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Nový povrch hřiště Za Okály

Město Proseč provedlo v srpnu výměnu poškozeného a již nebezpečného
kazetového povrchu víceúčelového
hřiště Za Okály za nový umělý trávník
JUTAgrass Fast Track 15. Na výměnu
povrchu finančně přispěl částkou 100
tisíc korun Pardubický kraj. Celkové
náklady spojené s výměnou povrchu
činily 350 tisíc korun.

Poslední mince v prodeji

O výroční mince byl na Dni řemesel
obrovský zájem, zbývá posledních pár
kusů v provedení bimetal, které město
nyní dává do prodeje. Ke koupi budou
do vyprodání v městské knihovně a na
pokladně městského úřadu.
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Pavel Doležal si převzal nejvyšší ocenění města Proseč
Pavel Doležal si v pátek 20. září
2019 převzal Čestné občanství, které
je nejvyšším oceněním města. Slavnostní předání proběhlo v obřadní
místnosti městského úřadu za účasti rodiny, zástupců města Proseč a spolku
P.A.S.E.K.Y - 2017.
O udělení ocenění rozhodlo Zastupitelstvo města Proseč dne 6. srpna 2018
na základě doporučení Rady města Proseč a spolku P.A.S.E.K.Y - 2017. Čestné
občanství bylo uděleno za jeho sportovní
úspěchy a skvělou reprezentaci České
republiky v zahraničí a také výbornou reprezentaci samotného města Proseč.
Před šesti lety nastal v Pavlově životě
zlom, který mnoho lidí srazí k zemi a již
se nedokáží zvednout. Pavel však dokázal
bojovat s nepřízní osudu a nakonec v národních barvách reprezentoval svou zemi
a naše město na olympijských hrách v
Pchjongčchangu a mistrovství světa v parahokeji. V minulém roce si převzal také
ocenění sledge hokejista sezóny.
Naše město neplýtvá svým výsadním
oceněním zbytečně a pečlivě si své čestné
občany vybírá a občas uplyne i několik
desetiletí než se objeví nějaká výrazná
osobnost, která si toto ocenění skutečně
zaslouží. Jsme na Pavla velmi hrdí.
Jan Macháček, starosta města Proseč

Proseč po 200 letech obnovila zapomenutý kroj

Nové a opravené komunikace

Proseč pokračuje v opravách a výstavbě nových komunikací. V září
vznikla nová komunikace v ulici Větrná. Nový povrch získala i část komunikace v Podměstí, kde byla novým
asfaltovým povrchem prodloužena životnost mostu přes Prosečský potok.
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V neděli 22. září 2019 mohli všichni
Poděkování patří hlavně Kamile Skonávštěvníci městské akce Den řemesel pové, Dagmar Smělé, Andree Sodomv premiéře vidět výsledek výjimečného kové, Klubu seniorů Proseč a figurantům,
projektu, jehož cílem byla obnova proseč- manželům Vanžurovým a Fafílkovým.
ského kroje, který se na prosečsku nosil
Jan Macháček, starosta města Proseč
ještě kolem roku 1825.
Projekt vznikl ve spolupráci města Proseč, které ho financuje, a jeho příspěvkové
organizace, Základní školy a mateřské
školy Proseč, která se ujala role gestora.
Na dětské kroje přispěl finančně také
Pardubický kraj. V rámci projektu byly
vytvořeny dva páry dospělých krojů a sada
dětských krojů.
K rekonstrukci významně přispěl obrázek a podrobný popis místního národního
kroje, který v kronice Proseče z roku 1927
zanechal první kronikář a také Čestný občan města Antonín Trkal.
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Město Proseč nabízí nové stavební parcely pro výstavbu RD v Lokalitě Vyhlídka

Město Proseč vytvořilo na svém území
Záboří u Proseče novou stavební lokalitu
s názvem „Vyhlídka“, která je definována
územní studií zpracovanou Ing. arch. Věrou Junovou a Ing. Janem Vábkem.
V rámci této stavební lokality vznikne
celkem 39 nových stavebních parcel odlišných výměr, a to od nejmenší parcely
o rozloze 690 m2, až po největší parcelu
o rozloze 1337 m2. Parcely jsou určeny
pouze pro fyzické osoby pro výstavbu
rodinných domů určených k bydlení.
V lokalitě vzniknou také 3 nové stavební
parcely pro výstavbu bytových domů s

předpokládanou celkovou kapacitou 22
bytů. Prodej stavebních parcel pro bytové
domy bude předmětem dalších jednání.
Prodejní cena zasíťované stavební
parcely pro výstavbu rodinných domů
byla stanovena Zastupitelstvem města
Proseč usnesením č. 4/2019 ze dne
10. 9. 2019 na cenu 599 Kč s DPH
za 1 m2 (495,- Kč bez DPH). V rámci
přípravy lokality budou v letech 2020 až
2021 vybudovány komunikace, veřejné
osvětlení a na hranice parcel dovedeny inženýrské sítě minimálně v rozsahu splašková kanalizace, voda, plyn, EE.

