
u žulového památníku se celý pietní akt opakoval a byl ukončen vytroubením vojenské večerky, což již téměř za soumraku působilo
velice dojemně.
Delegace pak zamířila do Proseče, kde jsme měli v sídle Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, za přítomnosti představitelů
obce a několika pamětníků asi 40-ti minutový rozhovor a odpovědi na otázky kladené panem velvyslancem i bratrem L. Saywella.
V závěru pan velvyslanec poděkoval představitelům obce za přijetí jejich návštěvy a neskrýval svůj podiv i vděčnost za to,
jakým způsobem se zde památka Lawrence Saywella udržuje.
Josef Šenkýř
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Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vám všem občanům Proseče, České Rybné, Mířetína, Pasek, Martinic, ale i všem občanům z
blízkého okolí, do roku 2006 i do dalších let popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Touto cestou chceme poděkovat všem
spolupracovníkům, kamarádům a občanům za jejich práci při rozkvětu našeho městečka a místních částí. Našim podnikům a
podnikatelům přejeme rostoucí prosperitu a zároveň chceme poděkovat za spolupráci a maximální vstřícnost, se kterou se
většinou setkáváme. A co ještě nám všem v tom novém přicházejícím roce popřát? Lásku, slušnost, vlídnost, naději, radost,
trpělivost, úctu. Ať nás neprovází závist, zloba, sobectví, nenávist.
Vážení spoluobčané, přejeme vám všechno nejlepší, ať se vám všem i ta nejtajnější přání splní.
Zastupitelstvo obce Proseč, Obecní úřad Proseč

Zpráva z matriky Obecního úřadu
Jubilanti leden
Marie Stodolová 80 let
Marta Vobejdová 96 let

Rozloučili jsme se
Marie Jánová - Proseč
Bohumil Kvapil - Záboří
Vojtěch Košňar - Záboří

Narození
Dominik Herynek - Záboří
Antonín Odehnal - Podměstí
Stanislava Češková, matrikářka

Odpady
Zastupitelstvo obce Proseč schválilo na svém zasedání dne 15.12. 2005 novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/ 2005 o
místním poplatku za odpady, která platí od 1.1. 2006. tato vyhláška byla po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce OÚ.
Hlavní body vyhlášky:
1.
Pro rok 2006 byl stanoven poplatek ve výši 400,- Kč na osobu a rok pro osoby, které mají trvalý pobyt v obci a v místních
částech. Pro osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, bude pro tento objekt roční poplatek rovněž ve výši
400,- Kč.
2.

Tento poplatek obsahuje:
odvoz popelnic 1 x za dva týdny, svozovým dnem bude i nadále každá lichá středa (popelnice v chatové oblasti na
Borkách budou odváženy v pátek v liché týdny)
odvoz kontejnerů s plasty, sklem a papírem.
odvoz nebezpečného a dalšího velkoobjemového odpadu 5 x ročně, tak jako dosud, každou 1. sobotu v měsíci
(4. března, 6. května, 1. července, 2. září, 4. listopadu)
Dle vyhlášky bude od poplatku osvobozen každý 5. a další člen rodiny (pozor není to součet všech osob v jednom čísle
popisném pokud je zde více rodin).
Poplatek za kalendářní rok je splatný do 31. 3. 2006 na OÚ Proseč v kanceláři účtárny.

Odvoz veškerého druhu odpadu budou v letošním roce provádět i nadále Technické služby a.s. Bystřice nad Pernštejnem,
středisko Skuteč. Zájem o tyto služby v Proseči projevila i firma EKO Hlinecko o.p.s. Po jednání s těmito firmami Zastupitelstvo
obce nakonec souhlasilo se službami TS Bystřice, které se zaručily zachovat poplatek pro občana na letošní rok ve výši poplatku
roku 2005, tedy 400,- Kč. V návrhu této firmy byl tento poplatek původně vyšší.
OÚ Proseč

Místní poplatky za rok 2006
ZE PSA

100,- Kč /Proseč, Záboří, Podměstí/
50,- Kč /Česká Rybná, Mířetín/
30,- Kč /Martinice, Paseky/

Splatnost poplatku je do 31. března 2006

Z POZEMKŮ - výše a splatnost dle nájemní smlouvy
HŘBITOVNÉ - na základě smluv, které budou zasílány během roku 2006
Žádáme občany, aby při placení výše uvedených poplatků využívali úřední dny obecního úřadu:

