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Proseč hledá dětského lékaře

Město Proseč hledá do své ordinace
v Proseči nového praktického lékaře
pro děti a dorost. Možnost předání
stávající kartotéky a vybavení ordinace,
lokalita Proseče a okolí s perspektivou
dalšího rozvoje. Pro další informace
prosím kontaktujte starostu města Ing. Jan Macháček, starosta@prosec.cz,
tel. 777 119 957.

V karavanu po Česku z našeho regionu
Kniha o fotbalu je v prodeji

Město Proseč ve spolupráci s FK
Proseč vydalo před koncem minulého
roku novou knihu Josefa Němečka a
Richarda Raby, která se věnuje historii
a současnosti fotbalu v Proseči. Kniha
obsahuje celou řadu zajímavých informací, rozhovorů a především historických fotografií.
Před Vánocemi byl o knihu velký
zájem a skončila tak pod stromečkem
nejednoho prosečského fotbalového
patriota. Kniha je stále v prodeji v
městské knihovně, na městském úřadě
a také v obchodě IMAPRO na náměstí za cenu 650 Kč.

Jak jsme vás již informovali, třetí díl
Doufáme, že se vám záběry z krásných
druhé řady oblíbeného pořadu České míst, které máme opravdu na dosah líbily
televize V karavanu po Česku se natáčel a inspirovaly vás k jejich návštěvě.
i na území Mikroregionu Maštale. MoPřejeme krásné dny.
derátor Aleš Háma pod taktovkou režiZa MM Kateřina Zelenková
séra Jakuba Wehrenberga provedl diváky
Pardubickým krajem. Díky spolupráci s
destinační společností Českomoravské
pomezí se natáčelo také v naší oblasti.
Prostřednictvím svých obrazovek jste tak
mohli navštívit přírodní rezervaci Toulovcovy maštale, rokokový zámek v Nových Hradech či skalní obydlí ve Zderazi.
V tomto dílu jste také mohli zavítat do
krásných měst Poličky a Pardubice.

Pokud jste nestihli
premiéru tohoto dílu
přímo v televizi, můžete ho shlédnout v
archivu ČT.
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Město Proseč - Místní poplatky v roce 2022

Pro rok 2022 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 vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 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 rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 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 30. června 2022
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 komunální odpad - čp. 421 Proseč 13401421
- ev.č. 17 Mířetín 13407017
Poplatek ze psů
- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem 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.

Zahájení stavebních prací v lokalitě Vyhlídka

Plné znění obecně závazných vyhlášek
je umístěno na webových stránkách města
Proseč - www.mestoprosec.cz

ZD Zderaz informuje

Město Proseč v místní části Záboří zahájilo v lednu 2022 stavební práce spojené
s realizací nové lokality Vyhlídka. Jedná
se zatím o největší projekt v historii našeho města. Cílem projektu je zasíťovat a
připravit 39 nových stavebních parcel pro
individuální výstavbu rodinných domů a
uspokojit tak dlouhodobou poptávku po
bydlení v našem městě. Intenzivní stavební práce budou trvat následujícího půl
roku.
Stavební práce mohou způsobovat hluk,
znečištění komunikací, dopravní komplikace a jiná omezení, a to především v
ulicích Na Ohradě, Na Ručičce a Pasecká.
Za všechny způsobené komplikace se
občanům předem omlouváme. Budeme
se snažit, aby stavební práce co nejméně
omezily již zde žijící občany.
Ing. Jan Macháček, starosta města Proseč
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- 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 provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Splatnost: do 30. června 2022
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu : 1141642319/0800
Variabilní symbol: 1341XY (postup sestavení variabilního symbolu je stejný jako u
poplatku za komunální odpady)
Poplatek z pobytu
Plátcem poplatku je poskytovatel ubytování za úplatu, bližší informace v obecně
závazné vyhlášce č. 2/2019 nebo na pokladně MěÚ Proseč.
Sazba poplatku:
- 20 Kč za každý započatý den pobytu, s
výjimkou dne jeho počátku
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Plátcem poplatku je každý, kdo užívá
veřejné prostranství - tj. zábor, stánky,
reklamní plochy atd. Bližší informace v
obecně závazné vyhlášce č. 4/2019

Zderaz, zemědělské družstvo realizovalo v obci Hluboká projekt
„Zastřešení uskladňovací jímky“ BPS
Hluboká, který byl spolufinancován
Státním fondem životního prostředí
ČR. Realizací projektu přispělo ZD
Zderaz ke snížení zápachu v obci
Hluboká.
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Zpráva o činnosti Mikroregionu Maštale, svazku obcí za rok 2021

Mikroregion Maštale (MM) v průběhu
roku zajišťuje chod několika provozoven,
realizaci menších i větší projektů, propagační činnost a mnoho dalšího. Přehled
toho nejdůležitějšího z loňského roku
přinášíme v krátkém přehledu.
MM zajišťuje:
- celoroční provoz Turistického informačního centra Maštale,
- celoroční provoz turistické ubytovny
Toulovec,
- sezónní provoz Toulovcovy rozhledny,
rozhledny Terezky a Borůvky,
- sezónní provoz Muzea dýmek,
- sezónní provoz Mikroíčka v Jarošově.
MM zahájil a realizoval několik projektů:
- realizace pilotního projektu Mikroíčka
v Jarošově včetně zajištění chodu parkoviště,
- umístění platebního terminálu do Muzea dýmek,
- oprava 2 mostků na cyklotrase v úseku
Polanka – Kupadla,
- revitalizace původních cest kolem
obecních lesů a cyklotras v obci Příluka,
- zahájení přípravných prací na realizaci
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projektu „Oprava rozhledny Borůvka“,
která bude dokončena v letošním roce,
- zahájení přípravných prací na realizaci
projektu „Revitalizace a optimalizace cyklotras v mikroregionu Maštale“, který by
měl být dokončen v letošním roce.
MM se zabýval přípravou:
- závodu Cyklo Maštale 2021, jehož termín byl nejprve stanoven na 26. června,
následně byl přesunut na 11. září. Závod
byl kvůli nepříznivé epidemiologická situaci zrušen.
- 9. ročníku Novohradského srazu veteránů, který se konal 10. 7. 2021 a měl
rekordní účast.
MM zpracoval a podal tyto žádosti:
- o záštitu hejtmana Pardubického kraje
a podpora Pardubického kraje na akci
Cyklo Maštale 2021,
- 2 žádostí o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního
ruchu v Pardubickém kraji“ na realizaci
projektu „Oprava rozhledny Borůvka“.
Druhý předložený projekt na obnovu Turistické ubytovny Toulovec nebyl podpořen,
- o dotaci do dotačního titulu „COVID-Ubytování II“ pro individuální ubytovací
zařízení,
- o dotaci do programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních
center v Pardubickém kraji“ pro rok 2021,
- o dotaci do „Programu obnovy venkova na rok 2022“ na akci „Oprava cyklotras a obnova veřejných prostranství v
Mikroregionu Maštale“.
MM se také věnoval přípravě a vydání
turistických předmětů:
- stolního kalendáře na rok 2022 v nákladu 1 800 ks,
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- březových magnetek Muzea dýmek,
- březových magnetek města Proseč,
- dřevěných píšťalek Toulovcových maštalí,
- vydání 4 druhů pracovních listů pro
různé věkové skupiny pro návštěvníky
Muzea dýmek.
MM se věnoval následující propagaci
území:
- mediální propagace MM v řadě pořadů - Loskuták na výletě, Putování s
párou, V karavanu po Česku, Křesťanský
magazín, reportáže v Českém rozhlase a
na V1,
- zapojení několika míst mikroregionu
do prázdninové hry s Českou televizí
Déčko „Zastav nečas“,
- zapojení TIC Maštale do soutěže „O
nejoblíbenější informační centrum Pardubického kraje“, ve kterém se umístilo
na 5. místě,
- zapojení do VI. ročníku celorepublikové soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů Turist Propag 2021,
kde v kategorii dřevěné propagační předměty získal 3. místo za bruyerové magnetky a přívěsky s logem Muzea dýmek,
- zapojení do 2. ročníku „Týdne turistických informačních center“ - návštěvníci
mohli v poslední říjnovou neděli využít
volného vstupu do Muzea dýmek, k dispozici byly pracovní listy pro malé i velké,
balónky, čokoládky a další propagační
předměty,
- osobní prezentace Mikroregionu Maštale na společném celodenním setkání
s Mikroregionem Lipensko, při kterém
jsme prezentovali zajímavá místa našeho
mikroregionu,
- osobní propagace MM na akcích v Litomyšli, Ostravě a ve Valticích.
- pokračuje velmi úzká spolupráce s
destinační společností Českomoravské
pomezí, díky které proběhla na území
mikroregionu natáčení pořadu Loskuták
na výletě a V karavanu po Česku, jsme
zapojeni do jejich 3 soutěží pro podporu
návštěvnosti daných atraktivit a díky této
společnosti k nám v létě zajíždí cyklobus.
I v tomto roce nás čeká mnoho práce.
Věříme, že se nám veškeré připravované
projekty podaří realizovat s co možná nejlepším výsledkem. O naší další činnosti
vás budeme pravidelně informovat.
Přejeme krásný start do nového roku a
hodně úspěchů.
Za Mikroregion Maštale
Lucie Oherová, ředitelka svazku
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Mikroregion Maštale hledá pro letošní turistickou sezónu brigádníky na následující pracovní pozice:

