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V Proseči vystoupí v květnu 
2019 hudebník Jiří Stivín

Spolupráce mezi městy Proseč a 
Skuteč na kulturních akcích pokračuje. 
Po velmi úspěšném letošním vystou-
pení kytarového virtuóze Lubomíra 
Brabce v evangelickém kostele v Pro-
seči připravují města další vystoupení. 
V květnu 2019 k nám do Proseče za-
vítá v rámci 16. ročníku festivalu To-
máškova a Novákova hudební Skuteč 
známý jazzman, flétnista a skladatel 
Jiří Stivín, jeho vystoupení se usku-
teční opět v evangelickém kostele. 

Město získalo dotaci na nový 
Spolkový dům

Město Proseč získalo dotaci ve výši 
1,9 mil. Kč na přestavbu, téměř 20 let, 
chátrající nemovitosti (Kara II) v cen-
tru města na spolkový dům. V novém 
objektu vzniknou potřebné prostory 
pro děti, mládež a seniory. S novými 
prostory už nyní mohou počítat Skaut-
ské středisko Proseč, Klub seniorů 
Proseč, ale i další spolky. Kromě vyda-
ného stavebního povolení máme tímto 
zajištěné financování a nic už nebrání 
samotné realizaci, která by měla pro-
běhnout nejpozději do září 2019.

Na Dni řemesel převzali hasiči nové hasičské auto
Tříleté snažení vedení města o získání 

nového hasičského auta bylo završeno 
v neděli 23. září, kdy bylo na závěr akce 
Den řemesel slavnostně předáno Sboru 
dobrovolných hasičů Proseč do užívání 
nové hasičské vozidlo T815-7 6x6.1 
CAS-30. Vozidlo nahradí v jednotce ha-
sičů města JPO III již dosloužilé vozidlo 
T815. Nové hasičské auto, jehož pořizo-
vací cena je 7,7 mil. Kč, bylo pořízeno z 
prostředků EU z Integrovaného regionál-
ního operačního programu, prostředků 
města, ale také díky finančnímu daru 
místní firmy Bohemia Steelmont.

Vozidlo bylo symbolicky předáno k 150. 
výročí od velkého požáru, který v Proseči 
vypukl 19. září 1868. Tehdy shořelo 54 

stavení, včetně radnice s věží na náměstí, 
a 16 stodol. Proseči trvalo dalších 20 let, 
než se opět postavila na nohy. Věřím, že 
nová technika a hasiči města, na které 
jsem jako starosta hrdý, pomohou dobře 
ochraňovat majetek a životy našich ob-
čanů, aby se podobné tragédie již nikdy 
neopakovaly. 

Jan Macháček, starosta města Proseč

Výtah na městském úřadě je dokončen
Téměř tři měsíce probíhající stavební 

práce jsou u konce. Od října budou moci 
občané, senioři a maminky s dětmi vy-
užívat nový bezbariérový vstup a výtah. 
Z druhé strany úřadu je nově připraveno 
vyhrazené parkovací místo pro osoby se 
zdravotním postižením. Přístup na par-
koviště je z ulice Budislavská. Bezbari-
érový přístup byl realizován s dotací 50 
procent z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Celkové náklady byly 1,9 mil. Kč, s pří-
pravou podkladů nám významně pomohl 
Ergotep CSR Institut a Jan Pospíchal.

Miloslav Hurych, místostarosta města