Pondělí

6.30 - 11.00 hod
12.00 - 16.00 hod

Středa

6.30 - 11.00 hod
12.00 - 15.30 hod
OÚ Proseč
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Co dokáží naši spoluobčané
Vánoce jsou krásné svátky, proč má ale trpět les?
Asi žádný z nás si nedovede představit Štědrý den bez vánočního stromečku. Přestože umělé stromky jsou dnes k dostání
téměř všude, ve většině domácností stále dáváme přednost stromečku rostlému.
Stromek si můžeme pořídit různými způsoby. Velice krásné stromky jsou pěstované na plantážích vánočních stromků,
jejich cena je však poněkud vyšší než je mnohý z nás ochoten dát. Pro každého je mnohem přijatelnější zakoupit stromek, který byl
uřezán v rámci výchovného zásahu v lese, tedy získán z prořezávek. Tyto stromky nejsou tak krásné jako jedinci z plantáží, ale o
vánočních svátcích splní stejnou funkci, navodí sváteční atmosféru. Existuje však ještě jeden způsob, jak získat stromeček. A ještě
k tomu neutratíte ani haléř. Nemá cenu o tom dlouze psát, z následujících obrázků snad každý pochopí, o čem je řeč.

Smrk ztepilý ( Picea abies (L.) Karst. )

Jedle obrovská ( Abies grandis LINDL. )

Desítky “ukradených“stromků již nebudou zdobit naše lesy, protože se staly obětí lidské drzosti. Zamysleme se nad sebou,
zda je to, co někteří z nás děláme, vždy úplně to správné!!!!
OÚ Proseč

Topíme tuhými palivy
I krátký pohled do statistiky nám prozradí, jak velký podíl na požárech v domácnosti mají topidla. Přestože jsme se naučili
využívat moderních zdrojů tepla, ať už plynových nebo elektrických, jsou klasická kamna na uhlí stále ještě rozšířena. A i když snad
každý z nás je umí obsluhovat, položíme si otázku, zda s nimi zacházíme tak, aby se nestala nebezpečím pro majetek a lidské životy.
Vždyť je používají zejména naši starší spoluobčané, kteří jsou v případě požáru proti ohni téměř bezmocní. Navíc jednoduchost a
technická náročnost kamen na tuhá paliva přímo svádí k podcenění kontroly jejich stavu. A tak věnujeme čas třeba svému vozu či
složitým hračkám svých dětí, zatímco návodu k obsluze a informační tabulce na topidle málokdy. O občasné péči o stav a provoz
ani nemluvě. Závada se pak projeví až při začátku topné sezóny, kdy už je na opravy pozdě. Spoléháme tedy na štěstí … , které
ovšem může navštívit už jenom ohořelé trosky.
Připomněli jsme si význam dobrého technického stavu kamen, kouřovodů a komínů, vyjmenujeme si i některé další
zásady pro jejich provoz. Častou příčinou požáru bývá nesprávné umístění nábytku u kamen. Jinak řečeno, přivoláme červeného
kohouta všude tam, kde kamna těsně obklopíme nábytkem, textiliemi, snadno hořlavými předměty nebo přímou zásobou uhlí či
dřeva. Málokdo se bude učit nazpaměť závazné vzdálenosti pro rozmístění nábytku s ohledem na požární bezpečnost,
respektujeme však již při zařizování bytu zdravý rozum. Přečíst si nezbytné údaje proti případným následkům je maličkost.
Pozvánkou pro požár mohou být i oděvy, které se nad kamny suší a spadnou na rozžhavený kov nebo se vznítí od sálavého tepla. Ke
statisícové škodě pak stačí, aby v kritické době nebyl nikdo na blízku.
Uvedené zásady platí v určité míře i pro ostatní typy topidel. Výsadou kamen na tuhá paliva jsou žhavé uhlíky a popel,
které mohou být příčinou požáru tehdy, není-li pod topidlem nehořlavá podložka, přesahující dostatečně jeho rozměr.
Nakonec několik slov o uskladnění uhlí. Je-li naskladněno ve vysoké vrstvě nebo s velkým množstvím prachu, dochází k jeho
samovznícení. Při nedokonalém hoření navíc vzniká oxid uhelnatý, takže likvidace takového požáru bývá spojena s
bezprostředním ohrožením zasahujících osob. Uhlí vždy skladujeme odděleně od ostatních paliv a zejména je nutné oddělit
skladované dřevo. Uhlí neukládáme na podlahy, které jsou vysypány cihelnou drtí.
Připomeňme si ještě, že popel, zvláště žhavý, patří do kovových nádob a také, že ve sklepě s uhlím nám elektrická svítilna
prokáže lepší službu než svíčka, už proto, že je mnohem bezpečnější.
Nepodceňujme nebezpečí, spojená s topením v kamnech na tuhá paliva. Vždyť opatrností a dodržováním našich
rad můžeme snadno přispět k tomu, aby se váš byt či domek nestal nakonec jen položkou smutné statistiky zmařených
hodnot, zdraví a lidských životů.
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Finanční úřad v Hlinsku
Dnem 11. listopadu 2005 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech a některé další zákony.
Touto novelou dochází s účinností od 1. ledna 2006 ke změně ve vymezení územní působnosti finančních úřadů tak, že
územní obvody finančních úřadů jsou dány správními obvody obcí s rozšířenou působností, aby občan mohl své záležitosti
vyřizovat v jednom městě. Protože změna územní působnosti Finančního úřadu v Hlinsku se týká obcí a částí obcí Česká Rybná,
Martinice, Miřetín, Paseky, Podměstí, Proseč a Záboří, patřících pod Obecní úřad Proseč, provedou Váš stávající finanční úřad i
nově místně příslušný finanční úřad přeregistraci z moci úřední.
Sdělujeme Vám číslo účtu daně z nemovitostí Vašeho nově místně příslušného finančního úřadu (konkrétně 77557622531/0710). Složenku na případnou daň z nemovitosti Vám zašle již Finanční úřad v Chrudimi.
Pokud máte nemovitosti v územní působnosti Finančního úřadu v Hlinsku i Finančního úřadu v Chrudimi, bude daň
finančním úřadem znovu přepočítána a dostanete složenky z obou finančních úřadů. Účinnost této změny je od 1. ledna 2006 pro
osoby, které současně nejsou registrovány k dani z příjmů.
Osoby podnikající na základě Živnostenského zákona budou přeregistrovány z moci úřední. Rozhodnutí o omezení
platnosti osvědčení a současné vydání nového Osvědčení o registraci místně příslušného Finančního úřadu v Chrudimi bude
vydáno osobně na místně příslušném obecním úřadu.
Termín a místo bude včas oznámeno vyhlášením v místním rozhlase a současně vyvěšením na úřední desce místně
příslušného obecního úřadu. Předpokládané datum omezení stávajícího osvědčení o registraci je cca do 20. února 2006.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy k průběhu a provádění této změny, kontaktujte, prosím, finanční úřad.
Finanční úřad, Wilsonova 834, 539 01 Hlinsko, Tel.: 469 360 111, Fax.: 469 311 388, e-mail: Eva.Chaloupkova@hli.hk.ds.mfcr.cz
Ing. Zdena Drápalíková