Zastupitelstvo města rovněž rozhodlo
o vyplacení jednorázového bonusu ve výši
80 tisíc korun těm kupujícím, kteří dokončí a řádně zkolaudují své stavby do 4
let od kolaudace inženýrských sítí.
Aktuální informace, regulativy a stav
obsazení parcel naleznete na webových
stránkách města www.mestoprosec.cz
Kontakt pro informace a rezervaci
stavebních parcel:
Marcela Šenkýřová, tel. 468 005 023,
senkyrova@prosec.cz, MěÚ Proseč

Lokalita Vyhlídka

Základní informace o projektu
Počet parcel pro výstavbu RD: 39
Plocha pro výstavbu RD: 34 040 m2
Počet parcel pro vystavbu BD: 3
Odhadované náklady TI: 30 mil. Kč
Investor TI: město Proseč
Investor výstavby RD: fyzické osoby
Investor výstavby BD: právnické
osoby nebo město Proseč
Ing. arch. Věra Junová, vizualizace, pohled na Lokalitu Vyhlídka ze severu

Plánovaný harmonogram:
09/2019 - zahájení rezervace parcel
06-12/2020 - realizace zasíťování
07-10/2020 - realizace přeložky VN
Q1/2021 - kolaudace sítí
Q2/2021 - zahájení výstavby RD

Ing. Jan Vábek, situace rozparcelování a dopravního řešení
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Den řemesel 2019 aneb Proseč sobě

Letošní Den řemesel byl ve znamení
připomínky 670 let od první zmínky o
Proseči. Program byl letos sestavený z
vystoupení prosečských tanečních, pěveckých a pohybových sborů. Na podiu
se tak vystřídalo více než 150 vystupujících, od nejmenších dětiček z mateřské
školy až po členky pěveckého sboru Duha,
které už dávno ze školních lavic odrostly.
Také mezi řemeslníky byla řada místních,
mnozí aktivně předváděli svoje řemeslo,
nebo například řezali dřevo pomocí stabilních motorů. Velkou a zaslouženou
pozornost vzbudila premiéra prosečských
krojů čerstvě ušitých podle historických
pramenů a někteří občané se podivili,
jaké manekýny a manekýnky máme ve
svém blízkém okolí. Ale prosečské kroje
velmi sluší také děvčatům z pěveckých
sborů. Na náměstí byli jako obvykle prosečští skauti se svojí kavárnou a výbornými domácími moučníky a předvedli se
opět modeláři dislokovaní u knihovny.
Občané Proseče se na průběhu Dne řemesel aktivně a velkou měrou podíleli a
touto aktivitou a zaujetím se obdarovali
navzájem. Výročí připomněly také pamětní mince ražené přímo na náměstí a
leták s připomínkou onoho historického
zápisu, který před 670 lety Proseč poprvé
zmínil.
Poděkování patří všem, kteří přispěli k
programu a organizaci: letos to byli především všichni, kteří vedou a organizují
pěvecké sbory a společně s nimi celá ta
banda malých i velkých zpěvaček, zpěváků, tanečnic a také tanečníků. Bylo to
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opravdu vynikající! Děkujeme moderátorce Ivaně Fremuthové z Českého rozhlasu Pardubice, zvukaři Michalu Hápovi,
Prosečským službám za přípravu a technickou podporu, chlapcům v oranžových
vestách - Milanovi, Honzovi a Radkovi, a
P. Čermákovi za elektrifikaci. Vyšlo nám
i počasí a to v poslední době není snadné
najisto objednat.
Vystupujícími byli:
- MitriX (Nikola Marková, Michaela
Vostrčilová, Petra Fridrichová a Kateřina
Zelenková)
- Cvrčci (Ilona Šenkýřová, Michaela
Vostrčilová a Libor Michálek)
- Prosečský dřeváček (Dagmar Smělá, Michaela Vostrčilová a Ludmila Dostálová)
- Žluťásci (Lenka Kvapilová)
- Prosečánek (Dagmar Smělá)
- Červánek (Jana Pavlovičová)
- Taneční obor ZUŠ Skuteč (Iveta Lepori-Paličková)
- Duha (Jana Pavlovičová)
- Hudební doprovod: Kristýna Řebíčková,
Andrea Boháčová, Ludmila Dostálová,
Michaela Ondráčková, Veronika Lettlová
a další
- Prosečský kroj prezentovali: Barbora a
Jakub Fafílkovi, Edita a Aleš Vanžurovi,
Andrea Sodomková
Den řemesel proběhl za podpory města
Proseč, kulturní komise města Proseč a
Pardubického kraje.
Za kulturní komisi Marek Rejent
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Vítání občánků

