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Omezení provozu úřadu
Oznamujeme občanům, že v době 

vánočních svátků od 22. 12. 2020 do 
4. 1. 2021 bude omezen provoz Měst-
ského úřadu Proseč z důvodu čerpání 
dovolených. Příjem plateb na pokladně 
bude možný pouze do 21. 12. 2020.

Cyklo Maštale 2021 bude
V letošním roce se bohužel z důvodu 

současné situace s Covid-19 jubilejní 
20. ročník akce Cyklo Maštale neusku-
tečnil, přestože nás to stálo stovky ho-
din příprav. Velmi nás to mrzelo. Vě-
říme, že příští rok se závod uskuteční 
a zahájili jsme proto přípravné práce 
na akci Cyklo Maštale 2021, která je 
naplánována na 26. června 2021. Při-
hlášky budou spuštěny v březnu 2021.

Zastupitelé města Proseč a zaměstnanci 
Městského úřadu Proseč, Pečovatelské 
služby Proseč, Městské knihovny Proseč 
a Prosečských služeb přejí všem občanům 
příjemné prožití vánočních svátků a pře-
devším hodně štěstí, zdraví, síly a úspěchů 
do nadcházejícího roku 2021.

Jednotka hasičů ze Záboří převzala nový automobil
Ve středu 18. listopadu 2020 proběhl 

v Proseči historický okamžik. Jednotce 
Sboru dobrovolných hasičů Záboří byl 
předán nový dopravní automobil. Je to 
ve 143leté historii tohoto sboru zcela po-
prvé, kdy bude mít tato jednotka ve svém 
vybavení hasičské auto. Předání proběhlo, 
vzhledem k současné situaci, v komor-
ním duchu. Předání se zúčastnili všichni 
členové rady města, velitel jednotky Josef 
Kvapil, starosta SDH Záboří Petr Kusý, 
dlouholetý starosta sboru Milan Zanina, 
kronikář sboru Petr Zanina a za Pardu-
bický kraj zastupitel a starosta Krajského 
sdružení hasičů Pardubického kraje Josef 
Bidmon.

Automobil Ford Transit DA-L1Z je již 
registrovaný v Integrovaném záchranném 
systému. Jednotka JPOV Záboří - Proseč 
má 15 členů, kteří jsou připraveni pomá-
hat občanům, ale i dalším složkám IZS 
při řešení problémů. Náklady na pořízení 
automobilu byly 1.009.344 Kč, z toho či-
nila dotace z Ministerstva vnitra 450 ti-
síc korun, dotací ve výši 300 tisíc korun 
pomohl Pardubický kraj a zbývající pro-
středky hradilo město ze svého rozpočtu. 
Děkujeme všem za podporu a přejeme 
jednotce energii v jejich další činnosti a ať 
jim auto dobře slouží.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Foto Marek Odvárka, 2020
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Sběrný dvůr a výkupna 
o vánočních svátcích

Recycling-kovové odpady a.s., pro-
vozovna Borská ul. 75, Proseč, ozna-
muje, že Sběrný dvůr Města Proseč a 
Výkupna druhotných surovin bude v 
době od pondělí 21. 12. 2020 do ne-
děle 3. 1. 2021 uzavřena. 

Přejeme všem našim zákazníkům i 
občanům města Proseč hlavně klidné 
a pohodové prožití Vánočních svátků 
a do Nového roku především hodně 
zdraví.

Město Proseč zvýšilo poplatek za odpady na rok 2021
Město Proseč zajišťuje komplexní 

odpadové hospodářství pro své občany, 
v současné době je odpadový systém 
města tvořen:

• 27 „hnízdy“ určenými pro tříděný od-
pad – plast, papír, sklo, oleje, elektrospo-
třebiče, kov,

• 7 míst s velkoobjemovými kontejnery 
určenými pro bioodpad (větve, listí, tráva),

• 1 sběrným dvorem otevřeným 6 dní v 
týdnu bez omezení množství přijímaného 
druhu odpadu,

• 14denním svozem kontejnerů na TKO 
města a popelnic na TKO fyzických osob.

Náklady na likvidaci odpadů, který 
produkují občané a majitelé nemovitostí 
bohužel každoročně stoupají, a to jak v 
nákladech na svoz (dopravné a práce), tak 
i v jednotkových cenách za likvidaci jed-
notlivých komodit (např. za likvidaci kar-
tonu se již musí platit).

Cena za likvidaci všech odpadů v roce 
2019 činila 2 429 825 Kč, rozpočítáno 

na počet osob a rekreačních nemovitostí 
(2320) činí skutečné náklady na jednu 
osobu 1047 Kč. Město v současné době 
vybírá základní cenu bez uplatnění dal-
ších slev 600 Kč, což znamená, že zbýva-
jící částka 447 Kč je hrazena z rozpočtu 
města na úkor jiných potřeb a rozvoje 
města, a to včetně investičních akcí.

Vzhledem k velmi nejistým příjmům 
města v roce 2021, jejichž propad je 
předpokládán až o 29 %, nemůže město 
nadále doplácet tak vysokou částku a je 
nutné finanční zátěž částečně přenést na 
občany a majitele nemovitostí. Zastupi-
telstvo města Proseč na svém zasedání 
dne 9. prosince 2020 proto vydáním nové 
obecně závazné vyhlášky zvýšilo základní 
cenu  z dosavadních 600 Kč nově na 800 
Kč. Sleva ve výši 100 Kč pro občany do 
18 let a dále 70 a více let byla zachována, 
stejně tak bylo zachováno odpuštění po-
platků dětem do 3 let.