Zprávy z Perálce
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání schválilo cenu vodného pro domácnosti, organizace, ostatní odběratele i pro vodu
předanou ve výši 11,-Kč/m3.
Kvalita Perálecké vody - sledování vody ve vodovodní síti obce Perálec se řídí Vyhláškou ministerstva zdravotnictví a
sociálních věcí č. 252/2004Sb., rovněž tak i rozsah a četnost rozborů. Sledování kvality vody podle výše uvedené vyhlášky pro náš
obecní vodovod zajišťují Vodní zdroje, spol.s.r.o. EKOMONITOR Chrudim. Prováděny jsou rozbory krácené, monitorovací, úplné,
radiochemické a dále na obsah pesticidů. Mimo uvedené rozbory provádí Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Chrudim 1x až
2x ročně kontrolní odběry pitné vody. Jedenkrát byla překročena norma dusičnanů o 1,07%.
Při všech prováděných rozborech voda vyhovuje ve všech ukazatelích vodě pitné.
Odpadní vody - rovněž tak jsou čtvrtletně odebírány a prováděny rozbory na znečištění odpadních vod a to dle Vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 293/2002Sb. ve znění změn, provedených vyhl.č. 110/2005 Sb.. Vyhláška určuje roční četnost
odběrů, postup pro sledování znečištění odpadních vod a další ukazatele pro odpadní vody. V roce 2005 se bohužel z provedených
rozborů 1x prokázalo v horní výusti vyšší znečištění, než stanoví uvedená vyhláška. Pokud by se vyšší hodnoty znečištění opakovaly,
bude zastupitelstvo obce nuceno přistoupit k některým opatřením, jako např. ke kontrolnímu zjišťování u majitelů nemovitostí, na
četnost vyvážení obsahu septiků .
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpad a rozhodlo poplatek na rok 2006 nezvyšovat z
důvodu, že ani Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem vůči obci poplatek nezvyšovaly.
Sazba poplatku tedy zůstává ve výši 385,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem i pro fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví stavbu k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný do 31.března
každoročně, pokud výše poplatku přesáhne 1.000,-Kč, může ji poplatník splatit v termínech do 31.3. a do 30.6., kalendářního roku.
SVOZ VELKOOBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU v roce 2006 bude proveden 14. května a 7. října 2006.
V zastupitelstvu bylo dále schváleno úplné znění „ Zřizovací listiny“, kde se změnil v souladu s novým školským zákonem název školy
na „Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim“
Schváleno zastupitelstvem bylo i zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci čerpací stanice vody, neboť čerpačka
již nesplňuje standard dle dnešních platných norem.
Dále pořízení dalších 3 ks plastových nádob na zimní posyp s umístěním tam, kde jsou místní komunikace svažité. Nádoby byly již
zakoupeny, naplněny drtí a opatřeny lopatkou na posyp. Dále už nemusíme postup spoluobčanům vysvětlovat a jménem zastupitelstva
obce jim děkuji za pochopení a pomoc.
Připomínáme poplatníkům daně z nemovitostí, pokud byla na nemovitosti provedena přístavba, nástavba nebo změna majitele
nemovitostí, dále změny ve vlastnictví pozemků, nebo výměry, pronájmu apod., je povinnost podat přiznání nejpozději do 31. ledna
každoročně.