I. Obsluha Toulovcovy rozhledny (Budislav), rozhledny Terezka (Paseky),
rozhledny Borůvka (Hluboká)
Pracovníci na této pozici mají na starosti provoz rozhledny, prodej vstupenek,
turistického zboží, občerstvení a poskytování informačních služeb. Vzhledem k
tomu, že jsou na rozhlednách prodávány
alkoholické nápoje, je nezbytné, aby byli
tito pracovníci plnoletí. Rozhledny jsou
v provozu v měsících dubnu, květnu září
a říjnu o víkendech a svátcích, v červnu,
červenci a srpnu denně.
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II. Obsluha Mikroíčka Jarošov
Pracovníci na této pozici mají na starosti přípravu a prodej rychlého občerstvení (kopečková zmrzlina, párky v rohlíku, paniny, káva, čaj a balené potraviny
včetně alkoholických nápojů), zajištění
chodu přilehlého parkoviště, prodej turistického zboží, poskytování informací
turistům. Je nezbytné, aby pracovníci
na této pozici byli plnoletí a byli držiteli
zdravotního průkazu. Mikroíčko Jarošov je v provozu v měsících květnu, září
a říjnu o víkendech a svátcích, v červnu,
červenci a srpnu pak každý den.
Na všech provozovnách se pracovníci
střídají na základě předem domluvených
směn v návaznosti na otevírací dobu objektů. Poměr je sjednáván jako dohoda o
provedení práce s finančním ohodnoce-
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ním ve výši 100 Kč/hod.
Požadujeme spolehlivost, perfektní komunikační schopnosti, znalost území mikroregionu a povědomí o okolních atraktivitách.
Upřednostněni budou ti uchazeči,
kteří budou ochotni docházet v průběhu celé turistické sezóny. Svoje přihlášky zasílejte do 14. 3. 2022 na email
tic@mastale.cz a případné dotazy směřujte na tel. 775 339 104.
Za MM Kateřina Zelenková

www.prosec.cz

Hokejový turnaj „O pohár města Proseč 2021“
Je za námi 4. ročník hokejového turnaje, který proběhl na zimním stadionu
ve Skutči dne 28. prosince 2021. Turnaje
se zúčastnila celkem čtyři mužstva. HC
Proseč, HC Jokerit Skuteč , HC Štěpánov a HC Jenišovice. Každý tým hrál s
každým 2 x 20 minut. Byla to super akce,
která opět stála za to! Tento turnaj by ovšem nebylo reálné uspořádat bez podpory
města Proseč a sponzorů. Velké díky patří
také organizátorům, rozhodčím a klukům
na časomíře. Díky všem, kteří s turnajem
pomáhali.
A jak to vlastně celé dopadlo?
1. HC Štěpánov
2. HC Proseč
3. HC Jokerit Skuteč
4. HC Jenišovice
V rámci závěrečného vyhodnocení turnaje byl vyhlášen nejlepší střelec, kterým

Sezóna MHL Litomyšl

I v letošním roce reprezentujeme
město Proseč v městské hokejové lize
v Litomyšli. Bohužel po odehraném
5. kole, tedy od 13. 11. 2021 byla soutěž
kvůli Covidu přerušena.
Nyní opět začínáme! VH MHL na
schůzi konané 7. 1. 2022 rozhodla, že
MHL bude pokračovat. K zápasům
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se stal útočník Michal Novotný z HC
Proseč.
Nejlepším obráncem se stal Jan Vágner
hrající za Jokerit Skuteč.
Jako nejlepší brankář byl vyhlášen Filip
Mojžíšek z HC Štěpánov a nejužitečnějším hráčem se stal Roman Šmejda z HC
Jenišovice.
Michal Menc

mohou nastoupit pouze hráči, kteří
splní jednu ze stanovených hygienických podmínek. Dosavadní výsledky se
anulují a začne se od nuly. Hrát bude
každý s každým jeden zápas.
Držte nám palce a budeme rádi, když
nás přijdete podpořit na zimní stadion
do Litomyšle.
Michal Menc
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POMOC ÚŘADU PRÁCE

Úřad práce nabízí pomoc lidem,
kteří nemají dostatek prostředků na
výdaje spojené s bydlením.

V posledních týdnech mnoha domácnostem rostou náklady za spojené s bydlením. Zvyšují se náklady
za elektřinu, plyn, ale i za teplo a
vodu. Jednou z možností, kterou lze
využít v situaci, kdy rodina nemá dostatek prostředků na rostoucí náklady
za bydlení, je požádat o dávku státní
sociální podpory příspěvek na bydlení.
Tato dávka bude od 1.1.2022 upravena novelou zákona o státní sociální
podpoře způsobem, který umožní
pomoci lidem postižených zdražováním nákladů za bydlení efektivněji.
Od 1.1.2022 se tak příspěvek na
bydlení zvyšuje, a nově na tuto pomoc dosáhnou i lidé v podnájmu, lidé
užívající byt na základě služebnosti
(např. senioři, kteří darovali byt svým
dětem a byt užívají na základě zřízeného věcného břemene na dožití),
nebo lidé trvale bydlící na chatách, či
chalupách.
Nárok na příspěvek na bydlení má
osoba, jestliže 30 % příjmu nestačí na
zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. V případě, že máte
přístup k internetu, tak si můžete na
kalkulačce MPSV sami orientačně
spočítat výši příspěvku.
Tuto pomůcku vyhledáte na webových stránkách MPSV www.mpsv.
cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni, případně
přes internetový vyhledavač po zadání klíčových slov „MPSV kalkulačka příspěvek na bydlení“.
Další možností pro získání detailnějších informací je využití speciální linky, kterou ÚP ČR zřídil pro
zodpovídání dotazů vztahující se k
dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energii: +420 950 180
070.
Mgr. Miroslava Vomlelová
vedoucí kontaktního
pracoviště Skuteč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERÁLEC

Od Vánoc až do Tří králů a ještě o kousek dál

Voňavé Vánoce a vánoční nadělování. Vůni a pečení vánočních perníčků
si letos užila jen malá skupinka dětí, a to
z důvodu uzavření školky a karantény. O
to více nás bylo při výpravě ke krmelci a
při nadělování ve školce. A tak jsme si ty
školkové Vánoce nakonec všichni doopravdy užili.

přinesli jsme jeden dárek ukázat ostatním. Ani na Tři krále jsme v tomto povánočním období nezapomněli. Zabavili
jsme se tříkrálovským tvořením, učením
i hrami.