Pokud chceme zachovat stejný rozsah a 
kvalitu služeb, které město v oblasti od-

padového hospodářství svým občanům 
zajišťuje, bylo zvýšení ceny nezbytné. 
V následujících letech se předpokládá 
další zvyšování nákladů na svoz a likvi-
daci jednotlivých druhů odpadů. Další 
zvyšování nákladů se předpokládá díky 
schválené novele zákona o odpadech, 
která vstupuje v účinnost 1. ledna 2021 a 
která mění ceny za skládkování odpadu a 
ukládá obcím a městům nové povinnosti.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč

Celkové náklady na likvidaci odpadů v období 2014–2020

Vývoj poplatku za odpady a srovnání skutečných nákladů na občana v období 2014–2020

Cena stočného v roce 2021
Na základě rozhodnutí Rady města 

Proseč č. 25/2020 ze dne 26. října 
2020 vám oznamujeme, že pro rok 
2021 dochází ke zvýšení ceny stočného.

Kalkulovaná cena je nejnižší možná 
při zohlednění sazby DPH, inflace a 
podmínek přidělené dotace na roz-
voj kanalizační sítě v minulých letech. 
Město Proseč je rovněž provozovate-
lem splaškové kanalizační sítě v obci 
Bor u Skutče a je povinno na základě 
koncesní smlouvy a podmínek SFŽP 
vybírat v této obci stočné. Vzhledem k 
rozdílným dotačním podmínkám obou 
obcí se cena stočného v Proseči a Boru 
u Skutče odlišuje.

- Proseč - 42,24 Kč / m3

- Bor u Skutče - 50,49 Kč / m3

Uvedené ceny jsou včetně DPH 10 %

Úhrada poplatků a stočného
Město Proseč vzhledem k novým 

technologiím a současné situaci s Co-
vid-19 preferuje bezhotovostní platby 
za stočné, nájemné a místní poplatky 
převodem na účet. Všechny platby je 
možné také uhradit bezhotovostně 
platební kartou nebo v hotovosti  na 
pokladně městského úřadu.
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Nový dopravní automobil pro SDH Záboří
Ve středu 18. listopadu dopoledne 

proběhlo historické předání dopravního 
automobilu Ford Transit v úpravě DA-

-L1Z určený pro přepravu požární jed-
notky SDH Záboří. 

Nejprve chceme poděkovat všem, kteří 
nám dali důvěru a poskytli finanční do-
tace (Ministerstvo vnitra, Pardubický 
kraj a Město Proseč). 

Tento den se stal historický okamžik,  
kdy SDH Záboří poprvé v historii po 
143 letech bude mít ve výbavě dopravní 
automobil. 

Nesmírně si vážíme podpory Města 
Proseč, které se velkým dílem o tento 
automobil zasloužilo. 

Děkujeme a věříme, že bude sloužit 
jak nám, tak i občanům Města Proseč.

Za SDH Záboří Petr Kusý

Město Proseč - Místní poplatky v roce 2021
Pro rok 2021 jsou stanovené platnými 
obecně závaznými vyhláškami následující 
druhy místních poplatků:
Poplatek za odpady
Povinnost platit poplatek má:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlast-

nictví stavbu určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a 
nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností 
zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku za poplatníka:

- 800 Kč poplatníci s trvalým pobytem 
nebo rekreační objekt
- 700 Kč poplatníci do 18 let a ve věku 

70 a více let
- Od poplatku jsou osvobozeny do 3 let 

věku, osoby min. 6 měsíců mimo město, 
nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě 
nemocných nebo dětském domově.
Splatnost: do 31. března 2021
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 1141642319/0800 

Variabilní symbol pro čísla popisná:            
1340XY 
Variabilní symbol pro čísla evidenční:          
1340X0Y
X = kód obce
Proseč  1
Podměstí  2
Záboří  3
Paseky  4
Martinice 5
Česká Rybná 6
Miřetín  7
0 = označení rekreačního objektu
Y = číslo popisné/evidenční
Vzor variabilního symbolu: poplatek za ko-
munální odpad - čp. 421 Proseč 13401421 

- ev.č. 17 Mířetín 13407017
Poplatek ze psů

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Dr-
žitelem je pro účely tohoto poplatku 
osoba, která je přihlášená nebo má sídlo 
na území města Proseč.
- Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců.
Sazba poplatku:

- 200 Kč za prvního psa,
- 300 Kč za druhého a každého dalšího 

psa téhož držitele 300 Kč,
- 100 Kč za psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let,
- 150 Kč za druhého a každého dalšího 

psa téhož držitele, kterým je osoba starší 
65 let.

- Od poplatku ze psů je osvobozen 
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která 
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených k 
doprovodu těchto osob, osoba provozu-
jící útulek pro zvířata nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.
Splatnost: do 31. března 2021
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu : 1141642319/0800 
Variabilní symbol: 1341XY (postup sesta-
vení variabilního symbolu je stejný jako u 
poplatku za komunální odpady)
Poplatek z pobytu
Plátcem poplatku je poskytovatel ubyto-
vání za úplatu, bližší informace v obecně 
závazné vyhlášce č. 2/2019 nebo na po-
kladně MěÚ Proseč.
Sazba poplatku:

- 20 Kč za každý započatý den pobytu, s 
výjimkou dne jeho počátku
Poplatek za užívání veřejného prostran-
ství
Plátcem poplatku je každý, kdo užívá 
veřejné prostranství - tj. zábor, stánky, 
reklamní plochy atd. Bližší informace v 
obecně závazné vyhlášce č. 4/2019