POZOR ZMĚNA.
Pro OBEC PERÁLEC je od 1. ledna 2006 příslušný Finanční úřad Chrudim IV, Pardubická 275
Složenky na daň z nemovitosti Vám zašle již Finanční úřad Chrudim - daň je splatná do 31. května každoročně.
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Zalesňování pozemků
Ekosystém lesa je velmi důležitou složkou životního prostředí. Do lesa chodí více či méně pravidelně každý z nás. V
lese si dobře odpočineme, les nám přináší inspiraci a pomáhá při uzdravování. V lese můžeme pozorovat a uvědomit si mnoho
zákonitostí a souvislostí, které mají význam nejen pro pochopení přírodních dějů, ale i pro hledání našeho místa v přírodě a
mezi lidmi.
Les je po právu považován za nejstabilnější ekosystém, kde nalézá úkryt a vhodné životní podmínky mnoho druhů
rostlin a živočichů. Nejen proto bychom měli les chránit a snažit se také o to, aby nevymizel z našeho okolí.
Obec Proseč má velký zájem, aby se plocha lesního ekosystému v okolí stále rozšiřovala, čehož je možné dosáhnout
zalesňováním zemědělsky nevyužívaných ploch. Bohužel takových pozemků ve vlastnictví obce mnoho není, proto se
obracíme na vás, spoluobčany.
Obec Proseč tedy vyzývá všechny občany Proseče a místních částí, kteří mají zájem prodat své pozemky na
zalesnění, nechť se zastaví na Obecní úřad v Proseči za pí. Dostálovou nebo do kanceláře starosty obce. Výkupní cena je
cenou symbolickou, a to 1 Kč/m2.
Obecní úřad Proseč

