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V roce 1913 pro�ívali obèané rakousko-uherské
monarchie a mezi nimi ovšem té� Proseèané poslední rok
dlouhého vrcholného období rozvoje monarchie, které mìlo
skonèit, ani� to kdo tušil, za rok vypuknutím první svìtové
války.

V obecní správì vystøídal v r. 1912 ve funkci starosty
poštmistra Karla Vaòka Václav Petr, hostinský na Hornièce è.
97, èlen lidové strany. Prvním radním byl František Vávra,
druhým Bohumil Macháèek, tøetím Josef Hánìl. Václavu
Petrovi se na hospodì dobøe daøilo, pøikoupil ještì další ètyøi
domy è. 163, 95, 96 a 109 a v prostoru Hornièky pronajímal
místnosti podnikatelùm pro dýmkaøskou nebo truhláøskou
výrobu. František Vávra /1851-1932/ se narodil v è. 141 na
Záboøské ulici, vyuèil se tkalcem, ale pak se stal punèocháøem
na è. 65 a hodnì se uplatòoval v proseèském veøejném �ivotì.
Vedle èlenství v obecním zastupitelstvu byl funkcionáøem
Obèanské zálo�ny, evangelického sboru a zejména Sokola, k
jeho� zakladatelùm v r. 1890 patøil. Býval v nìm náèelníkem,
místostarostou a byl to on, kdo podal návrh, aby Sokol koupil è.
170 na Budislavské ulici, bývalou továrnu, a pøebudoval na
sokolovnu, která se potom stala vhodným místem pro kulturní
podniky. Bohumil Macháèek, syn záboøského rychtáøe Josefa
Macháèka, byl pasíøem v Proseèi na námìstí è. 57 a 58, a Josef
Hánìl byl dýmkaøem z è. 78 „na Štimberku“. Všech 18 èlenù
obecního zastupitelstva byli vá�ení obèané, kteøí se uplatòovali
ve veøejném �ivotì ještì nìkolik desetiletí. Byli to zejména
katolický faráø Frant. Martínek, lékaø MUDr. Josef Kubík è. 21,
øíd. uèitel Antonín Trkal è. 18, c.k. poštmistr Karel Vanìk,

obuvník Josef Bartoš è. 60, dýmkaø Eduard Havelka, obuvník
Josef Rejman è. 91, pekaø Karel Sodomka è. 67, truhláø Jan
Drahoš è. 55, malíø Antonín Havlík, soused Jan Feltl è. 22,
dýmkaø Ant. Mlejnek è. 61, obchodník Ant. Boháè è. 70, krupaø
Ant. Vilímek è.49. Z nich bylo 13 katolíkù a 5 evangelíkù
/Vávra, Macháèek, Kubík, Sodomka, Mlejnek/.

Poøádek a bezpeènost v Proseèi zajiš�ovala èetnická
stanice. Do 1. 4. 1907 sídlila v è. 69, pak v è. 19 a� do 1. 4. 1914,
kdy pøesídlila do domu Vincence Vobejdy è. 38. Byla tehdy
obsazena jedním èetníkem, jím� byl od r. 1908 strá�mistr
Antonín Souèek. Pùsobil v Proseèi a� do první republiky a tìšil
se velké vá�nosti a respektu. Sociální politika spoèívala tehdy v
tom, �e obec mìla ve svém vlastnictví dva domky è. 41 a 42, v
nich� mohli bydlet chudí lidé, kteøí nemìli na nájemné, ovšem
ve velmi bídných podmínkách, nìkdy a� i témìø 20 lidí v jedné
místnosti. Tito obecní chudí mìli právo chodit jednou týdnì, v
pátek, po �ebrotì po proseèských domech.

Podmìstí a Záboøí byly tehdy samostatnými obcemi se
svými starosty a zastupitelstvy. Pod obecní správu Záboøí
patøily tehdy Martinice, Paseky a dokonce i za lesem Sv.
Kateøina. Ka�dá z tìchto pøespolních èástí byla v záboøském
zastupitelstvu zastoupena aspoò jedním èlenem, Josef Vondra
zastupoval Martinice, Jan Vondra Paseky, Fr. Chadima rovnì�
Paseky, Fr. Sopoušek Sv. Kateøinu. Starostou Záboøí byl u�
skoro 30 let Josef Macháèek z è. 6, zastupiteli Jos. Kašpar è. 2,
Fr. Køivka è. 1, Boh. Macháèek è. 8, Jan Hartman è. 20, Jos.
Vávra è. 14, Jiøí a Josef Popelka, Jos. Tefr.

POKROK

Davy lidí na ulici,
jedni mluví, druzí mlèící.
Proudí kolem jako láva,
�ádný z nich však nezamává.