Plné znění obecně závazných vyhlášek 
je umístěno na webových stránkách města 
Proseč - www.mestoprosec.cz
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Lokalita „Vyhlídka“ se připravuje na realizaci v roce 2021 
Lokalita „Vyhlídka“, která vytvoří v 

Proseči 39 nových stavebních parcel pro 
individuální výstavbu rodinných domů a 
3 parcely pro bytové domy, je v plné pří-
pravě. V současné době je na místě reali-
zována přeložka vysokého napětí, kterou 
muselo město Proseč již uhradit v plném 
rozsahu společnosti ČEZ Distribuce za 
cenu 2,29 mil. Kč. Přeložka kabelového 
vedení byla realizována do země, po pře-
pojení budou odstraněny všechny sloupy 
vysokého napětí z lokality.

Projekčně je hotová dokumentace pro 
stavební povolení, kterých bude muset 
být hned několik. Ve stádiu před dokon-
čením je také dokumentace pro realizaci 
stavby, která bude sloužit pro přípravu 
veřejné zakázky s předpokládaným spuš-
těním v lednu 2021.

Po výběru zhotovitele se počítá se zahá-
jením a ukončením stavebních prací spo-
jených se zasíťováním stavebních parcel 
dle předpokladu ještě v roce 2021. Naším 
cílem je vytvořit nové parcely co nejrych-
leji, aby mohla výstavba nových rodin-
ných domů začít v roce 2022.

V současné době je většina stavebních 
parcel již rezervovaná a z původně 39 
stavebních parcel určených pro rodinné 
domy zbývají poslední 3 parcely volné. 
Parcely určené pro výstavbu bytových 
domů nyní nejsou zatím řešeny z pohledu, 
kdo bude investorem výstavby, případně 
zda je město prodá soukromým inves-
torům. V této věci bude zastupitelstvo 
města ještě jednat.

Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
Přeložka vysokého napětí v Záboří pro lokalitu „Vyhlídka“

Střecha na Městském společenském centru Sokolovna celá v novém
V druhé polovině letošního roku byla 

dokončena kompletní výměna střešní 
krytiny na Městském společenském cen-
tru Sokolovna.

První poškození střechy se zjistilo v 
březnu 2019, kdy silný vítr utrhl část stře-
chy Sokolovny a na místě musely zasaho-
vat jednotky hasičů.

Na základě prověření a potvrzení špat-
ného stavu byly v roce 2019 postupně vy-
měněny všechny sedlové střešní krytiny. 
Důvodem pro rychlé řešení a realizaci ne-
plánované investice byla ochrana majetku 
města, které do společenského centra v 
letech 2014 až 2017 investovalo asi 11 
mil. korun.

Veškeré práce provedla kvalitně a s ma-
ximální spokojeností objednatele místní 
firma Milana Halamky, za což jí patří 
díky.

Miloslav Hurych, místostarosta města
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Ordinační doba 
všeobecného praktického lékaře 

BAČKOVSKÝ spol. s r.o. 
v období svátků 

Ordinace Bačkovský žádá občany, aby 
si do 23. 12. 2020 obstarali léky, po-
můcky a potřebná potvrzení.
Provoz ordinace je během svátků ome-
zen.
MUDr. Klembarová ordinuje až v 
lednu 2021.
MUDr. Nováková bude pracovat:
23. 12 od 7 - 10 v Proseči
28. 12 od 7 - 10 v Proseči
29. 12 od 7 - 10 v Luži
30. 12 od 7 - 10 v Proseči
31. 12 od 7 - 10 v Luži
Ordinace Proseč tel.: 469 321 203
Ordinace Luže tel.: 465 325 347

Florbalovým hráčům z klubu FbC Skuteč se podařilo dostat mezi elitu!

Kluci z Proseče se neztratili ani ve velké 
konkurenci a dostali se do širšího výběru 
talentované mládeže. (mládežnická re-
prezentace). Tito hráči začali své první 
florbalové krůčky na místním florbalovém 
kroužku při ZŠ a nyní se budou účastnit 
společných vícedenních srazů, na kterých 
se o ně postarají vybraní trenéři, budou 
se jim snažit předat další informace a po-
znatky do budoucích karier. Pro náš klub 
je to velká výzva a výborné ohodnocení 
naší práce s mládeží, protože do širšího 
výběru bylo vybráno 7 našich hráčů což je 
výborné a doufáme, že získané zkušenosti 
hráči zúročí v našich soutěžích a ostatním 
hráčům půjdou příkladem. 

Všechny rozhovory s nominovanými 
hráči vám postupně zveřejníme na našem 
novém webu www.fbcskutec.cz a tady 
vám vybíráme rozhovor s dvěma míst-
ními hráči. 

Daniel Nekvinda 2006
Co tě k florbalu přivedlo? 

K florbalu jsem se dostal přes svého 
tátu, který znal mého současného trenéra 
Ondřeje Lašku z práce. A začal jsem cho-
dit na florbalový kroužek ve škole.
Jak dlouho hraješ?

Letos to je už šestým rokem co hraju.
Co tě na florbale nejvíce baví? 

Na florbale mám nejradši ten skvělý 
pocit a to naplnění na hřišti, že dělám 
něco co mě opravdu baví.
Jaké cíle máš do dalších sezón a čeho by si 
chtěl dosáhnout? 

Určitě se posunout jak po individuální 
stránce tak i jako tým. Mým snem je si 
jednou zahrát s velikány jako je třeba Kim 

Nilsson, ale také se určitě dostat do repre-
zentace.
Jaký je tvůj nejlepší zážitek s florbalem?