V sobotu 14. září 2019 byli přivítány do
našeho města noví občánci Proseče za rok
2019. Celkem bylo pozváno 26 dětí a jejich rodičů, aby se této naší malé slavnosti
zúčastnili.
V Proseči žijí ale i rodiny, které zde nejsou trvale přihlášeny a jejich děti jsou
tedy vedeny na adrese maminky. Proto
o nich naše evidence nic neví. Pokud budete mít zájem o přivítání vašich dětí do
našeho města, stačí se přihlásit na matrice
na našem úřadu a při dalším vítání budou
vaše děti také přivítány.
Stanislava Češková, matrikářka
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Uvítaná miminka:
Dostál Matyáš
Dostál Tadeáš
Geigerová Anežka
Halamka Pavel
Hromádka Jonáš
Kašpar Miroslav
Kiričenko Alexandr
Matouš Antonín
Palová Laura
Rejmanová Jindřiška
Rejsa Filip
Roušarová Barbora
Skála Kristián
Sodomka Vojtěch
Sochorová Natálie
Soudek Josef
Šikl Matyáš
Vobejda Viktor
Zemanová Charlota
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BOROVÁ OPEN 2019 - tenisový turnaj čtyřher

V sobotu 31. 8. 2019 se uskutečnil další
ročník tenisového turnaje čtyřher o nejlepší dvojici města Proseče a okolí. Za
krásného počasí se na kurtech v Borové
sešlo 18 různých VIP osobností našeho
veřejného života.
Účastníci byli rozlosováni a utkali
se každý s každým na jeden set. Pak již
nastal nelítostný boj o konečné pořadí,
které není důležité, ale pro úplnost uvádíme: letošním vítězem se stala dvojice
Adolf Zelenka a Petr Zelenka, druzí byli
Jiří Marek a Michal Břízka a třetí David Lampárek a Víťa Romportl. Všichni
účastnící se rádi tohoto turnaje pravidelně
účastní a již se těší na další ročník.
Závěrem organizátoři děkují všem
účastníkům za účast a předvedené sportovní výkony, všem sponzorům za poskytnuté ceny a městu Proseč za podporu
sportu.
Ing. Roman Češka a Adolf Zelenka

HC Proseč
Držíme se fráze, kterou řekla česká hokejová legenda #68 Jaromír
Jágr: „Cíl naši sezony je jasný – skvěle vypadat a skvěle hrát!“ J

Nová sezóna MHL v Litomyšli pomalu začíná a náš hokejový tým vyjede
na led v nových dresech od výrobce
BISON. Nová sada dresů obsahuje tradiční červenobílou barvu klubu. Na
přední části dresu je umístěný znak
města Proseč, dále dres obsahuje loga
sponzorů, čísla a jména hráčů. V pátek 6. 9. 2019 jsme se sešli v Restauraci
u Marešů, abychom si novou kolekci
dresů a týmového vybavení předali. Za
hráče HC Proseč bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, kteří nám přispěli na
výrobu těchto krásných věcí. Děkujeme
AD Reality Pelhřimov, Makula CZ s.r.o.,
Bohemia Stellmont, Kartonáž Kvapil,
PP-GROUP.cz a Autoopravna Volf.
Poděkování patří také městu Proseč,
které nás dlouhodobě finančně podporuje. Nyní probíhají přípravné zápasy a
někteří naši hráči se soustředí na blížící
se kemp ve Žďáru nad Sázavou. Věříme,
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že se na novou sezónu dobře připravíme a
budeme pomýšlet na příčky nejvyšší! Do
naší obrany se po ročním zranění vrací
velká posila. Hokejový reprezentant neslyšících Václav Beránek. Novým hráčem
se stal také zkušený obránce Petr Broulík.
Bohužel, hlásit budeme i ztráty. Celou letošní sezónu neodehraje Menc Víťa, který
odcestoval opět na daleké Filipíny. Bratr
Michal Menc má stále problém se zraněním a letošní sezónu bude muset také
nejspíš vynechat.
Sestava pro sezónu 2019/2020
Pulda Václav, Beránek Václav, Houser Miroslav, Vávra Petr, Zvolánek Jiří,
Vraspír Miloš, Šplíchal František, Hromádka Ondřej, Menc Michal, Menc
Vítězslav, Šplíchal Martin, Poslušný Jan,
Kvapil Josef, Marek Jaroslav, Sejkora
Václav, Novotný Michal, Vopařil Michal,
Gregor Jaroslav, Broulík Petr
Michal Menc
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Nové dresy a týmové vybavení