Mávnu rukou, dav se øítí,
nevšímá si kolem kvítí.
Mávnu dvakrát, dav se chvìje,
neslyší, �e ptáèek pìje.

Nemá cenu mávat rukou,
a� dál jejich kroky tlukou.
A tak v zájmu pokroku,
pøidám taky do kroku.

DOMY

Stojí pevnì, stojí zpøíma,
kdekdo rád se na nì dívá.
Výška u nich jiná bývá,
barvu rùznou ka�dý mívá.

Jedny hluèné, druhé tišší,
i tvarem se od sebe liší.
Jedny cizí, druhé známé,
málo v kterém �ivot známe.

Poètem oken té� se rùzní,
bydlí v nich boháèi i nuzní.
Jedno však mají stejné spolu,
okap vede zhora dolù.

OTÁZKY

Ptám se hvìzd, proè se tøpytí,
ptám se luk, proè mají kvítí.
Ptám se, proè vše není jasné
a proè �eny jsou tak krásné.

Ptám se teï však sám sebe,
proè je modré jasné nebe.
Ptám se, proè miluji jenom Tebe,
a proè ten led tolik zebe.

Ptám se, ne �e bych nevìdìl,
ptám se, jen abych všem povìdìl.
�e uzavøel jsem s Bohem dohodu,
a� pøestanu se ptát, tak u� nebudu.

Do proseèského zpravodaje zaslal pan Jaroslav Krejèí z Proseèe

Chvilka poezie
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Dne 13. 5. 2006 se v Proseèi uskuteènila okrsková soutì� v po�árním sportu. Vcelku pøíjemné poèasí pøivítalo kolem
poledne na louce pod Proseèí devìt dru�stev dobrovolných hasièù (Bor, Èeská Rybná, Hluboká, Miøetín, Perálec, Proseè, Zderaz I a
Zderaz II) a také dvì dru�stva �en (Proseè, Zderaz).

Nejprve zmìøili své síly jednotlivci v bìhu na 100 metrù s pøeká�kami, které u mu�ù tvoøila bariéra a kladina a u �en koza a
kladina. Z 18 soutì�ících mu�ù zvládl tuto dráhu Josef Bezdìk z dru�stva Perálce a ze 4 soutì�ících �en Romana
Lacmanová z dru�stva Proseèe. V hlavní disciplínì, po�árním útoku, který jistì pøinesl divákùm zajímavou podívanou, zvítìzilo
dru�stvo Perálce se skvìlým èasem 23,94 s. V souboji dru�stev �en se útok lépe vydaøil Proseèi. Vítìzství na okrskové soutì�i je
nezbytnou podmínkou pro úèast na okresním kole, a tak vítìzné dru�stvo Perálce a obì dru�stva �en postupují. Vy je mù�ete opìt
vidìt soutì�it 24. 6. 2006 v Otradovì.

V prùbìhu soutì�ního odpoledne jsme se nesetkali z �ádným velkým problémem, a to pøedevším díky poøadatelùm,
èlenùm SDH Proseè, kteøí pøispìli pomocnou rukou. Rádi bychom touto cestou také podìkovali panu Klinskému a panu Rudolfu
Hladíkovi, za poskytnutí prostorù pro stánky s obèerstvením a louky pro uskuteènìní soutì�ních disciplín.

Velmi nás potìšil pøekvapivì velký poèet divákù, kteøí snad pøíjemnì strávili sobotní odpoledne. Tímto vám všem, kteøí
jste pøišli podpoøit soutì�ící, dìkujeme. Pouèeni z menších technických a organizaèních problémù a s pøedsevzetím, �e pøíštì to
bude ještì mnohem lepší, si vás dovolujeme pozvat na oslavu 125. výroèí SDH Proseè, která se uskuteèní 26. srpna 2006 na
proseèském námìstí. Pøijïte oslavit toto výroèí spoleènì s námi, tìšíme se na vás.

1. Perálec 6. Bor 1. Proseè
2. Zderaz I 7. Proseè 2. Zderaz
3. Zderaz II 8. Záboøí
4. Èeská Rybná 9. Míøetín
5. Hluboká

nejrychleji

SDH Proseè

Koneèné poøadí okrskového kola:

Mu�i �eny

Okrsková soutì� hasièù v Proseèi

Zpráva z matriky Obecního úøadu

Stanislava Èešková, matrikáøka

Jubilanti kvìten
Emílie Odehnalová 70 let
Jindøich Karal 75 let

Rù�ena Dostálová, Èeská Rybná 85 let
Bo�ena Štorková, Podmìstí 85 let

Václav Vobejda 80 let Josef Kuèera, Èeská Rybná 85 let

Daniel Nekvinda, Proseè Stanislav Kašpar, Záboøí
Jiøí Nìmec, Proseè

Narození Rozlouèili jsme se

Blí�í se termín závodù AUTHOR CYKLO MAŠTALE 2006. Do startu, tj. 10. 6. 2006, zbývají pouhé Dosud se
pøihlásilo zhruba 300 nadšencù. Upozoròujeme všechny pøíznivce cyklistiky, �e do je v cenì startovného ještì zahrnuto
upomínkové trièko a jídlo. Po tomto termínu nebudou mít ji� závodníci na trièko a jídlo nárok. Proto neváhejte a co nejrychleji se
pøihlaste na adrese , kde zároveò najdete i veškeré informace o této akci.