Je jich fakt moc. Každý turnaj jiná 
sranda, takže vždycky jsou pěkné zážitky.
Jaké jsou tvé silné a slabé stránky?

Sice jsem mladý, ale rychlý a dokážu se 
dostat všude. Slabé asi, že někdy chytím 
nerva a jsem rozhozený.
Jaké jsou tvé koníčky, záliby, jak trávíš 
volný čas?

Dříve jsem hrál ještě fotbal, ale skon-
čil jsem skrz problémy s kotníkem a jinak 
rád chodím ven - běhat, zajezdit si na 
kole. Můj volný čas trávím většinou tré-
ninky, nebo domácím workoutem, sna-
žím se na sobě stále makat, abych nevy-
padl z formy.
Jak v této nelehké době trávíš volný čas? 
A jak se připravuješ na snad brzký restart 
soutěží?

Připravují se jak fyzicky tak i psychicky, 
abych mohl při restartu soutěže hned 
předvést co nejlepší výkon.

Radek Pešek 2007
Co tě k florbalu přivedlo?

K florbalu mě přivedl kroužek na škole.
Jak dlouho hraješ?

Začal jsem hrát v 1.třídě, ale závodně 
ho hraju asi 5 let.
Co tě na florbale nejvíce baví? 

Nejvíce mě baví to, že se nám poslední 
dobou docela daří a prostě super tým!
Jaký byl předvýběr v Brně?

Bylo super. Spoustu věcí, které jsme 
ještě nedělali a nové zkušenosti. 
Jaké cíle máš do dalších sezón a čeho by si 
chtěl dosáhnout?

Největší cíl této sezony je hrát pravi-
delně 1. výkonnostní koš a postoupit na 
MČr. Já osobně bych chtěl dosáhnout 
toho, abych hrál za reprezentaci.
Jaký je tvůj nejlepší zážitek s florbalem?

Mám spoustu super zážitků. Třeba 
několik výher na turnaji v Lubné, ale asi 
nejlepší zážitek je v Pardubicích když 
jsem dal ve finále 2 góly a vyhráli jsme 2:0. 
Jaké jsou tvé silné a slabé stránky?

Moje silné stránky jsou asi docela dobré 
obcházení hráčů, klíčky a hra 1 na 1. 

Slabé stránky: někdy tolik nezmatkovat 
a zpracování míčku na špatném povrchu.
Jaké jsou tvé koníčky, záliby, jak trávíš 
volný čas?

Ve volném čase zatím hraji fotbal, i 
když teď není. Momentálně škola, někdy 
to cvičení a tak...
Jak v této nelehké době trávíš volný čas? 
A jak se připravuješ na snad brzký restart 
soutěží?

V této době trávím volný čas vlastně 
doma, občas si i zaběhám. Snažím se si  
doma hrát s hokejku. Dělám kliky a ta-
kové věci, které můžu dělat sám.

Za FbC Skuteč Ondřej Laška
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BOROVÁ OPEN 2020 - tenisový turnaj čtyřher
V sobotu 29. 8. 2020 se uskutečnil další 

ročník tenisového turnaje čtyřher o nej-
lepší dvojici města Proseče. Za deštivého 
počasí se na kurtech v Borové sešlo 14 
různých VIP osobností našeho veřejného 
života.

Účastníci byli rozlosováni a utkali se  
každý s každým na jeden set. Pak již na-
stal nelítostný boj o pořadí ve skupině, po 
dohrání skupiny začali vyřazovací souboje 
které určili pořadí které není důležité, ale 
pro úplnost uvádíme: letošním vítězem se 

stala dvojice Jiří Marek a Pavel Zeman, 
druzí byli Jarda Vobejda a Adolf Ze-
lenka a třetí Lukáš Kusý 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 spor-
tovní výkony, všem sponzorům za po-
skytnuté ceny a městu  Proseč za podporu  
sportu.

Ing. Roman Češka a Adolf Zelenka

V sobotu 21. 11. 2020 jsme 
doprovodili na poslední cestě našeho 
milovaného manžela, tatínka a dědečka, 
pana Vlastimila Uchytila z Proseče - 
Záboří.

Děkujeme vám všem, kdo jste se 
s ním přišli rozloučit, za vaše projevy 
soustrasti a květinové dary.

                          Zarmoucená rodina

Poděkování starosty
Chtěl bych osobně velmi poděkovat  

společnosti ERGOTEP, družstvo in-
validů a Evě Outlé z Ústí nad Labem 
za finanční dary určené na spolufinan-
cování pořízení 7 kusů Kamenů zmize-
lých, které byly 31. srpna 2020 uloženy 
do chodníku v ulici Zábořská. Kameny 
připomínají rodinu Kopperlovu z Pro-
seče, která zahynula v koncentračních 
táborech během holocaustu.

Jan Macháček, starosta města Proseč
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Mikroregion Maštale
Konec roku bývá dobou, kdy se mnozí 

ohlížejí za rokem uplynulým. Ten letošní 
byl plný zvratů, překvapení a nečekaných 
situací. S některými jsme se vypořádali 
lépe, s jinými hůře. 

Za dveřmi je však již rok nový, ve kte-
rém Mikroregion Maštale oslaví 20 let 
od svého založení. Rádi bychom toto 
jubileum uctili, jak se sluší a patří. První 
vlaštovkou je nástěnný kalendář Mikro-
regionu Maštale, který je stále v prodeji. 
Věříme, že v roce 2021 bude situace pří-
znivá i pro realizaci dalších aktivit a pro-
jektů, o kterých vás budeme průběžně in-
formovat. 