Tým HC Proseč

Michal Menc a Ondra Hromádka

Rozhovor s kapitánem HC Proseč Martinem Šplíchalem

Jaké máte ambice do nové sezóny? Máte
s týmem nějaké cíle, kam by jste se chtěli
dostat ?
Ambice? Ty jsme si ani nestanovili, ale
bylo by dobré se dostat do první čtyřky.
Byl jste spokojený s loňským umístěním
na 7 příčce? Neměl klub sestavu na lepší
umístění?
V loňské sezóně jsme se trochu propadli
tabulkou, bylo to velice vyrovnané. Bohužel se nám nějaké zápasy nepovedly.
Ale nespokojenost snad ani ne.
Jak se vám jako kapitánovi líbí nová kolekce dresů a týmového vybavení ?
Líbí a moc, Michal Menc odvedl výbornou práci. Jednak si vyhrál s dizajnem a
pak sehnal na to od sponzorů dost peněz.
Za to mu patří velké poděkování.
Co říkáte na ztrátu klíčového hráče
Mence Víťi. Dále je možné že v letošní
sezóně nebude hrát ani jeho bratr a parťák z formace Michal, bude 56 bodů z
lońské sezóny chybět?
Tak určitě. Víťa nebude chybět jenom
nám, on chybí i fotbalu. Nic méně mu
všichni přejeme, aby se mu na Filipínách
dařilo. Co se týče Michala, tak doufáme,
že se mu zdravotní stav zlepší a bude
moci hrát.
Vytvoří produktivní první formaci Šplíchal, Vopařil Hromádka? Na Hromádku
se bude určitě hodně spoléhat.
Těžko teď říci jak budou jednotlivé formace složené. Ono dost záleží na tom,
jak se sejdeme v šatně před zápasem.
Dvojice Franta s Ondrou spolu hrají už
tři sezony a řekl bych, že jím to docela
klape. Michal by k ním mohl pasovat,
uvidíme.
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Co gólman Pulda, každým rokem se
zlepšuje?
Vašek čim víc chytá tim líp, Občas nás
nějakou bramborou taky překvapí, ale to
je v pořádku, vždyť jsme pořád jen hobíci.
Mohl by pomoct příchod zkušeného
Petra Broulíka ? Ač Petr je obránce?
Tak Pegas je bek jak řemen, on toho má
hodně odehráno jak v Litomyšli ,tak ve
Skutči. To bude velká posila. Navíc tím
příchodem se nám posune Michal Novotný do útoku a tím se nám zvedne produktivita.
Do týmu se vrací po roční pauze reprezentant neslyšících obránce Václav Beránek, určitě je to velká posila?
Venca je stálice prosečské obrany.
Jakou má podle vás městská hokejová
liga v Litomyšli úroveň?
Myslím si, že je to soutěž jak ušítá pro
nás, je hodně vyrovnaná. Co jsem měl
možnost hrát i jiné soutěže, tak bych řekl,
že je to dost podobné.
Co si myslíte o zápasu hvězd MHL,
který jste si měl možnost na konci loňské sezóny zahrát?
Bylo to takové spestření. Od nás jsem
tam hrál já a Miša Menc, ale myslím si,
že tam z našeho teamu mohl hrát kdokoli. Ono o žádné “hvězdy” ani nešlo.
Byl to zápas vítěz ligy Vysoké Mýto vs.
výběr z ostatních teamu.
Koho považujete za favorita soutěže?
HC Proseč J.
Kolikátou sezónu jste kapitánem Prosečského klubu?
Pátou.

Extrifit BP & DL
International Cup 2019

Dne 31. 8. 2019 proběhl ve Vrchlabí Extrifit BP & DL International
Cup 2019. Soutěž byla výborně zorganizována a zajištěna. Pro závodníky
byly připraveny hodnotné ceny. Vrchlabáci tak plynule navázali na své minulé úspěšné ročníky. Soutěžící svým
profesionálním přístupem výrazně
přispěli ke zdárnému průběhu celé
soutěže. Předvedené špičkové výkony
pak posunuly náš sport opět o kousek
dále. Vyhecovaná atmosféra fandícího
publika, jako byla ve Vrchlabí, se jen
tak nevidí. Prostě opět to byl výborný
den s vynikajícími sportovními výkony
a dobrou partou lidí. Jménem FČST
děkuji celému týmu organizátorů, realizačnímu týmu, všem závodníkům a
jejich doprovodu i všem divákům za
krásnou soutěž. Byli jste skvělí.
Libor Hurdálek (prezident FČST)
PS. Je to krásný pocit, vidět, jaká fantastická parta lidí se schází kolem našeho
sportu.
Pozn. redakce: Vítězem v benchpressu
se stal prosečský Svatopluk Vobejda,
gratulujeme!