2 týdny!
31. 5. 2006

Jitka Musílková, Sdru�ení obcí Toulovcovy Maštale

www.mastale.cz./mtb2006

AUTHOR CYKLO MAŠTALE 2006

Letní prozpìvování

Srdeènì vás zveme na letní prozpìvování proseèského �enského SBORU DUHA, kterým chceme ka�dého potìšit. Koná
se

Zveme všechny, kdo mají rádi zpìv a pøíjemné chvíle. Dobrovolné vstupné chceme vìnovat na opravu varhan v našem
kostele. Tìšíme se na shledání.

17. 6. 2006 v 17.00 hodin v Chrámu Pánì svatého Mikuláše v Proseèi.
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Chcete pomoci?

V dobì blí�ících se voleb plných slibù, mítinkù a koncertù jsme my matky oslavily svùj svátek. Mnohé z nás však
pro�ívají krušné chvíle jako nevìry svých man�elù, nepochopení státních úøedníkù a nespravedlnost, která dnešní dobou vládne.
Místo, abychom se staraly o dìti, rodinu a domácnost, chodíme do zamìstnání vydìlávat peníze na ty, kteøí si u�ívají na podpoøe v
nezamìstnanosti a nechtìjí pracovat. Proè za nás rozhodují politici, kteøí si roènì vydìlávají statisíce? A� si zkusí hospodaøit s
�ivotním minimem!

Bohu�el ale nejde jenom o peníze. Nedoká�i odhadnout, kolik dìtí u nás v republice �ije bez domova, bez rodièù, bez
pohlazení a vlídného slova. Já jsem vyrùstala bez otce, zachránit úplnou rodinu svým dìtem se mi nepodaøilo, aèkoliv to byl mùj
sen.Abych naplnila své dny nìèím u�iteèným, rozhodla jsem se pro pìstounskou péèi.

Ráda bych také pomohla svobodným a rozvedeným matkám, hlavnì jejich dìtem a sirotkùm, kteøí pomoc nejvíce
potøebují, v boji s úøady. Je smutné, �e spousta �en si daru být matkou nevá�í, zatímco je tolik bezdìtných párù, které marnì tou�í
po dítìti.

Touto cestou bych ráda oslovila a poprosila o spolupráci všechny maminy a lidièky, kteøí mají nìjaké zkušenosti s úøady, s
kontakty na organizace, které poradí, jak získat finance na zajištìní bydlení nebo rekreaci pro dìti, apod. Pomozte, prosím. Uvítám
jakoukoliv reakci, i záporného charakteru. Všichni máme právo na svùj názor.

Kontakt: Jitka Tobiášová, Proseè 338, tel. 728 298 790

ZUŠ Skuteè

ZUŠ V. Nováka, Skuteè oznamuje,

�e pro školní rok 2006/2007
pøijímá �áky do tìchto oborù:

ZUŠ V. Nováka ZVE V ÈERVNU NA
ZÁVÌREÈNÝ �ÁKOVSKÝ KONCERT

dne 7. 6. 2006 v 16.00 v Evangelickém kostele v Proseèi
a dále na

TØÍDNÍ VYSTOUPENÍ �ÁKÙ
p. uè. Mgr. J. Pavlovièové a Petry Boštíkové dne 16. 6. 2005

ve tøídì hudební výchovy na 2. stupni
od 16.00 hodin

hra na jako pøípravný dechový nástroj pro �áky ve vìku od 7 do 10 let
- hra na dechové nástroje:s výhledem hry v dechovém orchestru pro �áky od 10 let

- hra na pro �áky od 7 let
- hra na pro �áky od 7 let
- hra na pro �áky od 10 let -
- hra na pro �áky od 7 let -

- - hudebnì pohybový soubor pro , jeho� cílem je hravou formou rozvíjet
hudebnì - pohybové, rytmické a pìvecké schopnosti jako pøípravu pro hudební, taneèní a literárnì-dramatický
obor -

pro �áky ve vìku 1. - 9. tøíd
, pro �áky ve vìku 1. - 5. tøídy

zobcovou flétnu

trubka, tenor, lesní roh, tuba, klarinet, hoboj, fagot, saxofon
akordeon
housle, violu, violoncello
kontrabas
bicí nástroje