Přejeme Vám ze srdce krásné a po-
klidné prožití vánočních svátků ve spo-
lečnosti těch nejbližších. Přejeme také 
hodně zdraví, pozitivní nálady a spokoje-
nosti v celém příštím roce. 

Za Mikroregion Maštale Lucie Oherová 
a Kateřina Zelenková

Nástěnný kalendář 
Mikroregionu Maštale  2021
Nástěnný kalendář Mikroregionu 

Maštale pro rok 2021 je stále ještě 
k zakoupení v prodejně DROPA 
Mundil v Proseči, na OÚ v Budislavi 
a v Potravinách Poříčí za 99 Kč.

Udělejte radost sobě i svým blízkým.

Pečovatelská služba Proseč
Letošní rok je velice složitý na setká-

vání lidí. My jsme byli například zvyklí, 
že do našeho pečovatelského domu přišly 
každý prosinec děti z MŠ Proseč, aby nás 
uvedly do adventního a předvánočního 
času svými krásnými koledami, potěšily 
a rozveselily nás svojí přítomností. Letos 
to prostě není možné. Bylo nám to líto, 
ale děti nás velice mile překvapily. Nama-
lovaly každému našemu klientovi krásný 
obrázek a přidaly i dopis s přáním krás-
ných vánoc.

Radost a překvapení klientů nemohly 
vidět, ale naše pečovatelky je nafotily při 
předání obrázku a bylo to velice dojemné.

Chtěli bychom všichni - pečovatelky i 
klienti PS Proseč - poděkovat paním uči-
telkám MŠ Proseč za úžasný nápad a dě-
tem za to, že ho uskutečnily.

Přejeme vám všem krásný adventní a 
vánoční čas, dětem hodně dárků a nám 
všem hlavně zdraví, ať ten příští rok je 
pro nás všechny radostnější.

Za klienty a Pečovatelskou službu Proseč,  
Stanislava Češková 

Rok 2020 nebyl jednoduchý pro ni-
koho z nás. Ale pečovatelky a klienti 
našich pečovatelských domů to měli 
ještě trochu těžší. 

Chtěla bych poděkovat nejen jmé-
nem svým, ale i jménem vedení města 

- pečovatelkám za jejich trpělivost, las-
kavost, pečlivost a spoustu dalších 
vlastností, které mají a my to bereme 
úplně samozřejmě. Přitom jejich pra-
covní vytížení je od března velice ná-
ročné jak časově, tak i psychicky a po 
pracovní stránce nelze tento rok srov-
návat s žádným předešlým. 

Klientům pak děkujeme za to, že 
se snažili a snaží dodržovat nařízení, 
která jsou sice pro jejich zdravotní 
ochranu, ale je to pro ně únavné a psy-
chicky náročné.

Chtěla bych nám všem popřát 
krásné svátky vánoční, i když ještě ne-
víme, v jakém duchu budou probíhat, 
ale vždycky je to na nás, jakou atmo-
sféru si uděláme. Přeji vám také pevné 
zdraví a hodně sil do Nového roku 
2021. Budeme doufat, že nám přinese 
i trochu štěstí v této složité situaci, 
která určitě neskončí Silvestrem.

Krásné vánoční svátky a všechno 
nejlepší v roce 2021

přeje za Pečovateslkou službu Proseč 
Stanislava Češková, vedoucí
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ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
To jsme ještě netušili, že za pár dnů tu zase nebudem…

V loňském roce jsme zrealizovali „Podzimní výstavu“, která 
měla velmi příznivý ohlas. Letos jsme se rozhodli pro ztvárnění 
krásného podzimu také, ale pro nejistou situaci, která souvisela s 
délkou pobytu dětí ve škole, jsme vytvořili pouze menší ukázku 
dětských prací za použití různých výtvarných technik. Je to-
tiž velmi časově náročné zrealizovat takovou výstavu v podobě, 
jako jsme ji měli jindy. I z toho „mála“ jsme měli my a hlavně 
i ostatní paní učitelky radost –- prostě PODZIM, ten se kreslí 
sám. 

Vzhledem k situaci s koronavirovou epidemií jsme mezi naše 
běžné činnosti zařadili pohádkový příběh „Jak zvítězit nad dra-
kem Koronem“ na téma – jak porazit zrádný virus. Děti si ne-
násilnou formou připomněly, jak mohou chránit sebe a ostatní 
před nakažením.

Kolektiv ŠD
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MĚSÍC ŘÍJEN VE ŠKOLCE 
Měsíc říjen byl barevný. Věnovali jsme se podzimnímu počasí, 

jaké jsou typické znaky podzimu a užívali jsme si i s ovocem a 
zeleninou. Včelky vařily polévku, motýlci pekli štrůdl, odšťav-
ňovali ovoce a zeleninu a berušky vyrobily lampičky pro hezkou 
podzimní pohodu. Proletěli jsme se s draky a s větrníky, cvičili 
jsme s barevným padákem a chodili hodně do přírody.

Mgr. Hana Vobejdová
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DÍLNIČKY VE ŠKOLE
V říjnu 2020 navštívily předškolní děti z naší MŠ základní 

školu, aby zde pracovaly na svých výrobcích ve školních dílnách, 
které jsou nyní osiřelé od žáků a zejí prázdnotou.