Jak se hraje na modřín, aneb o hudebních nástrojích. Protože podle

našeho ročního programu nás v tomto
období zajímá modřín, zjišťovali jsme, k
čemu můžeme modřín využít. Víme, že je
důležitý i při výrobě hudebních nástrojů,
proto se od nás nejvíce ozývala hudba a
zpěv.

Povánoční putování tří králů. Po návratu po Vánocích jsme se těšili na nové
hračky. Však nám jich Ježíšek nadělil
spoustu. A protože jsme se chtěli pochlubit i tím, jaké byly Vánoce u nás doma,
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Monika Klofátová, MŠ Perálec

str. 6

www.prosec.cz

VÁNOČNÍ ČAS V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PERÁLEC
Zpívání v kostele

Adventní čas ve škole byl naplněn vánočními přípravami a těšením. Každý den
jsme zahajovali prozpěvováním vánočních koled, abychom se příjemně vánočně
naladili. Natrénované koledy jsme také
zazpívali v našem kostelíku Ježíškovi u
jesliček.

Vánoční atmosféra

Poslední den ve škole před vánočními
prázdninami je dnem, na který se děti
nejvíce těší. Letos jsme si ho konečně
užili tak, jak u nás bylo každý rok zvykem. Zpívali jsme koledy, vyzkoušeli
jsme nejznámější tradice a nechyběla ani
ochutnávka domácího cukroví. Nakonec
si děti rozbalily dárky od kamarádů i Ježíška. Povedlo se nám navodit nádhernou
atmosféru Vánoc.

Nadělování lesním zvířátkům

V zimě myslíme na lesní zvířata a ptáky
v našem okolí. Pravidelně sypeme zrní do
krmítka a pak pozorujeme ptáčky z okna.
Před Vánoci nadělujeme i zvířátkům v
lese. Krmelec ve Zderazi jsme celý zaplnili senem, zrním a zeleninou. Společná
nadílka se stala již tradicí a každý rok se
na procházku ke krmelci moc těšíme.

Tři králové

Po novém roce jsme se sešli v plném
počtu - zdraví a odpočatí. Ježíšek nám
nadělil nové elektronické piano, takže
koleda Tří králů zněla třídou každé ráno.
V prvouce jsme si přečetli vše o cestě Tří
králů do Betléma. Odpoledne ve družině
jsme vyrobili Kašpara, Baltazara a Melichara v životní velikosti. Na příchod Tří
králů byly děti dobře připraveny a některé
možná zazvonily u vašich dveří...

V roce 2022 Vám přejeme mnoho
radosti a pohody a především pevné
zdraví.
ZŠ PERÁLEC
Prosečský zpravodaj 1-2/2022
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Za ZŠ Perálec Bc. Jitka Motyčková
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY

ZŠ a MŠ Proseč
Beseda o spisovateli

V hodinách literatury se momentálně zabýváme autory píšícími o 1.
světové válce. Právě tedy probíráme
německého spisovatele Ericha Maria
Remarqua.
Jeho dílo nás zaujalo, a tak jsme přivítali možnost besedy s paní knihovnicí Evou Rejentovou právě o tomto
spisovateli.
Besedy se uskutečnily v pondělí a
ve středu v druhém lednovém týdnu
v městské knihovně. Paní Rejentová
měla pro nás připravený výklad o spisovateli, fotografie, jeho knihy, ale
také třeba jeho citáty. To, co jsme se
dozvěděli, jsme si mohli ověřit v následném testu.
Také jsme měli čas si prohlédnout i
ostatní knihy a vypůjčit si něco třeba z
doporučené četby.
Beseda se nám moc líbila, paní Rejentové děkujeme a už teď se těšíme na
další.
Michaela Kynclová, Tomáš Schejbal

Technické kroužky - byla u nás návštěva
V pátek 26. listopadu 2021 jsme na
společné schůzce kroužku technických
dovedností a robotického kroužku měli
vzácnou návštěvu. Přišli za námi pan
starosta města Proseč Ing. Jan Macháček, pan místostarosta Miloslav Hurych
a členové rady města - Jan Poslušný,
Ing. Radek Šenkýř a Tomáš Háp, aby
členům robotického kroužku předali dar

– dálkově ovládaný model kloubového
dampru Volvo (lze ovládat z mobilu nebo
tabletu). Jedná se o osobní dar členů rady
města.
Za krásný dar velmi děkujeme, protože
bez sponzorské pomoci bychom jenom
těžko mohli rozvíjet naši činnost a technické dovednosti dětí.
Mgr. Pavel Stodola

Grafický manuál
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Vánoční projekt 5. třídy

Po covidové přestávce jsme v pondělí
20. prosince 2021 mohli opět uskutečnit
vánoční projekt. Žáci 5. třídy si připravili
pro své mladší spolužáky různé vánoční
výrobky, přání a prezentace.
Celé pondělní dopoledne se na jednotlivých stanovištích tvořilo, vyrábělo
i sportovalo (hod míčkem do vánoční
hvězdy). Děti se také dozvěděly, jak se
slaví Vánoce v některých cizích zemích.
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Domů si odnesly nejen hezké výrobky andělíčka, vánoční ozdoby, přání, svícen,
skřítka, stromeček, ale také předvánoční
náladu.
I když jsme do poslední chvíle nevěděli,
zda se z důvodu covidových opatření projekt uskuteční, nakonec všechno dobře
dopadlo.
Mgr. Hana Lacmanová
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Kroužek technických dovedností – poděkování
V pátek 10. prosince 2021 jsme měli
na pravidelné schůzce kroužku nadmíru milou návštěvu. Navštívila nás paní
Magda Vašíková a jménem společnosti
PP-GROUP.cz s.r.o. Proseč předala
dětem krásný vánoční dárek ze stavebnic Lego Technic – funkční model odtahového vozu a stavebnici terénní bu-

giny s dálkovým ovládáním. Společnost
PP-GROUP.cz je naším stálým sponzorem a s kroužkem technických dovedností spolupracuje již několik let. Za tuto
spolupráci jsme nesmírně vděční a děkujeme za krásné dárky. Přál bych všem, aby
viděli oči dětí při jejich předávání.
Mgr. Pavel Stodola

Ještě v loňském školním roce proběhla
literární soutěž Pohádky, kterou pořádal
Orel.
Z epidemiologických důvodů se nemohlo uskutečnit předávání, a tak nám
pořadatelé poslali ceny do školy. V hodině českého jazyka byl předán diplom a
cena za 3. místo Kláře Novákové a za 2.
místo Anně Kovářové. Děvčatům gratulujeme a přejeme další literární úspěchy.
Mgr. Lenka Tomášková

ŠOTEK vychází díky sponzorům nyní barevný
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Žáci 7. ročníku se v hodině slohu
učili psát popis pracovního postupu
výroby obložených chlebíčků.
Nejprve si podle osnovy sestavili
popis, ve skupinách vybrali ten nepovedenější, nakoupili suroviny a následující hodinu podle postupu obložené
chlebíčky vyráběli. Všem se chlebíčky
vydařily a všichni si pochutnali.
Mgr. Lenka Tomášková

Projekt Krabice od bot

Předání cen literární soutěže Pohádky

Od září letošního roku vychází školní
časopis Šotek v barevném provedení.
Věřím, že z barevných fotek a obrázků,
které prezentují školní práci a úspěchy
žáků, mají větší radost děti, rodiče i celý
redakční tým. Toto by ale nebylo možné
bez sponzorů, kteří nám přispívají na