…ještě vzpomínka na vánoce
Členky pěveckého sboru DUHA budou rády vzpomínat na právě uplynulé Vánoce. Všechny milujeme koledy a tak jsme
jich spoustu nacvičily a představily se s nimi i na veřejnosti.
Už 11. prosince jsme doplnily krátkým vystoupením koncert dětského sboru Červánek v evangelickém kostele v Krouně.
Ohlas posluchačů na celý koncert byl velmi povzbudivý.
Týden nato, v neděli 18. prosince proběhlo milé setkání s CVRČKY z MŠ Proseč. Doufáme, že jsme potěšily zpěvem i
dárkem jak děti, tak jejich rodiče i zaměstnance mateřské školy. Dětem děkujeme za dáreček (každá zpěvačka dostala zvoneček),
ředitelce a zaměstnankyním MŠ za příjemné pobesedování. Moc se těšíme na další spolupráci s CVRČKY.
Chtěly jsme udělat radost sobě i ostatním občanům, hlavně těm z Pečovatelského domu v Proseči, a proto jsme připravily
obsáhlejší program. Přemýšlely jsme, kde bychom ho uvedly. Protože prostory v pečovatelském domě jsou malé, požádaly jsme o
„přístřeší“ vedle v obecní knihovně. Knihovnice paní M. Tlustá nám velmi ochotně vyšla vstříc a tak se i za souhlasu obecního
úřadu uskutečnilo 21.12. velmi milé předvánoční setkání našeho sboru s přáteli a příznivci při poslechu překrásného betlémského
příběhu uvedeného jak slovem, tak zpěvem. Závěrečný společný zpěv známých koled naladil všechny do krásné vánoční
atmosféry. Děkujeme všem, kteří se na tomto příjemném setkání podíleli. My bychom si moc přály, aby takové setkání nebylo
poslední a věříme, že si zase brzy se svými přáteli zazpíváme.
Zveme tímto všechny, kteří rádi zpívají a jsou ochotni pravidelně nacvičovat a zkoušet, do našeho sboru. Informace podá
kterákoliv členka sboru nebo je získáte na čísle 469 321 122 u sbormistryně p. uč. Jany Pavlovičové.
Za členky sboru Věra Stoklasová

Zajímavost
Spolek pro uchování starých tradic a památek Zderaze
„Zderad“, oživil starou legendu.
Dne 17.11.2005 byla na pískovcový útvar „Zajíc“ opět
umístěna socha zajíce. 80cm vysokou sochu z imitace pískovce
vyrobila pí. Eva Roženská. Na těžko přístupný pískovcový
sloup ji upevnili p. Martin Břeň z Hluboké, p. Josef Němeček a
p.Josef Mareš ml. ze Zderaze.
Pro vysvětlení bychom chtěli připomenout i starou
pověst, která dala skále „Zajíc“ její jméno.
Jednoho dne pořádalo novohradské panstvo na
dolanském lese hon. Lovci viděli, že smečka honících psů
pronásleduje nějaké zvíře. Zmizeli jim v lese nad Všivickým
údolím a slyšeli jejich divoký štěkot, který se ozýval z jednoho
místa. Sledovali smečku a ke svému překvapení uzřeli zvláštní
obrázek. Na údolím stála strmá skála na které štěkali rozzuření
psi. Na vedlejší skále, která tvořila oddělený pískovcový sloup,
seděl zajíc a jako by se
vysmíval svým pronásledovatelům. Při svém útěku přeskočil na
tento pilíř. Psi se za ním skočit neodvážili.
Na památku této události nechal novohradský lesmistr
Knölle postavit v 80.letech 19. století sochu zajíce, která se
bohužel nedochovala.
Prosečský zpravodaj 1/2006