Předškoláci si ze špachtlí vyrobili malý model katapultu, který 
si v dílnách i vyzkoušeli. Také si prohlédli prostory dílen s ná-
řadím, stroji a vybavením. Měli možnost vyzkoušet si maketu 
opravdového středověkého katapultu, kterou v dílnách máme, a 
která byla před lety vytvořena našimi šikovnými žáky, dnes už 
dospěláky.

Každý předškoláček si odnesl svůj katapultík domů, což jste 
si nejspíš všimli během úklidu papírových kuliček všude po bytě.

Na další vyrábění v dílnách se těší paní učitelka Kotasová.
Ing. Markéta Kotasová a Mgr. Hana Vobejdová

MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA
Předškoláci během pěti lekcí absolvovali malou digitální uni-

verzitu. Dozvěděli se, jak se přenášejí data, k čemu slouží in-
ternet, co vše je robot a jak se dá naprogramovat. Také si na 
programátory zahráli. Po každé lekci obdrželi osvědčení, co už 
znají. Všem se to moc líbilo a hodně nového se dozvěděli nejen 
předškoláci, ale i paní učitelky.

Mgr. Hana Vobejdová
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LISTOPAD VE ŠKOLCE
„Listopad, listopad, lísteček nám na dlaň spad…“ 
A opravdu, ve školce se v listopadu vše točilo kolem listí, 

plodů stromů, vyrábění, zkoumání…
Mgr. Hana Vobejdová
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MIKULÁŠ 
V pátek 4. prosince do naší školy zavítal Mikuláš. Měl s se-

bou čerty a anděle. A o setkání s nimi nepřišli ani žáci, kteří se 
ze svých domovů účastnili školní videokonference v rámci dis-
tanční výuky.

OBRÁZKY PRO SENIORY
Každý rok v tomto čase navštěvují děti seniory v pečovatel-

ském domě s krátkým programem. Letos je všechno úplně jinak, 
proto děti nakreslily obrázky pro potěšení babiček a dědečků. 
Snad obrázky od dětí udělaly radost.

Mgr. Hana Vobejdová
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
7. prosince jsme se konečně sešli ve školce, abychom prožili 

předvánoční čas. Na děti čekaly vyzdobené třídy, na zahradě 
Betlém.

Mgr. Hana Vobejdová

Krásné, klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky 
Vám přejí zaměstnanci MŠ Proseč.

ERGOTEP VĚNOVAL POČÍTAČE ŽÁKŮM
Děkujeme firmě Ergotep, která nám pro žáky věnovala 4 po-

čítače. My jsme tyto počítače půjčili rodinám, které měly pro-
blém se zajištěním techniky pro distanční výuku.

Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč
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Historie prosečských divadelních ochotníků XIV.
Není růže bez trní, kráva kozu nehoní.
Vypůjčil jsem si slova Jaroslava Ježka, 

která poslal dr. Františku Kafkovi tehdy 
(1934) na rubu slevenky do Osvobozeného 
divadla.

Kulturní dům byl slavnostně otevřen 
a bylo i přislíbeno od tehdejších orgánů, 
že udělají vše pro to, aby KD sloužil plně 
svému účelu. Sliby – chyby. Ze strany 
tehdejších kulturních orgánů, bylo spolku 
doporučeno, aby nacvičil nějakou tématic-
kou hru o sepětí umění, dělnnické třídy a 
rolníků.

Umělecké tehdejší zpracování – masky, 
obilného svazku, srpu a kladiva je zacho-
ván dodnes na průčelní straně stavby do 
náměstí. Měli tedy prosečtí ochotníci ne-
lehký ůkol. Vybrat hru na zahájení práce 
na nové scéně. Oponovoli tlaku OKD 
(Okresního kulturního domu) na uvedení 
nějaké angažované hry s tím, že nemají 
možnost sehnat dostatek dobových unifo-
rem, či zbraní.

Po delší úvaze padla volba opět na Ji-
ráska, tentokrát na „Kolébku“. Ta byla 
sice hrána v Proseči v roce 1947, ale od té 
doby uplynulo už hodně let a nová gene-
race, tuto již nezná. (Jedná se o veselohru 
z dob krále Václava IV., byla později i 
zhudebněna jako opera) Pozn. autora, pro 
připomenutí starším i novým generacím. 
Hra tedy byla vybrána a začátkem října se 
začalo s nácvikem. Bylo však nutno najít 
náhradu za Sylvu Sobolovou, která hrála 
typ „naivek“. Byla vybrána věkem mladá 
16 letá dívka Věra Nekvindová a jak se 
později ukázalo, byl to tah úspěšný. Přes 
své mládí ukázala smysl pro souhru a cit 
pro roli. Soubor tedy získal novou naděj-
nou tvář.

Stejně se tak stalo i při obsazení role 
studenta Jana, kterého zahrál jako svou 
první velkou úlohu syn našeho osvědče-
ného ochotníka Josef Kovář ml.

Nacvičovalo se opravdu pilně a docházka 
na zkoušky přes potíže zaměstnání někte-
rých členů byla vždy téměř stoprocentní. 
Datum premiéry byl stanoven na 10. pro-
since 1967. Kostýmy byly objednány opět 
v půjčovcně KS Kolín (Komunální služby) 
a vlásenky v Divadelní službě v Praze. Vše 
bylo dodáno včas, proto nestálo nic v cestě, 
aby hra byla sehrána.