HUPS pøedškoláky a budoucí prvòáèky

Talentové zkoušky se konají v pátek 9. 6. v dobì od 16.15 do 17.00 hod. a v pondìlí 12. 6. v dobì od 16.30 do
17.00 hod. v uèebnì hudební výchovy na 2. stupni ZŠ v Proseèi.
Zájemci o studium se dostaví s rodièi. Zájemci o výtvarný obor vezmou s sebou ukázku svých prací.
PØÍPRAVNÝ ROÈNÍK HUDEBNÍHO OBORU / PHV/ BUDE OTEVØEN POUZE V PØÍPADÌ
DOSTATEÈNÉHO POÈTU �ÁKÙ

výuka ve Skutèi
výuka ve Skutèi

výuka ve Skutèi

ýuka ve Skutèi

Iveta Jánková, øeditelka školy

poboèka Proseè

výtvarný:
taneèní:

-

v

hudební :

Informace z Perálce - u�iteèné rozhodnutí

Od 1. 9. 2006 bude Základní škola v Perálci poskytovat vzdìlání té� �ákùm 5. roèníku. Jeho zøízení je dùsledkem aktivní
podpory školy místním Obecním úøadem a pøedevším rodièovské veøejnosti, která si je vìdoma výhod, je� tøídy s malým poètem
�ákù poskytují.

Chtìli bychom všem rodièùm, kteøí se rozhodli ponechat své dìti v naší škole, podìkovat a slíbit, �e budeme dìlat
maximum pro to, aby se nám všem v perálecké školièce líbilo.

pedagogický sbor ZŠ Perálec



P Ù J È O V N A Z D R A V O T N Í CH P O M Ù C E K

v Litomyšli, J. E. Purkynì 1126, v Domì s peèovatelskou slu�bou naproti Nemocnici

Pomùcky z naší pùjèovny Vám usnadní péèi o Vaše blízké, o které se doma staráte.

Nabízíme ŠIROKÝ SORTIMENT pomùcek, napø.:

POLOHOVACÍ LÙ�KA
INVALIDNÍ VOZÍKY, KLOZETOVÁ KØESLA, CHODÍTKA

Kontakt:

s pøíslušenstvím - hrazdièka, postranice, matrace
atd.

CHARITA LITOMYŠL, tel: 732 803 709, sl. Jílková

Sháním v Proseèi a okolí (i �ïárské vrchy) pro
rekreaci i bydlení dùm, byt, chalupu, pozemek,
les.

SKUTEÈ TEL: 469 350 930
ZÁJEZDY NA LÉTO 2006 ZA SUPER CENY

V NABÍDCE 150 VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁØÍ

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

V ÈERVNU VÝRAZNÉ SLEVY
!!! ZA NAŠE SLU�BY NEÚÈTUJEME PØÍPLATKY !!!

P - polopenze, PP - plná penze

Prodám chalupu v Proseèi - Záboøí.
Udr�ovaná, klidné prostøedí, pøípojky
el. energie,plynu, vody.
Informace na 777 701 208.

CENOVÉ HITY NA ÈERVENEC A SRPEN 2006
MAKARSKÁ CH. 7 /10/ nocí v penzionu+doprava+ P 7 980,-
MAKARSKÁ CH. 7 /10/ nocí v apartmánu+ doprava 5 480,-
MAKARSKÁ CH. 7 /10/ nocí v apartmánu pro 4 os 13 160,-
CHORVATSKO 7 /10/ nocí ve stanu+ doprava 3 890,-
ITÁLIE 7 /10/ nocí v apartmánu+ doprava 4 120,-
ŠPANÌLSKO 7 nocí v hotelu+ doprava+ P 8 990,-
ØECKO 10 nocí v hotelu letecky+ P 12 990,-
BULHARSKO 10 nocí v apartmánu letecky 10 290,-
TURECKO 10 nocí v hotelu letecky+ P 12 990,-
TUNISKO 10 nocí v hotelu letecky+ P 9 890,-

MAKARSKÁ CH. 7 /10/ nocí v penzionu+doprava+ P 5 600,-
ØECKO 10 nocí v hotelu letecky 4 990,-
TURECKO 10 nocí v hotelu letecky+ P 6 990,-
TUNISKO 10 nocí v hotelu letecky+ P 6 990,-
BULHARSKO 10 nocí v apartmánu letecky 6 990,-
ŠPANÌLSKO 7 nocí v hotelu+ doprava+ PP 5 500,-

P - polopenze, PP - plná penze VÝRAZNÉ SLEVY DÌTI 0-15 LET

LAST MINUTE - CENY NA ÈERVEN 2006