Michal Menc
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Josef Dvořák exceloval v prosečské Sokolovně a za rok se vrátí

V pondělí 16. září 2019 se uskutečnilo
v Městském společenském centru Sokolovna divadelní představení S Pydlou
v zádech Divadelní společnosti Josefa
Dvořáka, ve kterém exceloval herec Josef
Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav
Trtík, Karel Gult a Dagmar Schlehrová.
Hra měla svou premiéru v Divadle Semafor 4. června 1981 a dočkala se téměř
500 repríz. V nové podobě nahradila Janu
Paulovou mladší Markéta Hrubešová.
Zcela vyprodaná prosečská Sokolovna
zažila bouřlivý smích i potlesk ve stoje na
konci představení. Josef Dvořák během
2 hodin předváděl na pódiu, vzhledem
ke svému věku, něco neskutečného. Před
představením měl Jsosef Dvořák možnost si prohlédnou naši Sokolovnu, byl
mile překvapen a moc se mu u nás líbilo.
Pochvaloval si i vás, diváky, že pro tak
vděčné publikum byla radost hrát a je největším oceněním pro všechny vystupující.
Před odjezdem jsme se s Josefem Dvořákem domluvili, že si návštěvu ještě jednou zopakujeme. Příští rok, 14. září 2020,
se můžete těšit na další úspěšné divadelní
představení Čochtan vypravuje. Předprodej vstupenek začne na jaře 2020.
Jan Macháček, starosta města Proseč
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Na Terezku bez bariér

V neděli 1. září 2019 byl ukončen projekt bezbariérové rozhledny Terezky s
názvem „Na Terezku bez bariér“. Následující den pak byla kabina výtahu demontována. Po celý červenec a srpen mohli
návštěvníci každý den využít výtahu a
dostat se tak na nejvyšší vyhlídkovou plošinu rozhledny. Unikátní projekt zařadil
naši rozhlednu mezi několik málo bezbariérových rozhleden v České republice.
Výtah během svého provozu využilo 11
dětí s průkazem ZTP nebo ZTP/P, 48
vozíčkářů a na 300 dospělých, zejména
seniorů.
Jsem velmi ráda, že náš projekt odstranil bariéry těm, kteří by se běžně na rozhlednu nedostali a byl jim tak umožněn
krásný výhledy do našeho mikroregionu.
Moc si vážím a děkuji za finanční podporu místním firmám PP-GROUP.cz
a Bohemia Steelmont, Pardubickému
kraji, městu Proseč, České spořitelně,
soukromému dárci panu Františku
Vágnerovi, chatě Polance, společnosti
Ergotep a zemědělskému družstvu Dolní
Újezd.
Poděkování patří také místní firmě
DIPRO, která zdarma poskytla dřevo
na stavbu nájezdu, truhláři Pavlu Skalovi
z České Rybné a Josefu Bezděkovi z Perálce, kteří bezplatně postavili nájezd a

upravili horní plošinu rozhledny pro bezpečný výjezd z výtahu, projektantovi panu
Ing. Martinu Novákovi, který zdarma vypracoval technickou zprávu pro posouzení
statické únosnosti konstrukce rozhledny,
panu Pavlu Čermákovi za elektroinstalaci a panu Vladimíru Drahošovi, který
zhotovil branky na vyhlídkové plošině tak,
aby nebyla ohrožena bezpečnost běžných
návštěvníků. Poděkování patří také dětem ze Základní školy Proseč, které zahájily projekt „Na Terezku bez bariér“ svým
vystoupením pod vedením paní učitelky
Mgr. Dagmar Smělé.
Za SOTM Lucie Oherová,
ředitelka svazku obcí

Koutek naší kronikářky:

O Toulovci trochu jinak

Spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský
(1837 – 1883), který působil jako profesor gymnázia několik let i v Litomyšli,
si velmi oblíbil pískovcové skály v okolí
Boru a Budislavi. Vyslovil názor, že daleko nelze nalézti pěknější skupiny pískovcových útvarů, skalní a lesní partie,
jako v Toulovcově krajině, které jsou
menším vydáním Prachovských i pověstných Adršpašských a Teplických skal.
Tento zapadlý koutek naší vlasti zasluhuje většího povšimnutí zvláště krajanů,
kteří vyhledávají krásy v cizích zemích.
S těmito skálami je odedávna spojeno
jméno
Vavřince
Toulovce.
Kdo byl Toulovec, s určitostí nevíme. Byl
litomyšlským měšťanem, šlechticem asi
nebyl, ač mívá přídomek „z Třemošné“
podle statků, jež v okolí této vsi a ve
vsi samotné držel (v Sebranicích). Jeho
osoba je zahalena mlhou. Zemřel asi v
roce 1412, více se nepřipomíná. S jeho
smrtí souvisí to, že biskup Jan 4. ledna
1413 vydal 40 denní odpustky těm, kteří
se za tohoto dobrodince zúčastní pobožnosti v kapli litomyšlského špitálu
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a pomodlí se přitom 7 otčenášů. Pohřben byl pravděpodobně ve špitálním
kostele, podle tradice u oltáře. V tomto
místě byl vymalován obraz silného, starého muže v loveckém oděvu, s šípy
a toulem po boku. Na své pečeti měl
vzadu toul, s čímž asi souvisí jeho jméno.
V mládí prý vyjížděl se svými druhy do
okolí, zejména na Moravu na lup a tím
tak zbohatl, že si koupil vesnice Budislav,
Jarošov, Mladočov a Desnou. Postižení
Moravané sebrali vojska a táhli na smělého lupiče. Toulovec se skryl v Budislavských skalách, načež vojska vypálila Proseč a odtáhla. Toulovec dal Proseči jako
odškodnění les Chlum. Budislavské skály
dostaly podle této pověsti název Toulovcovy maštale. Také o jeho sídle jsou různé
pověsti. Bydlil asi v Litomyšli, lid klade
jeho tvrz do vsi Desná nad Desinkou. O
tomto místě se vypravuje pověst, jak Toulovec vešel vsázku s okolními zemany, že
dá sezvaným bábám tolik jídla a pití, že
už si ničeho nebudou přát. Babky byly
sezvány, dostaly vše možné, ale nakonec
Toulovci vytkly, že nedostaly oříšky. Ro-
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zezlený Toulovec dal prý báby zabednit
do sudu a za stráně shodit do řeky. Kam
až v těchto pověstech o Toulovcovi sahá
skutečné historické jádro, a kde začíná lidová pověst, nelze rozhodnout.
Podle prosečské kroniky připravila
Miluše Rejentová
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Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
Radka Denemarková – Hodiny z olova
(Vítěz „Magnesia Litera Kniha roku“),
Viktorie Hanišová – Houbařka, Bohumil Hrabal – Domácí úkoly, Ostře
sledované vlaky, Karolina Tůmová
– Pokoj bez dveří, Vladimír Přibský –
Město hříšníků, Jiří Sequens – Hříšní
lidé města brněnského, Louise Penny –
Kudy vchází světlo, Jean-Luc Bannalec
– Bretaňské světlo, Tatiana de Rosnay
– Klíč k minulosti, Patience Ibrahim
– Prožila jsem si peklo, Danielle Steel
– Přes nepřízeň osudu, Michael Connelly, Jeanne Kalogridis, James Patterson,
Patrick Taylor – Nejlepší světové čtení
Naučná literatura:
Jiří Adamík-Novák – Sto – naše rodinné album, Sebastian Kneipp – Léčení vodou, Eckhart Tolle – Moc přítomného okamžiku, Marie Kanselová
– Domácí kuchařka
Knihy pro děti:
Radek Malý – Malenka, Jiří Žáček –
Nemalujte čerta na zeď, Zdeněk Miler – Jak krtek uzdravil myšku, Zuzana
Pospíšilová – Uf, oni přistáli, Ves-
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mírné kameny, Ester Stará – Šedík a
Bubi, Alžběta Dvořáková – Nanukova
dobrodružství, Josef Brukner – Jak se
kocourek vydal do světa, Ludmila Selingerová – Pod vodní hladinou, Alena
Schejbalová – Abeceda: Příběhy zvířátek, Radomír Socha – Pohádkový atlas hub, Andrea Erne - Vše o hasičích,
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Lodě, Carola von Kessel – Čarodějky z
jezdecké školy: Kouzelná kniha, Jacqueline Wilson – To nejhorší na mé sestře, Pia Hagmar – Klářin sen, Andrea
Wandel – Farma Sonnenhof: Výprava
s překvapením, Becky Citra – Pohřešovaná, Francine Oomen – Lena Notýsková
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Historie prosečského ochotnického divadla - II. díl

Se vznikem spolku prosečských ochotníků je spojeno i školní divadlo. Hlavním
kádrem herců byli učitelé. Tak v červnu
roku 1959 spatřila světlo světa pohádka
„O zlaté rybce” ke které napsal hudbu
známý hudební skladatel Zdeněk Václav
Lukáš, společně s Václavem Vobejdou.
Hned další rok 1960 byla uvedena pohádka „Perníková chaloupka” ve které si
postavu Jeníka zahrál budoucí televizní
režisér Jiří Adamec. Možná zaneprázdnění školním divadlem zapříčinilo opožděný nácvik divadla pro dospělé. Přesto
se v září 1960 započalo. Byla vybrána
hra A. Casony: „Stromy umírají ve stoje”.
Jednotlivé postavy byly zodpovědně obsazeny a nácvik úspěšně pokračoval. Poznalo se, že hlavní postava babičky, ve

ztvárnění paní Marie Bártové, bude pro
diváka opravdovým zážitkem. Premiéra
se uskutečnila 10. 12. 1960.
Mimo členů zakládajících se zde objevují nová jména. Marie Bártová, Jan Havran, Julie Koutná, Jiřina Skalová, Věra
Petružálková. Hra byla sehrána v kolektivní režii a scénu vypracoval Alois Vobejda, výtvarník státního divadla v Brně.
Nyní k vlastní hře. Sál sokolovny sice
nebyl vyprodán (247 diváků), ale přítomní nelitovali. Ve všech rolích byly podány vyrovnané výkony. Vynikající výkon
podala paní Marie Bártová, za jejíž výkon
by se nemusela stydět žádná profesionální
scéna. Když se zavřela opona, ozval se
tak bouřlivý potlesk, že musela být scéna

Labyrint v zámeckém areálu Nové Hrady

Ve svém volném čase se velmi rád zabý- mecký kopec se zbytky středověkého hradu.
vám průvodcovskou činností. Vždy, když Zde zejména malí návštěvníci ocení výběhy
mě navštíví v České republice přátelé z s koňmi a stádem jelenů v horní části areálu.
Ukrajiny se snažím ukázat jim co nejvíce z Obnova unikátní rokokové památky a jejího
naší malé země. Jde většinou o historické okolí je uskutečňována bez veřejných dotací
objekty, kde je možné se mnoho dozvědět a grantů.
o české historii a o životě českého národa.
Před časem jsem s ukrajinskou delegací
navštívil zámek Nové Hrady ve východočeském kraji, nedaleko od oblastního města
Pardubice. Rokokový zámek v Nových
Hradech nechal vystavět hrabě Jan Antonín
Harbuval Chamaré v letech 1774 – 1777
ve stylu francouzských letních sídel. Proto
se novohradskému zámku přezdívá „České
Versailles“.
K zajímavostem patří, že tato památka
nebyla nikdy přestavována a dochovala se
v původní architektonické podobě.Dnešní
Ukrajinská delegace, kterou jsem měl
stav je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce,
kterou od roku 1997 provádějí současní čest provádět historickou památkou Nové
majitelé, obývající horní podlaží zámku. V Hrady projevila také zájem o prohlídku
přízemí objektu je velká expozice histo- již zmíněného labyrintu uvnitř zámeckých
rického nábytku ze sbírek Uměleckoprů- zahrad. Tvoří jej zelené keře vysázené tak,
myslového muzea v Praze a pro větší spo- že tvoří labyrint úzkých uliček, ve kterých
lečenské akce, včetně svatebních hostin, je může člověk snadno zabloudit. Vypravili
k dispozici bývalá kočárovna. Na předním jsme se tam s vědomím, že řecký název
nádvoří s francouzskou rokokovou zahradní labyrint vznikl na ostrově Kréta, když zde
úpravou najdou návštěvníci kavárnu s gale- vybudovali labyrint pro krále Minoa. Ten v
rií a restauraci s rychlým občerstvením. Celý labyrintu ukrýval netvora Minotaura, ktezámecký areál je postupně upravován, vedle rému sem přinášeli lidské oběti. Labyrinty
atrakcí jakými jsou například Cyklistické se budují již od doby renesance ve velkých
muzeum v barokní sýpce, nebo Galerie zahradách a slouží nejen k pobavení náanglických klobouků v nové oranžérii, je vštěvníků, ale zejména symbolizují lidské
hlavní důraz kladen na tvorbu stylových putování životem, protože to je také nekozahrad. Jejich nezbytnou součástí je napří- nečné hledání správného směru. Labyrint v
klad užitková okrasná zahrada s vodní kas- zámecké zahradě Nové Hrady také připokádou, zelené divadlo a také labyrint. Nově míná, že každé století v lidské historii má
založená anglická květinová zahrada se na- své netvory – Minotaury.
chází v sousedství křížové cesty z roku 1767.
Ukrajinští přátelé i já jsme zůstali šokoTřináct pískovcových zastavení bylo nově vání stát, když jsme uprostřed labyrintu
restaurováno a vede návštěvníka na starý zá- spatřili sochu Josifa Visarionoviče Stalina –
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znovu otevřena ještě osmkrát. Nemusím
připomínat, že radost mezi herci byla nesmírná. Přítomná odborná porota vyslovila též slova chvály, a nakonec jejím rozhodnutím byl divadelní soubor pozván na
přehlídku divadelních souborů, která se
konala v květnu následujícího roku v Ronově nad Doubravou. Pro velký úspěch
byla hra uvedena ještě 26. 12. 1960 za
přítomnosti 198 diváků.
Poznámka autora: V textu je použito s
uvedením divadelní hry použito slovo nácvik. Správně by mělo být napsáno, že soubor nastudoval, ale je zde zachován ochotnický žargon.
Svatopluk Václav Vobejda

jednoho z nejkrutějších netvorů 20. století.
V následujících dnech jsem byl vyzván,
abych zjistil, proč je na zahradě zámku v
České republice socha J.V.Stalina. Přiznám
se, že jsem byl z celé věci překvapen. Začal jsem se dotazovat funkcionářů obecních
úřadů a státní správy, ale většinou jen pokrčili udiveně rameny. Vydal jsem se tedy
přímo na zámek Nové Hrady a získal tam
potřebné informace, které mě pomohli napsat tento článek. Současní majitelé zámku
Nové Hrady – rodina Kučerových, nejen
úspěšně udržuje zámek a jeho okolí jako
historickou památku, ale dokázali také aktualizovat tradici labyrintů a Minotaurů k
naší nedávné tragické historii. A za to jim
patří náš obdiv a poděkování.
Na podzim 2019 si v České republice
budeme připomínat 30. výročí od takzvané
„Sametové revoluce“, která ukončila éru komunistického režimu v České republice.
Neodmyslitelnou součástí zápasu s represivním režimem bylo také odhalování zločinů stalinismu. S tím také souvisí umístění
sochy J.V.Stalina do zeleného labyrintu na
zahradě zámku Nové Hrady. Vždyť nastupující generace mají právo na historické informace, které připomenou problémy života
našich předků a pomohou se v celé historii
objektivně orientovat.
Nejde jen o turisty, kteří navštěvují historické památky. Prohlídka zeleného labyrintu se sochou J.V.Stalina je také důležitá
pro školní děti a studenty. Je to možnost
jak neformální a mládeži přijatelnou formou vysvětlovat historická témata, která
jsou plná represí a lidského utrpení. Samozřejmě, že sami průvodci areálem zámku
Nové Hrady musí být nejen obeznámeni s
historií šlechticů ale také s historií komunismu, socialismu a stalinismu.

Jaroslav Pešek
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Kulturní komise města Proseč
Vás srdečně zve na

HUDEBNÍ

VEČER

MIKAEL ERICSSON
DANIELJUN

V I O L O N C E L L O

K L A V Í R

PÁTEK

15/11/2019
Proseč

Sokolovna

18:00 hod.
NA PROGRAMU
F. Mendelssohn-Bartholdy
M. Bruch
F. Liszt
A. Pizzolla a další...
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Koncert se koná
za finanční spoluúčasti města Proseč.
Vstupné dobrovolné.
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PNEUSERVIS
SERVIS KLIMATIZACÍ
OPRAVY PODVOZKŮ VOZIDEL
DIAGNOSTIKA, OPRAVY A SEŘÍZENÍ MOTORŮ
AUTOKLEMPÍŘSKÉ A AUTOKAROSÁŘSKÉ OPRAVY
SEŘÍZENÍ GEOMETRIE NÁPRAV
OPRAVY BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ
PŘÍPRAVA VOZŮ NA STK
VÝMĚNY AUTOSKEL
CERTIFIKOVANÁ MONTÁŽ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ
OPRAVY STARTÉRŮ A ALTERNÁTORŮ
PRODEJ AUTODÍLŮ A AUTODOPLŇKŮ
VEŠKERÉ MECHANICKÉ OPRAVY

více na : tel.: 607 934 690, 721 040 792, 604 537 842
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