Po zkušenostech z minulých let bylo do-
hodnuto, že hra bude nejprve hrána v so-
botu 9. XII. pro děti. Tah to byl úspěšný, 
protože dětí přišlo opravdu hodně. Ne-
dělní představení byla také pěkně navště-
vována a obecenstvo bylo s předvedením 
hry spokojeno. Nejvíce se líbily postavy 
Margreta v podání D. Vobejdové a Apo-

tečníka v podání Josefa Kováře st. Ale 
i ostatní herci sehráli své role    dobře, 
proto byla spokojenost na obou stranách. 
Všichni se opět těší na další hru. Pro velký 
zájem bylo rozhodnuto, abychom s touto 
hrou zajeli do nedaleké Poříče.

Rozhodnuto – vykonáno.
O týden později 17. prosince 1967 

uspořádal soubor v dohodě s místní OB 
(Osvětové besedy) zájezd. Hrálo se večer 
v místním pěkném sále. Byli jsme velmi 
zvědavi, zda bude dobrá návštěva. A sku-
tečně, nezklamali jsme se. Bylo téměř plno. 
A tak jsme s chutí si opět zahráli a míst-
ních 230 diváků bylo spokojeno. Pěkná 
podivadelní beseda byla pěknou tečkou za 
uvedením této úspěšné hry.

Osoby a jejich obsazení
Daniel z Mrákotína, purkrabí - M. 
Křiklava
Margreta, hospodyně - D. Vobejdová
Jíra, polesný - J. Novák
Máří, jeho sestra - E. Hlaváčová
Alena, jeho vnučka - V. Nekvindová
Jan, student - J. Kovář ml.
Václav IV., král - F. Kašpar
Mistr Purkart, doktor lékařství - Z. Novák
Apotečník Rubín - J. Kovář st.
Bláha, sedlák - F. Tlustý
Dobronička, ve službě u Jíry - J. Háněl
1. selský synek - J. Černý
2. selský synek - M. Nekvinda
1. zbrojný pacholek - R. Bárta
2. zbrojný pacholek - V. Vobejda
Režie: V. Vobejda, scéna: F. Kašpar, ná-
pověda V. Špačková  

Bohužel se nedochovala žádná fotodo-
kumentace. Nedochovala se ani písemná 
dokumentace, kde režisér vysvětloval od-
povědným orgánům, proč právě Jirásek.

Vím jenom z ústního podání, ale ta od-
pověď se nesla v duchu písemné odpovědi 
Jiřího Voskovce, Františku Kafkovi. Jak 
jsem začal, tak i končím.

Pane doktore,
tady Vám píšu jen tak, přesně jako píšu 

obyčejně pro Vaši profesionální potřebu 
a už nevím, co bych Vám ještě napsal.

S veškerou úctou a zvědavostí Váš
 Jiří Voskovec

Svatopluk Václav Vobejda                               

Nevíte, co pro své blízké pod 
stromeček?

Město Proseč nabízí zajímavé 
publikace týkající se historie našeho 

domova.
1 ks za 100,- Kč

Knihy jsou k dispozici na pokladně 
MěÚ. Po domluvě na e-mailu: jetma-

rova@prosec.cz lze zaslat i poštou. 

Na pokladně MěÚ jsou také k 
dispozici PROSEČSKÉ LÍSTKY 
nebo PROSEČSKÝ BETLÉM za 

120,- Kč
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Koutek naší kronikářky: 

K historii průmyslových závodů v Proseči
Družstvo invalidů
Péče o válečné invalidy, kteří si z války 

přinesli tělesná postižení, začala v 17. 
století ve Francii v Paříži, kde vybudo-
vali slavnou Invalidovnu. Rakousko ji 
následovalo až v 18. století, ve Vídni a v 
Praze  byly také postaveny invalidovny 
. První světová válka však zanechala to-
lik invalidů, že dosavadní způsob péče 
nestačil. Ukázalo se to i u nás v Pro-
seči. Proto prosečští  invalidé založili na 
obranu svých zájmů spolkovou organi-
zaci. V roce 1923 chtěli získat koncesi 
na promítání biografu, jejich plán se 
ale neuskutečnil. Druhá světová válka, 
různé nehody, úrazy, apod. rozmnožily 
počty invalidů.  Ti se zabývali myšlen-
kou, co podniknout, aby se mohli stát 
užitečnými pro společnost. Počátkem 50. 
let vzrostl zájem státu o stavitelské  pa-
mátky, o zachování lidové architektury. 
Konkrétně byla poptávka po výrobě šin-
dele. Příslušná krajská instituce v Par-
dubicích touto výrobou pověřila druž-
stvo invalidů v Proseči. K tomuto účelu 

byl adaptován Vrabkův mlýn v Podmě
stí.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vzniklo tak Družstvo invalidů Proseč, 
dřevovýroba pro opravu lidové architek-
tury . Bylo založeno v roce 1955, provoz 
byl zahájen v roce 1957.

Textilní výroba                                                                                                                                     
V starších předválečných  dobách bý-

valo v Proseči několik faktorství pro firmy 
na výrobu dámského prádla v Nových 
Hradech, Skutči a Litomyšli. Později 
vznikl i v Proseči Kosinerův závod na vý-
robu dámského prádla.  Podnik také řídil 
zeť majitele, Rudolf Fleischmann, jenž 
před okupací emigroval do Anglie.  V ob-
dobí mezi válkami vznikly další 2 továrny 
na dámské prádlo, a to Bedřicha Polláka 
na Podměstské ulici a Jaroslava Glose 
na Borské ulici. Značný počet žen z ce-
lého okolí „ po domácku“ vyšíval pro tyto 
továrny. Za okupace zabral Pollákovu 
továrnu  Němec Hiller, někdejší účetní  
továrny. V provozu  zůstal jen závod Glo-
sův, ale ten byl později znárodněn a za-
členěn do národního podniku „Modena“ 