Skála „Zajíc“ se nachází ve Všivickém údolí, po levé
straně silnice na Nové Hrady.
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Padesát let lékárny v Proseči ... a co bude dál?
Na loňský rok připadla na lékárnu v Proseči hned dvě výročí. Byla totiž otevřena 8.9.1955 tedy před padesáti lety. Od
15.8.1995 se o ni staráme my, tedy již deset let. Ke každému výročí patří vzpomínání a nebude tomu jinak ani v mém článku.
Bohužel budou mít mé vzpomínky malinko hořkou příchuť vzhledem k současné situaci, která malým lékárnám moc nepřeje,
přesněji řečeno pan ministr Rath usoudil, že malé lékárny nejsou potřeba a mohou se zlikvidovat.
Ale zpět ke vzpomínání. Vynořuje se mi spousta vzpomínek, o všechny se s vámi nemohu podělit, protože by se to do
jednoho čísla Zpravodaje vůbec nevešlo. Pokládejte tedy následující povídání pouze za střípky z našeho dvanáctiletého pobytu v
Proseči a hlavně ve zdejší lékárně. Na těch počátečních třicet osm let státní lékárny by musel vzpomínat někdo jiný, ty já
nepamatuji. Já mohu začít až po našem příchodu do Proseče v roce 1993, kdy jsme se sem nastěhovali se dvěma malými dětmi do
bytu nad lékárnu a já po mateřské dovolené v lékárně začala pracovat. Splnil se mi tak můj sen ze studií pracovat ve venkovské
lékárně, dobře znát návštěvníky lékárny, mít čas si s nimi promluvit a poradit jim, pokud potřebují. Musela jsem se v rekordním čase
připravit k atestační zkoušce, abych mohla vykonávat funkci vedoucího lékárníka a rychle se zapracovat. Po počátečním si zvykání
celé rodiny na nové prostředí, hlavně holek ve školce, následovalo moc pěkné období, kdy se nám Proseč stala novým domovem.
Přitom pomalu končila privatizace lékáren na okrese. Tu prosečskou nikdo z lékárníků nechtěl, byla nejmenší na okrese a nikdo
nevěřil, že by se mohla uživit. Zprivatizovala ji tedy obec, ale nabídla nám ji do ekonomického pronájmu. Chvíli jsme váhali, ale
nakonec jsme se rozhodli, že to přes všechna varování známých zkusíme. Posléze manžel přišel o práci v Elektro-Praze a tak jsme
vytvořili rodinný podnik. Nejsme nijak nároční na životní náklady a tak jsme s pomocí půjček od známých zvládli i nezbytné
stavební úpravy, které nařídil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Lékárna, která předtím čtyřicet let vyhovovala, byla po privatizaci
absolutně nevyhovující. Úpravám předcházela nesčetná jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a majiteli domu, než se nám
podařilo vyhovět oběma. A pak přestavba za provozu, děs a hrůza, ale podařilo se a my si mohli oddechnout.
Všechno vypadalo krásně a nám se narodila třetí dcera. Na mateřskou jsem nemohla ani pomyslet, dva měsíce mi
vypomohly kamarádky (samy v té době na mateřské, ale už s o malinko většími dětmi) a pak už jsem se vrátila za táru sama. Manžel
převzal většinu mateřských povinností, mimo kojení. Často jsem ale expedovala s malou na ruce. Přitom všem jsme se potýkali s
pozdními platbami od pojišťoven a dokonce některé zkrachovaly a nezaplatily vůbec nebo pouze určitou poměrnou část. Majitelé
domu zase začali zvedat nájem. Přesto se nám podařilo splatit půjčky od známých, a tak jsme začali přemýšlet, že se zadlužíme
znovu a dům raději koupíme. Začala jednání o prodeji, při jejich vyslovení konečné částky 2.400.000,-Kč se nám ale protočily
panenky a manžel na to řekl, to nám už vyjde levněji postavit nový dům, než koupit tenhle a opravit ho. Nezůstal u slov a začal
počítat a pak už mě jen přesvědčoval. Nakonec jsem podlehla a začal nám rok a půl, ve kterém jsme řešili problém za problémem.
Začali jsme sháněním hypoték a úvěrů. Museli nám trochu vypomoci i známí, protože pro hypoteční banku jsme neměli dostatečný
příjem, aby nám půjčila celý milion korun.
Pak následovala koupě starého domu, jeho zbourání (bohužel se nedaly použít ani obvodové zdi, neunesly by patro).
Lékárna musí mít minimálně 110m2, jen taktak se nám vešla. Často mi bylo při vyřizování všeho možného a nemožného do breku,
ale manžel mi dodával síly. Navíc tvrdě pracoval při bourání i stavbě, abychom co nejvíc ušetřili a vešli se do neustále rostoucích
nákladů. Snažila jsem se také pomáhat a tak starší dcery dost často hlídaly malou. Dokonce jsme i vyzkoušeli, že nám baby control
(vysílačka pro malé děti) fungoval i přes celé náměstí. Nakonec jsme se přes všechny problémy propracovali ke kýženému dni
20.11.2000 a otevřeli lékárnu v novém (přestěhovali jsme ji s pomocí známých za víkend, abychom nemuseli zavírat). O rok
později se nám ještě podařilo otevřít v Nových Hradech v domě Makešových výdejnu a získali tím magistru na nejnutnější zástupy.
Dluhů sice bylo dost, ale pomaličku se splácely a já si na život s nimi zvykla. Občas mi někdo lékárnu pochválil, že je moc hezká a
mě to ubezpečilo v tom, že všechno naše podnikání mělo smysl.
Začaly se však prohlubovat problémy s pojišťovnou a my potřebovali stálý příjem kvůli splácení dluhů. Nakonec jsme
museli přistoupit na postupování pohledávek dodavatelům. Obávali jsme se, že pojišťovna nám bude situaci ztěžovat vracením
většího množství receptů, které kvůli nějakým drobným administrativním chybičkám nebude proplácet rovnou, ale naštěstí to
udělala asi jen jednou. A ještě k jednomu kroku jsme se rozhodli, abychom posílili pozici naší malé lékárny, vstoupili jsme do
Družstva lékáren. Začalo nám vše připadat veselejší, měli jsme pocit, že už jsme udělali pro lékárnu vše a už ji nemůže nic ohrozit. A
tak jsem si začala plánovat, že až se dostaneme z nejhorších dluhů, budeme si moci pořídit ještě jednu odbornou sílu. Práce v
lékárně by se zkvalitnila, mohly by se připravovat masti a prášky a ostatní připravované recepty za kratší dobu, měli bychom více
času na rozhovory s pacienty. Také by se možná dalo objednat více léků na sklad a nemuseli by pacienti tolik přicházet pro léky na
objednání do druhého dne. A také bychom si mohli dovolit více dovolené. Ale chyba lávky, nastoupil pan ministr Rath, který se
rozhodl, kdo ví proč, lékárny a lékárníky zlikvidovat. Nehodláme se sice vzdát jen tak a tak seznamujeme poslance se situací
venkova a venkovských lékáren a doufáme, že to dopadne dobře. Ale přece jen přemýšlím, co bych dělala, kdyby to dobře
nedopadlo a je mi trochu líto těch deseti let usilovné práce, postrádaly by pak trochu smysl.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří nám v lékárně vyjadřují svou podporu. Nakonec vám chci popřát do nového roku vše
dobré a vám i nám, aby nám tu ta lékárna po padesáti letech nezanikla.
Přála bych této zemi i vám vládu, která neodmítá diskutovat s odborníky a na věcné argumenty neodpovídá demagogií a
zastrašováním. Můžeme-li proto udělat aspoň to, že půjdeme k volbám, neváhejme, jedná se přece o život náš a našich dětí tady.
PharmDr. Jana Brahová
Doufala jsem, že budu moci před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje doplnit ještě něco trochu veselejšího, ale bohužel se
situace nezměnila. Pokud se něco stalo, tak je to spíš k horšímu. Napsala jsem otevřený dopis pro pacienty, který vysvětluje
současnou situaci ve zdravotnictví, hlavně co se týče lékáren, nechci ho celý tisknout ve Zpravodaji. Pokud se s ním chcete
seznámit, je k dispozici na dveřích lékárny a v čekárnách u MUDr. Bačkovského a MUDr. Vylíčilové. Je mi teď hodně smutno a
pevně doufám, že v naší zemi zvítězí demokracie a slušnost nad diktátorstvím a arogancí.
PharmDr. Jana Brahová
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Tradiční vánoční besídka v Perálci
Vánoce jsou již opět za námi, ale některé zážitky a
vzpomínky jsou stále živé. Za jednou z nich se chceme ještě
jednou ohlédnout a jen letmo si ji připomenout.
Vánoční atmosféru jsme si s dětmi ze Základní a Mateřské
školy v Perálci mohli prožít již na počátku prosince. Ve středu
7.prosince se v sále místního hostince konala vánoční besídka,
na které se všem přítomným předvedly děti ze školky a školáci
se svým programem.
Děti byly nedočkavé, těšily se a měly trému zároveň. Když
nastupovaly před sál plný maminek, tatínků, babiček, dědečků,
strýčků, tetiček a ostatních hostů, napětí ještě stouplo. Přestože
tak dlouho a pilně nacvičovaly, přeci jenom před tolika lidmi je
to úplně jiné.
Hned v úvodu jsme se vánočně naladili při hořících
svíčkách a písničce „Stromečku vstávej“. Poté se s pásmem
říkanek představily děti z dramatického kroužku. Děti ze školky
nastoupily coby mravenečci a po podzimních říkankách a
písničkách jsme se s nimi loučili jako se Sněhurkou a sedmi
trpaslíky. Pak přišla řada i na školáky. Slyšeli jsme zimní i
vánoční říkanky, shlédli jsme dvě scénky a dva tanečky,
zaposlouchali jsme se do zpěvu vánočních koled. Na závěr

jsme si všichni pár nejznámějších koled zazpívali společně.
Pak děti už jen rozdaly drobné dárečky, které samy vyrobily
pro své nejbližší, a všichni jsme se rozešli chystat tu vánoční
pohodu do svých domovů.
-MK-

ZÁPIS DO MŠ PERÁLEC PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu Vašeho syna/ Vaší dcery do Mateřské školy Perálec pro školní rok 2006/2007.
Přihlášku si můžete vyzvednout od 16.1. do 9.2.2006 u učitelek MŠ:

dopoledne od 6.30hod. do 10.00hod. nebo
odpoledne od 12.30hod. do 14.30hod.

Je nutné si vyzvednout přihlášku i pro děti, které nastoupí až v průběhu školního roku.
Od 1.1.2006 platí zákon č.204/2005 Sb., který umožní maminkám na MD umístit dítě, které dosáhlo 3 let věku, v MŠ na 4 hodiny
denně, aniž ztratí nárok na rodičovský příspěvek. Děti do 3 let mohou nadále navštěvovat MŠ nejvýše 5 dnů v měsíci. (MŠ mohou
navštěvovat děti narozené od 1.9.2003 do 1.9.2004.)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Učitelky MŠ Perálec

SHD PROSEČ Vás srdečně zve
na tradiční

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 4. února 2006 v
sokolovně Proseč od 20.00 hod.
Překvapení večera ve 21.00 hod.: přehlídka
společenských a svatebních šatů

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
TJ SOKOL PROSEČ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

LEJBALOVÝ PLE
O
V
S
6.

K tanci a poslechu hraje skupina QUATRO
Vstupné: 50,- Kč

KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 11.2.2006
OD 20. HODIN V SOKOLOVNĚ V PROSEČI

Plesu bude předcházet

K TANCI A POSLECHU HRAJE EXCELLENT CHRUDIM

DĚTSKÝ KARNEVAL,
na kterém budou odměněny nejlepší masky.
Začátek ve 13.00 hod.
Vstupné dobrovolné

VSTUPNÉ 50 Kč
SPOLEČENSKÝ ODĚV NUTNOSTÍ
VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ, BOHATÁ TOMBOLA

MÍSTENKOVÉ VSTUPENKY BUDOU V PŘEDPRODEJI OD 6.2.2006
V DROGERII DROPA P. MUNDILA ZA 60 Kč

Prosečský zpravodaj 1/2006
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Jazykové gymnázium ve Skutči
SKUTEČ TEL: 469 350 930

ZÁJEZDY NA LÉTO 2006 ZA SUPER CENY
DĚTI A TŘETÍ OSOBA NA PŘISTÝLCE VE VYBRANÝCH
HOTELECH ZCELA ZDARMA
SLEVY AŽ 15% PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31.01. 2006
POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM NEJVÝHODNĚJŠÍCH
NABÍDEK A NEJLEPŠÍCH DESTINACÍ
LAST MINUTE - NABÍDKA VŠECH ČESKÝCH
CESTOVNÍCH KANCERLÁŘÍ V CESTOVNÍ AGENTUŘE
JOLANA SKUTEČ - NÁŠ TIP NA LEDEN
EGYPT
7 nocí v hotelu**** letecky + P
4 990,EGYPT
10 nocí v hotelu*** letecky + Al
8 990,EGYPT
14 nocí v hotelu*** letecky + Al
9 990,KANÁRSKÉ OS. 7 nocí v hotelu*** letecky + P
10 990,DJERBA
7 nocí v hotelu **** letecky + P
3 990,KARIBIK
12/13 nocí v hotelu *** letecky + Al 21 990,-

čtyřleté a osmileté
zřizované Biskupstvím
královéhradeckým
příjme ihned a potom od 1. 9. 2006
učitele/ku AJ na 3. stupeň.
Ubytování pomůžeme zajistit.
tel: 469326360, info@jagy.cz
DOD: 28. 1. 2006 9.00 - 14. 00 hod.

Sháním v Proseči a okolí (i Žďárské vrchy) pro
rekreaci i bydlení dům, byt, chalupu, pozemek, les.
Nabídněte. Tel. č. 776 113 404

A JEŠTĚ SLEVY PRO DĚTI / P - polopenze, Al - all inclusive /
SKUTEČ, PAL. NÁM. Po-Pá 9 00-12 00, 13 00-17 00

Změna provozní doby v čistírně
Proseč od letošního roku:
každý čtvrtek od 9.30 - 15.00 hod

Upozorňujeme, že knížka
Českobratrské Prosečsko od Josefa a
Velimíra Dvořákových je již
vyprodána. Znovu by měla publikace
vyjít na jaře ve druhém vydání.
Rovněž upozorňujeme, že
tiskem právě vyšel sborník přednášek
ze slavnostního uvedení knihy dne
7. srpna 2005 (přednáška synodního
seniora Joela Rumla, prof. V.
Dvořáka a Dr. Mileny Šimsové), jeho
cena je 30 Kč a je k dostání na
evangelické faře.

Jan Jun