Hodina slohu v 7. třídě

barevné tonery či papíry. Děkuji firmám
PP-GROUP.cz, Obuv Santé Proseč a
Granita, které vydávání časopisu finančně
podpořili a dali dětem možnost uchovat
si „barevné“ vzpomínky.
Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy
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Žáci 9. třídy naší školy se v loňském
roce zapojili do projektu Krabice od
bot, který organizovala Diakonie ČCE.
Na internetu si ve skupinkách zarezervovali dárek pro konkrétní věkovou
kategorií, společně připravili krabici,
naplnili a zabalili. Dárky jsem pak převezla do sběrného místa ČCE Krouna.
Akce Krabice od bot se tito žáci účastnili opakovaně od 6. třídy. Udělali tak
v průběhu docházky na 2. stupni ZŠ
radost mnoha dětem ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin v našem
regionu. Jsem ráda, že našim žákům
není lhostejný osud některých dětí a že
dokážou projevit své sociální cítění.
Mgr. Lenka Tomášková
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Turnaj ve fotbale - sportovky 1. stupeň
Ve středu 15. prosince 2021 jsme
v rámci kroužku Sportovní hry žáků
81. stupně uspořádali turnaj ve fotbale.
Čtyři družstva se utkala systémem
každý s každým. Boje v jednotlivých zápasech byly urputné a každý hráč i každá
hráčka podali výkony na hranici svých
možností - bojovnost často převyšovala

umění. Vítězem turnaje se stalo družstvo
kapitána Filipa Peška, které dvakrát zvítězilo a jednou remizovalo. Vítězové převzali cenu - Vánočního kapra a všichni
účastníci turnaje pak převzali drobnou
sladkou odměnu. Všichni si sportovní
klání užili.
Mgr. Jan Stodola

Škola dostala nové robotické stavebnice
V pátek 14. ledna 2022 nás poctil svou
návštěvou pan Ing. Stanislav Medřický
CSc., jako předseda Klubu AMAVET
(Asociace pro mládež, vědu a techniku)
a dlouholetý organizátor Festivalu vědy
a techniky Pardubice (FVTP). Je dobře
známý mnohým našim pedagogům, ale
i žákům, kteří se každoročně do tohoto
festivalu velice úspěšně zapojují.
Našemu Klubu AMAVET, který zde
dlouhá léta působí pod vedením pana
učitele Mgr. Pavla Stodoly, dovezl pan
Medřický nové robotické stavebnice a k
nim různá další rozšíření a doplňky. Tyto
stavebnice mohou kromě žáků navštěvujících technické kroužky využívat také
naše Kluby Koumáků nebo mohou být
vhodným zpestřením v hodinách fyziky
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či informatiky. Věřím, že dárek udělal radost nejen nám, ale budou ji mít hlavně
naši žáci, až budou mít možnost vyzkoušet si všechny tyto nové „hračky“.
Velké poděkování patří panu Medřickému za jeho neutuchající snahu o
podporu rozvoje vědy a techniky již na
základních školách i Pardubickému kraji,
který projekt finančně podpořil. A samozřejmě by to nešlo bez zapálených pedagogů, kteří věnují svůj čas a energii našim
dětem. Díky za to!
Á propós… Kromě stavebnic nám pan
Medřický dovezl také postery, na kterých
se brzy začnou rýsovat další projekty na
letošní FVTP. Určitě o nich ještě uslyšíte.
Mgr. Romana Pešková
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Nové vybavení v městské hale

Nová městská sportovní hala je otevřena od 1. listopadu 2021 pro děti i
veřejnost. V době slavnostního otevření chybělo ještě vybavení šaten a
také sportovní vybavení. Chtěli jsme
veřejnosti představit městskou sportovní halu kompletní, bohužel dodávky
měly zpoždění a nepodařilo se to.
V současné době jsou již všechny
čtyři šatny vybaveny nábytkem. Sportovní hala má již také kompletní
sportovní vybavení, podařilo se pořídit nové švédské bedny, lavičky, gymnastické kozy, odrazové můstky, žíněnky, basebalové rukavice, kriketové
míčky, kompresor na míče, stopky,
sítě pro všechny míčové hry, ale také
kompletní set mantinelů na florbal
(je možné postavit jedno velké nebo
dvě menší hřiště). Celkové náklady
na pořízení vybavení šaten a sportovního vybavení byly téměř 600 tisíc korun včetně DPH, celou částku hradilo
město ze svého rozpočtu. Děkujeme
také firmě PP-GROUP.cz, která do
haly věnovala rozlišovací dresy.
Ing. Jan Macháček, starosta města
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Městská knihovna Proseč informuje

Městská knihovna v Proseči přešla od
7. prosince 2021 na nový knihovní systém
Koha. Tento celosvětový knihovní systém
přináší mnoho pozitivních změn jednak
do práce knihovnice i pro samotné čtenáře.
Knihovní systém Koha nabízí čtenářům vizuálně příjemný on-line katalog, který naleznete na adrese knihovny
www.knihovnaprosec.cz nebo na webu
města Proseč www.mestoprosec.cz.
Uživatelé, kteří uvedou v knihovně
svůj e-mail, získají přístup ke svému

čtenářskému kontu z webových stránek
knihovny přes on-line katalog. Po přihlášení mohou čtenáři spravovat své konto,
uvidí současné výpůjčky, historii výpůjček,
rezervace, poplatky, mají možnost si sami
prodloužit výpůjční lhůtu, rezervovat si
knihy.
Čtenáři, kteří nahlásí v knihovně svůj
e-mail, budou 7 dní před koncem dvouměsíční výpůjční doby upozorněni, že se
blíží čas vrácení knih. Výpůjční lhůtu si
mohou čtenáři sami 2x prodloužit přes
internet ve svém čtenářském kontě nebo

Nové knihy v knihovně

Beletrie pro dospělé:
Naučná literatura:
Michal Sýkora – Nejhorší obavy, Jaromír Pavel Kosatík – 100 x Václav Havel,
Jindra – Boj slepého krále, Jiří Hanibal Ivana Peroutková – Ženy, co se nedaly,
– Baroni z Větrova, Tereza Boučková – Martin Nekola – Na cestě za svobodou,
Život je nádherný, Františka Vrbenská Zdeněk Ležák – Milada Horáková, Ka- Hořící kůň, Zdeněk Hanka – Platina, teřina Konířová – Hravé mozaikování,
Karin Krajčo Babinská – Hvězdy na Annabel Karmel – Bible dětských pocestě, J. P. Delaney – Věř mi, Daniel krmů
Cole – Loutkář, James Swallov – Exil, Knihy pro děti a mládež:
Michael Connelly – Básník smrti, Steve
Radek Malý – Atlas ohrožených živočiBerry – Hrozba patriotů, Nina Laurin –
chů, Klára Smolíková – S Komenským do
Naposledy viděná, Amy Lloyd – Naivní
komiksu, Ondřej Neff – Barbora a Zlatý
manželka, Rob Sinclair - Červená kobra,
Černý sršeň, Julia Heaberlin – Hraj mrtvého, Holly Seddon – Nezavírej oči, Tom
Clancy – Střídání stráží, Keith Stuart –
Kluk z kostek, Will Dean – Temné sosny,
Heather Gudenkauf – Mé lži, Pascal
Engman – Ohňová země, Frauke Scheunemann – Jezevčíkova kocovina, Frank
Goldammer – Strašák, Puk Damsgard
– Rukojmí ISIS, Corinne Hofmann –
Dívka se žirafím krkem, Danielle Steel
– Nebezpečné hry, John Green – Sněží,
sněží…
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osobně při návštěvě knihovny, e-mailem
na knihovna@prosec.cz nebo telefonicky
469 321 047. Pokud si čtenáři výpůjční
lhůtu neprodlouží, bude jim po uplynutí
jednoho měsíce účtován poplatek za nedodržení výpůjční doby 3 Kč /1ks/měsíc.
Vážení uživatelé knihovny, děkujeme
vám za trpělivost s různými problémy,
které celý přechod na nový knihovní systém Koha provází a věříme, že budete s
novým systémem spokojeni.
Eva Rejentová
vedoucí městské knihovny

robot, Jiří Dušek, Petr Kostka – Zázrak
jménem voda, Zdeněk Ležák – Milada
Horáková, James R. Hannibal – Ztráty a
nálezy, Čtvrtý rubín
Kontakt:
www.knihovnaprosec.cz
knihovna@prosec.cz, tel. 469 321 047
Otevírací doba:
Úterý: 7:30-11:00. 12:00-17:00
Čtvrtek: 7:30-11:00, 12:00-16:00

Pátek: 7:30-11:00, 12:00-16:00

www.prosec.cz

Thomas Mann v Proseči v roce 1937 (výročí 85 let)
Přesně před 85 lety navštívil Proseč
německý spisovatel a nositel Nobelovy
ceny za literaturu Thomas Mann.
Thomas Mann se narodil v červnu roku
1875 v Lübecku. Po škole pracoval jako
pojišťovací agent, ale brzy pochopil, že
jeho velkou vášní je literatura. Díky románu Buddenbrookovi se stal slavným
skoro přes noc. Za své dílo nakonec získal
v roce 1929 Nobelovu cenu.
Proseč sehrála v jeho životě sice epizodní, ale o to zásadnější roli. „V roce
1936 se Thomas Mann dostal na špatnou
stranu, proti Německé říši. Zdržoval se v
Curychu a byl mu odebrán německý pas,
potřeboval tak získat jiné občanství,“ říká
matrikářka města Proseč Stanislava Češková. V opačném případě by mu hrozila
nucená deportace a pravděpodobně také
smrt.
O něco dříve se do podobné situace dostal také jeho bratr Heinrich Mann, který
měl vazby na celou řadu vlivných lidí v
Praze. „Byl častým hostem pana prezidenta Masaryka, byl jeho oblíbencem.
On sám ho považoval za svého váženého
přítele.“
Heinrich Mann se stal trnem v oku
nacistického Německa už v roce 1933.
Masaryk mu poradil, aby požádal o československé občanství. „Heinrich Mann
se obrátil na město Liberec, kde bohužel
v tu dobu už převládala sudetská strana.
Jeho žádost byla osm měsíců o ledu. A
když se o to začal zajímat, tak mu ji zamítli,“ vysvětluje Stanislava Češková.
V tu chvíli do děje vstoupil Rudolf
Fleischmann, účetní z Proseče. „On byl
strůjcem celé situace. Četl noviny, kde se
Heinrich Mann velice nechvalně vyjádřil
k postavení města Liberce a k zamítnutí

žádosti o získání domovského práva.“ To
byl první nutný krok k tomu, aby mu
mohlo být občanství uděleno. „Když zjistil, že Liberec nepomohl, odjel do Prahy,
spojil se s panem profesorem Kozákem
a požádali o audienci u pana Beneše, to
bylo v srpnu 1935.“
Fleischmann byl aktivním členem
strany národně socialistické a velmi se
podílel na veřejném a kulturním životě
v Proseči. „Pohyboval se mezi lidmi jako
Jaroslav Ježek, Bohuslav Martinů, znal se
s různými literáty v Praze. Vzal si to za
takový cíl a chtěl Mannům, jak Heinrichovi, tak později Thomasovi pomoci. To,
že oslovil profesora Kozáka, prezidenta
Beneše a teprve poté se obrátil na zastupitelstvo Proseče, kdy už měl tyto dva
vlivné lidi za sebou, tak už nebyl problém
Heinrichovi Mannovi domovské právo
schválit,“ vysvětluje Stanislava Češková.
Situace Thomase Manna byla trochu
odlišná. Coby nositele Nobelovy ceny ho
v Německu ještě chvíli tolerovali, zlom
nastal v roce 1936. „Dostal upozornění,
že bude jeden z nežádoucích, a to i kvůli
tomu, že jeho žena byla židovka. Tou
dobou už měl Heinrich československé
občanství a Rudolf Fleischmann dál pokračoval úspěšně v bohulibé činnosti ve
prospěch rodiny Thomase Manna.“
Do Proseče Thomas Mann zavítal
pouze jednou, před 85 lety. „Bylo to 12.
ledna 1937, kdy přijel autem zapůjčeným
od ministerstva zahraničních věcí. Poděkoval, věnoval městu dva tisíce korun, za
které byla později vysázena alej stromů
směrem ke koupališti. Navštívil rodinu
Fritzovu. Kamil Fritz byl místostarosta
Proseče. A pak se stavil také u Rudolfa
Fleischmanna.“ Thomas Mann byl občanem Československé republiky 8 let,

Heinrich zůstal občanem ČSR až do své
smrti.
Protože byl Rudolf Fleischmann židovského původu, musel 14. března 1939
opustit Československo. Německý soud
ho v nepřítomnosti odsoudil k trestu
smrti. Zůstaly tu jeho dvě dcery Milena a
Eva a jeho druhá žena Soňa. „Dcery byly
poslány posledním Wintonovým vlakem
do Londýna, Soňa se za pomoci přátel
dostala přes Norsko do Anglie, kde se rodina po roce opět shledala. Eva se později
vdala do Ameriky a žije ve Washingtonu,
v současné době jí bude 87 roků. A paní
Mileně je 92, s ní se setkáváme v podstatě
každý rok v Proseči,“ říká Stanislava Češková.
Titulem Lady se Milena Grenfell-Bainesová opravdu může pochlubit.
Kromě toho ji ve Frenštátě vděčí i za to,
že v Anglii proslavila legendární pečící
hrnec. Remosku původně koupila jako
dárek pro sestřenici, ale zajímalo jí, proč
se neprodává také na britských ostrovech.
Její telefonát výrobci způsobil malé pozdvižení, ale remoska se v Anglii nakonec
opravdu stala doslova hitem.
Miroslav Hruban
Český rozhlas Pardubice

Spisovatel během své návštěvy Proseče
rozdal občanům mnoho autogramů do svých
knih a někteří je mají v knihovnách dodnes.

Z návštěvy Thomase Manna v Proseči v
lednu 1937 byl pořízen unikátní video materiál, který je nyní uložen v Národním filmovém archivu v Praze a město Proeč ho má
od roku 2011 také k dispozici.
Pokud máte zájem
můžete si poslechnout celý rozhovor
na Českém rozhlasu
Pardubice.
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Koutek naší kronikářky:

Osobní vzpomínky na odbojovou činnost za 2. světové války – pokračování.
„...nadešel rok 1944. Řádění německých
vrahů ze strachu před jejich možnou porážkou se stále stupňovalo. Také mně nastala nová nebezpečná odbojová práce.
V Proseči jsem se blíže seznámil s rodinou poštovního revidenta ve výslužbě
Štuky, u něhož se od července 1944 ukrýval zatykačem hledaný profesor Josef
Grňa. Přesto, že měli Štukovi dva syny v
koncentráku, přece přijali pod střechu tak
významného odbojáře, partyzána. Štukovi byli velmi stateční manželé a velcí
vlastenci.
V tomto roce přišla na vedení skupiny
R-3 katastrofa. Dne 2. října 1944 byl našimi českými četníky v Hříšti u Přibyslavi
zastřelen generál Luža i se svým pobočníkem. Nato v krátkém čase partyzáni
vedení jeho synem Radomírem Lužou,
obklíčili ve dne četnickou stanici v Přibyslavi, četníky odzbrojili a na návsi postříleli. Zbraně jim na tuto odplatu opatřil
Karel Famfulík, bratr popraveného Františka. Karel byl odborník puškař a zbraně
měl ukryté v pískovcových skalách u

rodné obce Seče Vidlaté.
Dne 1. listopadu 1944 byl po zradě v
našich Pasekách, zastřelen gestapem generál Svatoň i se svým pobočníkem kapitánem Soškou. Jejich nerovný, beznadějný a hrdinný boj i celou tragédii jsem
prožil na místě osobně. Přijel jsem to
osudné ráno se sběrem mléka ke Koutného hospodě, když právě začalo gestapo
obkličovat Ehrenbergův domek, kde se tu
dobu jmenovaní ukrývali. Dodnes hořce
lituji, že jsem neměl u sebe moji výbornou automatickou pistoli. V tom případě
by se ta tragédie odehrála poněkud jinak.
Tyto dva hrdiny a ještě dalších 17 členů
skupiny zradil po zatčení učitel Hegr z
Luže. Odtud pocházel i vrchní strážmistr
Kohoutek.
Tak zůstal z vedení R-3 jediný profesor Grňa, štastně ukrytý u Štuků v Proseči. V této době jsem prožíval řadu dnů
a týdnů plných nejistoty. Tehdy, poslední
říjnovou neděli asi 29. října jsem nešťastnou náhodou u Litomyšle ztratil tobolku
s různými doklady a s větším obnosem

peněz, ale hlavně s velezrádným letákem.
Tato velmi vážná nehoda mně však díky
bohu šťastně dopadla.
Prožil jsem však těžké chvíle od nedělního odpoledne až do poledne pondělního. Tehdy šlo u nás o všecko a hlavně
o rodinu. Nato hned 1. listopadu ona tragédie na Pasekách. Předtím už dlouhý čas
jsem zásoboval rodinu Štukovu i milého
pana profesora Grňu. Denně jsem jim
nenápadně donášel potřebné množství
mléka, které mi ve sběrně často vybývalo,
dále mouku a maso i jiné životní potřeby,
neboť Štukovi posílali každý týden dva
balíčky potravin synům, aby v koncentráku v Mauthausenu nezemřeli hladem.
Toto se muselo dělat naprosto nenápadně, aby nikdo neměl ani tušení, kdo se
u Štuků ukrývá. Přitom jsem dle svých sil
a možností zásoboval i další osoby, žijící
v různých úkrytech. V té době těch lidí
přibývalo a nebylo možné je nechat umřít
hladem. V této činnosti pak nadešel nový
rok 1945“
Připravila: Miluše Rejentová

Nabídka knih věnující se II. odboji na Prosečsku
Město Proseč v roce 2015 získalo od
dědiců práva a vydalo reprint knihy Jaromíra Nepraše Smrtí boj nekončí.
První vydání vydalo ještě pro Jaromíra
Nepraše v roce 1990 Okresní muzeum
Svitavy. Na přípravě knihy tehdy pracoval také Ing. Josef Svatoň, syn gen. Svatoně.
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Kniha se věnuje osobě generála Josefa Svatoně, odbojové skupině R3 a odboji na
Prosečsku. Jedná se o druhé
rozšířené vydání doplněné
o nové fotografie získané
od rodin gen. Svatoně a kpt.
Sošky.
Kniha je ke koupi na pokladně Městského úřadu Proseč za cenu 150 Kč.
Město Proseč vydalo v
roce 2019 knihu Josefa Němečka II. odboj 1939 - 1945
Prosečsko, Svratecko, Hlinecko.
Jedná se o již 3. vydání
dlouhodobě vyprodané knihy
„II. odboj 1939-1945 Prosečsko a Svratecko“ (první
vydání mělo obálku v hnědé
barvě, druhé vydání mělo
modrou obálku). Nové vydání knihy s vínovou obálkou
je opět rozšířené o nové informace z naší
V případě zájmu je možné knihy
oblasti a také o oblast Hlinecka, to je i zaslat i poštou nebo přes zásilkovnu
důvod proč má kniha mírně upravený (k ceně bude připočítáno také pošnázev.
tovné), v tomto případě prosím konKniha je ke koupi na pokladně Měst- taktujte Mgr. Kateřinu Jetmarovou
ského úřadu Proseč za cenu 250 Kč.
e-mailem jetmarova@prosec.cz
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Zpráva o činnosti SDH Proseč za rok 2021

I přes pokračující pandemii byla činnost SDH Proseč v roce 2021 poměrně
bohatá.
Členové výjezdové jednotky prošli
pravidelnou zdravotní prohlídkou, pravidelně se zabývali údržbou techniky,
zúčastnili se školení obsluh motorových
pil, absolvovali školení s lékařem ze záchranné služby zaměřené na resuscitaci
a další zdravotní školení se záchranářem
Vojtou Broklem. Nositelé dýchací techniky se zúčastnili výcviku v kontejneru
Fire Dragon, další členové se procvičili na
akci Rescue days, kde se učili různé techniky vstupů do havarovaných automobilů a téměř celá jednotka se zúčastnila
velmi zajímavého společného cvičení se
záchrannou službou v Chrudimi. V roce
2021 vyjela jednotka ke 34 událostem.
Mnohokrát to bylo k odstranění spadlých
stromů, dále k několika požárům, dopravním nehodám, transportům pacientů
nebo k likvidaci nebezpečného hmyzu.
Členové jednotky se svojí technikou pomáhali ještě při dalších 14 událostech při
čištění kanalizace nebo mytí komunikací.
V září jsme doplňovali našimi cisternami
vodu do parní lokomotivy v Borové. Několik dalších členů se zúčastnilo s koňskou stříkačkou srazu historické techniky
ve Vysokém Mýtě.
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V zimních měsících za velké podpory
města a pomoci členů výjezdové jednotky
proběhla rekonstrukce zasedací místnosti
v naší hasičské zbrojnici.
Vedení města Proseč během roku vybavilo členy novými rukavicemi na technické zásahy, třemi komplety zásahových
obleků a zakoupilo několik nových hadic.
Díky podpoře našeho dlouholetého sponzora firmy Bohemia Steelmont s.r.o. do
vybavení jednotky přibyla na konci roku
nová transportní vana a stabilizační vakuová matrace pro transport pacientů.
Mladí hasiči začali na jaře poctivě trénovat, ale kvůli pandemii byla jarní část
soutěžní sezóny bohužel zrušena. Na
podzim se konaly čtyři závody okresní
ligy v požárním útoku. Družstvo mladších hasičů obhájilo loňské prvenství a
starší skončili na krásném druhém místě.
Pro vítěze okresních kol byl uspořádán
Hejtmanský pohár v Komárově, kde naši
mladší hasiči obsadili druhé místo.
Děkujeme všem, kteří nás podporují v
naší činnosti a přejeme hodně úspěchů,
zdraví a štěstí v roce 2022.
SDH Proseč
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Co na to dnešní novomanželé?

Dostal se mi do rukou notářský spis, téměř
sto let starý. Na dvanácti stranách je zde vyhotovena notářem smlouva mezi rodiči ženicha a jeho nastávající manželky.To, že to neměli tehdejší novomanželé vůbec jednoduché
a že se museli postarat o rodiče, kteří si zajistili smlouvou důstojné stáří je obsahem zápisu.

Vzhledem k zachování soukromí poskytovatele spisu prohlašuji, že jména zde uvedená,
čísla popisná, čísla parcel a názvy obcí jsou
smyšlená.
Poměrně rozsáhlý zápis, koriguji na nezbytná důležitá fakta.

Číslo jednací: 1747

Strana první.

SPIS NOTÁŘSKÝ

Sepsaný v Skutči, dne šestého června roku
tisícího devítistého dvacátého devátého,
přede mnou JUC Zdeňkem Berklem, notářem ve Skutči za přítomnosti účastníků mně
osobně známých a dle jich udání zletilých a
svéprávných:
a./ pana Františka Haltáka, - rolníka z Proseče číslo popisné 9 jakožto postupujícího

b./ jeho syna pana Aloise Haltáka, rolnického syna bytem tamtéž jakožto spolunastupujícího a ženicha a

c./ slečny Anežky Krejzlové, rolnické dcery
z Martinic, číslo popisné 2 jakožto spolunastupující a nevěsty, která byla za zletilou prohlášena dekretem okresního soudu ve Skutči
dne 15. dubna 1929 číslo jednací Nc I
20/29
Účastníci tito uzavřeli předemnou notářem
dnešního dne následující smlouvu svatební a
postupní :

Za prve : Pan Alois Halták, jakožto ženich
a slečna Anežka Krejzlová, jakožto nevěsta
připovídají sobě navzájem, že spolu uzavrou
sňatek manželský.

Za druhé : Vzhledem k tomuto obmyšlenému sňatku manželskému a pro případ
uskutečnění se téhož postupuje pan František Halták, a podpisem této smlouvy této
již postoupil a odevzdal svému synu Aloisu
Haltákovi a jeho nastávající manželce slečně
Anežce Krejzlové následující, jemu patřící a v
pozemkové knize pro katastrální území Proseč zapsané nemovitosti:
a./ ve vložce číslo 9 usedlost – číslo popisné 9
v Proseči na stav. parc. č. kat. 6 , s pozemky č.
kat. 11 zahrada, 15 zahrada, 73 louka, 78 role,
79 louka, 218 pastviště, 219 role, 220 pastviště, 260/1 role, 293 role, 475 role, 484 pastva,
708 louka, 765 role, 766 louka, a 772 zahrada
v Proseči s veškerým právem a příslušenstvím,
v těch mezích a hranicích, jak nemovitosti
tyto sami drželi a užívali, neb tak činiti právo
měli, se všemi budovami a výstavnostmi, se
vším co hřebem přibito, maltou neb hlínou
přiděláno a se zemí spojeno jest, a veškerým
a živým a mrtvým inventářem, až na jednu
dojnou krávu, kterou si postupující pro sebe
ponechává a 4 kusy hovězího dobytka, které
si hodlá postupující do jednoho roku od
podpisu této smlouvy odprodati, svému synu
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Aloisu Haltákovi a jeho nastávající manželce
slečně Anežce Krejzlové do jich úplného a
neobmezeného vlastnictví a vládnutí a ku
stejným jich dílům a tito pro případ uskutečnění se obmyšleného sňatku manželského
mezi nimi předmětné nemovitosti s příslušenstvím přijímají a nastupují k vlastnímu držení
a užívání.
Za třetí : Cena postupní stanovena na
41. 000.- Kč slovy : čtyřicet jeden tisíc korun
československých a nastupující snoubenci zavazují se obnos tento spláceti postupujícímu v
menších částkách na jeho požádání tak, aby
nejpozději do pěti let od podpisu této smlouvy
byl celý splacen, do té doby bez úroků a bez
knihovního zajištění.
Za čtvrté: Mimo této ceny postupní a bez jakékoliv srážky z téže vyhražuje si postupující
z postupovaných nemovitostí služebnost bytu
a výměnek, vše doživotně a bezplatně, jak následuje:

a./služebnost bytu sestávající z práva postupujícího výhradně obývati tu menší světnici pro
dvě osoby, které leží na pravo přes síň, v domě
číslo popisné 9 v Proseči s právem přijímati v
ní libovolně návštěvy, z místa mezi hospodářovým dobytkem pro jednu krávu, kterou budou nastupující povinni obsluhovati a krávu
tu právě tak jako svůj dobytek krmiti, z místa
na sýpce k uložení obilí a mouky, z místa za
sklepem na zahrádce, kde jest postupující
oprávněn zříditi si krecht na brambory a na
též zahrádce jest postupující oprávněn chovati
si v králikárně králíky, dále vyhražuje si postupující na dvoře hospodářů výhradně užívání
sklepa k uložení brambor, řepy, mléka, postupující jest rovněž oprávněn držeti si v krajním
chlévku od návsi, prasata při hospodářů stelivu, avšak při vlastním krmivu, čerpati si ze
studny hospodářů libovolně vodu pro vlastní
potřebu a péci si při topení hospodářů v jejich
peci svůj chléb a jiné pečivo, a míti v síni u vymíněné světnice vařenku s volným příchodem
a odchodem ke všem těmto místnostem a
místům, s právem nerušeného se pohybování
po celé předmětné usedlosti.
b./výměnek sestávající z povinnosti nastupujících poskytovati postupujícímu při společném
stolování řádnou stravu, jeho stáří a stavu přiměřenou, v množství a jakosti, jak oni sami
jísti budou.

V případě, že by se postupujícímu toto společné stravování nelíbilo, jsou nastupující
povinni poskytovati jemu každoročně, pravidelně se opětující výměnkové dávky, vše
řádné jakosti, dobré míry a váhy:
pět metrických centů žita, tři metrické
centy pšenice, čtyři metrické centy ovsa, jeden metrický cent ječmene, jeden metrický
cent zelí, čtrnáct metrických centů brambor,
pět kilogramů maku, jednu třetinu veškeré
ovocné sklizně, k odvádění ročně předem
v půlletních dávkách, čtyři kopy vajec, slepičích na požádání v menších částkách měsíčně březnem počínaje a říjnem konče toho
kterého roku, osm prostorových metrů pali-
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vového měkkého dříví, a to čtyři metry kulatiny, a čtyři metry štěpin, kteréžto dříví jsou
nastupující povinni postupujícímu v případě,
že by sám nemohl rozštípati a rozřezati a pod
střech uložiti.
Dále jsou nastupující povinni postupujícímu do mlýna obilí dovézti a zpět přivézti.

V řípadě, že by si postupující krávu držeti
nechtěl, jsou nastupující povinni odváděti mu
denně jeden litr kravského, čerstvě nadojeného mléka, a ročně dvanáct kilogramů másla
čerstvého, nepřevařeného, k odvádění po částkách v letních měsících, a v případě, že by
si postupující nedržel prase, jsou nastupující
povinni odváděti mu každoročně o vánocích
čtyřicet kilogramů masa vepřového, tučného a
nesjímaného.
Nastupující jsou dále povinni postupujícímu poskytnouti cepovou slámu, kdy on jí
bude do své postele potřebovati a jsou rovněž
povinni půjčiti postupujícímu potah, po pět
dnů do roka.
Dále jsou nastupující povinni postupujícímu prádlo vyprati a vyžehliti, jakož i vymíněnou světnici v řádném stavu a v čistotě
udržovati.

V případě, že by se postupující z usedlosti
odstěhoval, jsou nastupující povinni dávati
mu za mléko a máslo peníze, jak v té které
době bude jeho běžná cena, a ostatní výměnkové dávky jsou povinni do jeho bydliště,
vzdáleného po dvě hodiny, po případě na nádraží do Borové dovážeti.

Za páté: Vlastnictvím, držení, a užívání,
škoda a nebezpečí přechází na nastupující
snoubence dnem uzavření obmyšleného
sňatku manželského mezi nimi, kdežto povinnost platit daně s přirážkami a ostatní
dávky veřejné již od dne 1. ledna tohoto roku.

Za šesté: Strany vzdávají se práva odporovati této smlouvě pro zkrácení nad nebo pod
polovinu ceny pravé a prohlašují, že postupující předmětné budovy sám obýval, a pozemky
obhospodařoval, a že nastupující právě tak
činiti budou.
Za sedmé: Náklady této smlouvy, jejího
knihovního vkladu, kolky a vyměřené poplatky zaplatí nastupující snoubenci rukou
společnou a nerozdílnou.

Za osmé: Svoluje a ustanovuje se, aby dle
snímku z tohoto spisu notářského a kopulačního listu uzavření sňatku manželského mezi
Aloisem Haltákem a Anežkou Krejzlovou,
dosvědčujícího na nemovitosti zapsané ve
vložce číslo 9 pozemkové knihy pro katastrální území Proseč bylo vloženo právo vlastnické
a./Aloisu Haltákovi na polovici

b./Anežce Krejzlové na polovici

Sepsáno, podepsáno, ověřeno, opatřeno nezbytnými razítky a notářskou pečetí.

Proto mládenci a dívky, poučení z toho
mějte a nikdy se nežeňte a nevdávejte!

Svatopluk Václav Vobejda

www.prosec.cz

Zveme vážené příznivce dřevěného herectva na unikátní rekonstrukci představení z druhé půli 19. století Johan doktor Faust, v podání umělecké skupiny Handa Gote.
S úplnou sadou velkých loutek, které byly vyrobeny dobovými technologiemi podle původních figur tradičních loutkářských rodů Karfiolů,
Maiznerů a Nováků. Včetně dobového svícení i ozvučení.
Hra je nastudována typickým hlasovým projevem tehdejších herců,
tzv. Pimprláčtinou.
Hraje se kompletní text, jenž sepsal prof. Dr. Jindřich Veselý podle
Fausta Antonína Lagrona a dalších lidových loutkářů.
Umělecká skupina Handa Gote research & development pracuje od
roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, hudby, performance,
vizuálního a konceptuálního umění
Ve všech svých pracích využívají kreativním způsobem technologie a
tak to jak staré, tak ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracují
s mediální archeologií a v pracích blížících se dokumentárnímu divadlu
se intenzivně zabývají tzv. malými dějinami.
Toto představení bylo z důvodů pandemické situace v roce 2021 odloženo. Nyní jej tedy, vážení milovníci loutek, máte konečně příležitost
zhlédnout v prostorách Staré evangelické školy dne 2. dubna 2022 od
18:00 hodin. Předprodej vstupenek probíhá od 1.2. 2022 v Městské
knihovně Proseč. Již zakoupené vstupenky z r. 2020 zůstávají v platnosti.
Tradice pod patronací Mefistofela!! Rozhodně si nenechte ujít. Hraje
se u nás v Proseči pouze jednou!
Představení připravili: Robert Smolík, Tomáš Procházka, Jan Dörner,Veronika Švábová, František Antonín Skála, Radka Mizerová,Jakub Hybler, Jonáš Svatoš, Jan Brejcha.
Produkce: Maria Cavina, Jedefrau.org.

Akce v Ateliéru Viki

RODINNÉ CENTRUM MIKEŠ PROSEČ

na 1. pololetí

OTEVŘENO VE ČVRTEK od 8:30 do 12:30 hodin

2022

Od 10 hodin je připraven společný program.
Přijít můžete kdykoliv během dopoledne.

1) 12. 2. 22 od 10. -17. hod
Obrázky tvořené pro radost - alobalem, voskem, nití

ÚNOR 2022

2) 5. 3. 22 od 10. -17. hod
Jaro volá - dekorace s vůní jara pro maminky

3. 2.

3) 2. 4. 22 od 10. - 17. hod
Velikonoční tvoření na všechny způsoby a kamínky jako
kraslice vydrží léta…
4) 7. 5. 22 od 10. -17. hod
Tvoření pro parádnice - ozdoby do vlasů, náramky, korále…
5) 28. 5. 22 od 10. -17. hod
Výroba květů z papíru, deníčky na tajnosti
6) 18. 6. 22 od 10. -17. hod
Malujeme, na co se dá, netradiční možnosti tvorby

„KRMÍTKO PRO PTÁČKY“

10. 2.

„SRDCE Z LÁSKY“

17. 2.

„KARNEVAL“

24. 2.

„ČEPICE A RUKAVICE“

Příspěvek na pobyt v RC – 30 Kč/dítě, každé další dítě 15 Kč,
děti do 1 roku zdarma.

Na setkání s Vámi se těší Ivana Müllerová

Přijďte mezi nás…

Akce vhodné pro děti i dospělé volně přístupné
Možná i rezervace na tel. č. 777627807
Ateliér Viki
nám. Dr. Tošovského 21, Proseč
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TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

2022

22l3–17l5l2021
20l3–15l5
20.3.
FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
23.3.
VÝLET DO ŠPANĚL

27.4.
LENORA V. J. TOMÁŠKA
1.5.
PS RUBEŠ & PS SLAVOJ
3.5.
DASHA SYMPHONY

27.3.
4TET

5.5.
JAROSLAV SVĚCENÝ

30.3.
DECHOVÝ KVINTET
PKF & JAN ČENSKÝ

8.5.
PRODANÁ NEVĚSTA

3.4.
LOUSKÁČEK

12.5.
IRENA BUDWEISEROVÁ

10.4.
HARFA
KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ

15.5.
EVA URBANOVÁ
& MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ
TRIO

24.4.
STARCI NA CHMELU

hudebni.skutec.cz

Změna programu vyhrazena

POŘADATEL

HLAVNÍ SPONZOR

PARTNEŘI

G
PARDUBICKÝ KRAJ

DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Borská 149, 539 44 Proseč
Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Místo výkonu práce Proseč.

Pracovní náplň:

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:
PRACOVNÍKA DO EXPEDIČNÍHO
SKLADU

Požadujeme:

- analyzování a odstraňování zjištěných závad

- kontrola a opravy elektrického nářadí a spotře- Nabízíme:
bičů
- práci v zavedené a stabilní společnosti
- řádné vedení předepsané dokumentace
- hlavní pracovní poměr

- min. vyučen v oboru

- zaměstnanecké benefity
- nástup možný IHNED

- nástup možný IHNED

Prosečský zpravodaj 1-2/2022

- spolupráce s ostatními útvary družstva
Požadujeme:

- schopnost samostatně se rozhodovat a řešit problémy, zodpovědný přístup

Nabízíme:

- zaměstnanecké benefity (závodní stravování, bonus za docházku)

- organizace a rozdělování činností mezi svěřené
zaměstnance, denně zadávat úkoly podřízeným
zaměstnancům a vyhodnocovat jejich plnění
- vyřizovat zakázky, expedovat výrobu a doplňovat
základní materiál

- dobré komunikační schopnosti, přirozenou autoritu, aktivní vystupování

(vhodné pro osoby se zdravotním postižením)

- práce na jednu směnu

- celkové řízení svěřeného výrobního provozu

- zkušenost s vedením týmu

- pečlivost a řemeslnou zručnost

- hlavní pracovní poměr

Pracovní náplň:

- SŠ vzdělání

- platné osvědčení pro samostatnou činnost §6 vyhlášky č. 50/78 sb.

- práci v zavedené a stabilní společnosti

Místo výkonu práce Krouna.

Místo výkonu práce Proseč.

- provádění preventivní údržby budov a technologických zařízení
- spolehlivost a kladný vztah k práci

Požadujeme:

Přijme zaměstnance na tuto pracovní pozici:

VEDOUCÍ VÝROBNÍHO STŘEDISKA

Bližší informace budou podány na adrese:

DIPRO, výrobní družstvo invalidů
Borská 149, 539 44 Proseč

tel. č. 469321191, e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
kontakt: p. Zanina Milan
p. Tmejová Jana
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Nabízíme:

- práci v zavedené a stabilní společnosti

- hlavní pracovní poměr, jednosměnný provoz

- zaměstnanecké benefity (závodní stravování, bonus za docházku)
- nástup možný IHNED

www.prosec.cz

Restaurace U Toulovce
přijme
KUCHAŘE/KUCHAŘKU

Květinové Studio Ilona
přijme
květinářku/ floristku
na plný úvazek
V termínu od 9. 2. do 31. 3. 2022
přijme
do prodejny zverimexu osobu
na záskok po dobu nemoci.
Více informací na tel.:
728 231 546

na HPP

Hledáme také pomocnou sílu do
kuchyně a brigádníky do kuchyně i
pro obsluhu hostů.
Nabízíme zajímavé platové
ohodnocení, benefity a flexibilní
pracovní dobu.
Bližší informace u p. Davida
Lampárka na tel. 739 723 232.

Prodej nemovitosti v Proseči

Bližší informace a kontakt:
tel. 608 780 844

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky
Nesbírám vážnou hudbu, dechovky ani lidovky
Platba ihned v hotovosti
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Zpravodaj je povolen a registrován Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39. Kontakt: tel. 469 321 137, zpravodaj@prosec.cz
Vydává MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj neprochází korekturou.
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