Kutná Hora, závod Skuteč, středisko 
Proseč. Po dokončení stavby nového zá-
vodu ve Skutči, bylo středisko v Proseči, 
v němž pracovalo 65 žen zrušeno a vý-
roba přesunuta do závodu ve Skutči. Po 
zániku židovských firem zůstalo v Proseči 
mnoho zručných vyšívaček. Toho vy-
užil Josef  Novák z Podměstí  a převzal 
faktorství  na výrobu nitěných knoflíků. 
Tato práce, při níž se z malého kovového 
nebo dřevěného kroužku vytvořil nitěný 
knoflík, vyžadovala hodně trpělivosti a 
dobrý zrak. Josef Novák řídil tuto výrobu 
do roku 1957, kdy zemřel. Po něm pře-
vzal faktorství  Jaroslav Melichar, bývalý 
obuvník z Proseče a k tomu  ještě přibral 
výrobu umělých květin, o kterou byl velký 
zájem. Bohužel byla v Proseči jen krátce a 
vrátila se zpět do Dolní Pustevny. Výroba 
nitěných knoflíků poskytovala jen malý 
výdělek a vykonávali ji hlavně důchodci 

„na přilepšení“. Denní výdělek byl prů-
měrně 15 Kčs.

Podle prosečské kroniky připravila: 
Miluše Rejentová

Nové knihy v Městské knihovně Proseč

Beletrie:
Pavel Baroch – Mengeleho dvojče, Ha-
nuš Bader – Přežil jsem to, Viktorie 
Hanišová – Rekonstrukce, Jana Ponca-
rová – Podbrdské ženy, Vlastimil Von-
druška – Mstitel z Jenštejna, Křišťálový 
klíč: Falknovská huť, Michaela Kle-
visová – Drak spí, František Kotleta 

– Underground, Roman Cílek – Copak 
jsem bůh?, Martin Nesměrák – Na 
zemské stezce, Iva Tajovská – Odpusť, 
že jsem se vrátil, Hořící nebe, Klára 
Janečková – Manželské okovy, Bar-
bora Walterová Benešová – Síla naděje, 
Václav Gruber – Hlavně ať ti udělá dítě, 
Darina Hamarová – Slzy anděla, Vlasta 
Javořická – Milostpaní a jiné povídky,    
Manny Steinberg – V pekle mezi ost-
natými dráty, Michael Bornstein – Ti, 
kdo přežili, Andrew Mayne - Šelma, 
Robert Galbraith – Smrtící bílá, Jeffery 
Deaver – Hra na nikdy, Val McDermid 

– Pohřbené tajemství, Amita Trasi – 

Všechny barvy nebe, Mary Higgins 
Clark – Nezavírej oči, Noah Hawley 

– Před pádem, Tom Egeland – Konec 
kruhu, Hannah McKinnon – Léto u 
jezera, Sven Hassel – Legie prokletých, 
Paula Daly – Udělala jsem chybu, Fiona 
McIntosh – Čokoládový sen, Hedwiga 
Courths-Mahler – Magická moc zlata, 
Liz Lawler – Zatímco jsi spala, Michael 
Connelly – Odvrácená strana konce, 
Dilly Court – Vánoční pohlednice
Knihy naučné:
Reiner Engelmann – Účetní z Osvětimi, 
Barbora Müllerová – Atlas opravdov-
ských příšer, Marie Voldánová  - Ku-
chařka na celý rok, Aljoscha A. Schwarz 

– Masáž reflexních zón, Jiří Janča - Prak-
tická homeopatie, Lori Reid – Čtení z 
ruky
Knihy pro děti:
Radek Malý – Počítání oveček, Daniela 
Krolupperová – Sněhová víla, Jiří Ka-
houn – Medvídek Popo, Ivona Březi-

nová – Táta to motá, Poušť, všude poušť, 
Daisy Mrázková - Byla jedna moucha, 
Zuzana Pospíšilová – Štěpánův podi-
vuhodný stroj, Marie Kšajtová – Cvo-
ček a pan Márinka, Michaela Fišarová 
– Natálie: Nový bráška, Hana Knopfová 
– Hilda a Sofie, Alena Čálková – Do 
průvanu za uši tatínci se nevěší, Lucie 
Hlavinková – Sesterstvo a kouzelná 
kočka Fabiola, Michaela Vetešková 

– Příručka malého novináře, Miranda 
MacQuitty – Žraloci, Anne Millard – 
Egypt, Olga Stehlíková – Kluci netan-
čej!

Městská knihovna informuje
V období vánočních svátků bude 
knihovna uzavřena. Knihovnu můžete 
navštívit letos naposledy v pátek 18. pro-
since od 7.30 do 16 hodin a poprvé v no-
vém roce v úterý 5. ledna 2021.  
Otevírací doba městské knihovny:
Úterý 7.30 - 11.00  12.00 - 17.00 hod
Čtvrtek 7.30 - 11.00  12.00 - 16.00 hod
Pátek 7.30 - 11.00  12.00 - 16.00 hod

Přeji vám, ať vás štěstí a pohoda vánoc 
provází po celý nový rok a těším se na 

setkání se čtenáři v roce 2021.
Eva Rejentová
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Firma Santé - výroba s.r.o. v Proseči 
přijme dělníka, dělnici do výroby obuvi.

V případě zájmu volejte na tel. číslo 607 813 448

Koupím automobily ŠKODA do roku výroby 1993,
platba ihned, děkuji za nabídky na

tel.: 777884118

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz


