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PosĚi},dnÍ den roboty

v Prosetí ně

s

Y druhé polcvici něsÍ ce dubne roku 1848 bylo ngří zeno vrch_

věichní ro].nÍ ci
a obcí ilodoní na, č enncv5{ Tasovic, Llouky a tsrtcví (Č tyre
dvo"y oatří ly tehdy k Perni:týnu) c1osttlvi}í se do Prosetí nil,
kanž přijecle cí sařský .-kňmisař z Brna s6í ratí pcdpisy proti
rlcÍ jtetlsi:ýna ú řadem panství kunš tátské ho, by

Turkcvi.

.Ielikož ccz:atlzu vrchncsti nutnc by1o poslechlrcuti' pří š 1í vgicrrno robotní ci z jmencvaných gtrcí , takž e mí stncst
tehclejš í holÉ axeĚkrychtářg iť i6rg{p* č .30 nestač ile pro vš echny.
Mí stc }rláš ené ho kon^isaře přijel v koč áře aktuár ze záli.ku
kunš tátské ho a rlří tonnýn sedldků ur přednáš e1 o dů lež í tosti
podpisů . Jergu k tonu nřisvěcěovali ť arář'i schů zi pří tomní ."
ProsetÍ nský rclní k Josef .'elí š ekz č í slaÍ ']6 š eI prrivě
dc tóto schrlze a tu pctka} se s ppo]'en' který 1rodal nu, listinu
s nadpiscnl?řeč těte, rozhlr:ste a pcš ).ete rychle ciálel i)e1í š ek
listinun v rrí ž stáLo, aby se ž ádný nepcdpiscval na prázdný
papí r' ž e pcdpisy ty najÍ býti scuhlasen pro vo1bu do něBecké ho parlaelentu ve Frnkfurtu přeěetl' poslovin aby s ní š e].
ryehle dále ot]evz,Jal a š e1 k r';rc}:táři. Aktuár ořiví tal ho
ja}ro staré lic zní loé ho:r zvul iio ú lsb z.1 sebcu ku stolu, na něii[Ž

iiž připriivený rrr'pÍ r ie pStsCí pctřeby.
Na otú zku Pe1í š kcvu' proč nepřijel oh1ář;ený konisař
z Brna prsvil aktuár, Ee jednai c}l v jeiio za$tcupcní již takó
jakc cÍ sařský ú řecí ní k."Jes't tc divné '', prbví .)elí í .;ei<r"ž eVy
jakc cí sařsliý' ú řecirrí kjedr:í rte prctí jehc vť ilí á sbí r;ite nocpisy t)rc volbu do něnccké hc oarlanelitu."
Aktuár $e zať aa!!, chvtltně poč al sbalcvati papÍ ry ří kaje'
ž e ž ť rdr4Ínení iiucen k prcdpisu B ž á<1a1 ť s1í š karby lro'3cprovodí l ku koč áru'

r:rě1

(l?,

Zatí a venku, kde rozh]-ásilo se oě se jedná, stály ž errJ ()
s kgnení n v klí nech a hrozi}y, pcdpí š í -Ii6o nuž i z přinucení ,
Že koč rÁr rozbijí . ")eIÍ š ekorcvec]1 ustraš ené hoaktuáre shronáž děnýn davem 1idÍ , aktuár usednuv do vozu Drct,ola ,,Sláva
konstituci " a poruč il vczkcvi rychle jeti.
Saiaoz.řejraě Že vš ecirněch

u rychtáře shronráž dč ných z6ocnilc t;e rcahořč enÍ nad tí n, Že se s nini ta].: pcdloudně jednal'c
a tontuto rczhcřč eirí dal prů cřrcci jec1eri obč an z Lcuky, takto
známý pří tel a straní k farářrl, když pravil:Kdc pak rozk&Zova1 taky kncž í rróc hrontrcly? Co naj fra"t
v naš í hrorrraciě?
}Í ě se zdá', abychon r'.y přespc].nÍ l Go máne hů lkyr_udělali ulici,
ncuš tě1i jeclnciro pc druiré ' t*ž aý ho ,oraanffiavt ?,a to,
"
ž e i cnj ttás rr'ilrv,iic]ě1i k pc<1piscvání . Toř se vÍ ž e farú ť .iustra-

š eni utí kellí 'Eé ž kvaprrě dcnů .
ZatÍ n v obcí ch, ke í Iunš tátu pati(í cí ch, od Jí nranova
no Roveč Í nb.yii již vš ichni rcbotnÍ ci pcdepsáni. ,.Iak'sile se
dozr'ěděli' k č einu podoisy sbÍ rány jsou, sebrali se Be vš ech
obcí ' ozbrcjili sekerami, kcsanil cePJ a vš Í nrnož nýn a táh].i
ke iiunš tátu. I'ldo jim v cestu přiš eln muse1 s rtiraj.. IJo Kunš tátu
pcs].ali předem depu'taeí s ž ádostÍ ,by jim podpí sy byly vráceny
a když se tak negrtane, ž e už ijÍ násilí . v oleš nici přÍ chod
takové ho chrcnoné hc z;Ástupu vyvclal ve1í kd zdč š enítakž e i svo}ánÍ utvcŤ ené tan jiii ;rárc<inj gerrdy vyzné 1c ]la prázclnc"
Deputace i:rc pcdnisy gyotan vyslaná
dctně''

u oběda a eěla coripisy4sebou.

byla již v

''pancké n

tí n, kdy by1a tatc schů ze v ť rcsetí ně, rozkazcvill dráb z Lcucké ho dvora, Že na dru[ý den nají vš ichni
Den nřed

v}'stoullit'i

rcahazcvání hrroje na''Choci:o1í ku'' .r,r'ydrych
;/
z č Í s1a11 ta]itc i:u1_raistr č ili náněstek rychteiřů v, svcla&
bez vč donrÍ tc}rc'to na vcč 'er sclrů zi věech rcbctní kť ra nevrh1,
n,3

|

4h.J

by ž &idný na robotu nechodil , ž e prý jest robcta zruš ena jí ž
a B ní rn souhlosili vš ichní ž e na rcbotu nepů jdcu.
r)elí š kova dcera jdouc na tr'ávu na Iouč ce pod Choc}rolí ken

nezi o hů l opřené ho a sluřku }b.1'dp*vchovu sanactrrcu rozhatcvatí hnů j. Tatc lrned na ní volala přEč ne jde
na robotu? :)el-í š kova,nladé ješ tě děvč e odvěti1al,,Kdybys ne-

alrrř'ela drába ne

byla hloi'prí , oocirazila bys drábcvi hů 1ku až by se svalil {
dc].ů s Weze a š ]-a b.ys dc:;:ů ." 'lSlyš ela jste", pravil dráb
služ ce!1, Co ta ho1ka ť .ekla? To se jÍ zLe v.yplatí protivit se
nci]"ostivé tjrehností . " Holka za]-ekla se tchc velí ce a hnod
pc oří chcdu <]ci;rů sr]ě1r:yg1* otci co paoŤ ed].a. 'Ien ji uookojí 1
p::avě" dobře

jsi

u<iě1rila'j

Druhý den ohlaš oval dráb ž e kdo by nohl

pří jÍ t na rcz*

hazcvání hnoje na Chccřrolí ku, bude ní tt zaplacenc.
.Je]"í š ekoos]-al dceru svcu na tuto prácí ne srrec] kvů IÍ
platu a1e kvů 1í iranrá,tce zruš enÍ pcd<lanství a rcboty.

z vypravcvrí nÍ své hc dědeěka. ,Josefa Pe1í š kaa natky Františ ky
Frydrychovií rozené Pelí řikcv'< zapsel:

Františ ek Frycirych v lrcsetí něě38
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da"o'ání lesů

Já, Vratislav z Pernš tejn a a naTovač ově, známo č iní mtí mto listem předevš emi,
kdež
č ten, nebo ětoucí slyš án bude, znamenají ce, a prohledají ce, na věrnou u poriuš nou
podáanost
mých věrných, milých, ze vsi Prosetí na.. kte,r9yž jsoi předkum mýď ke mně
vž dycky
povolně zachovali' jsouc proto k nim vzláš tní láskou náchylný ctrtic
takovou
milost
svou
iim
spomí nati, dopustil a dopřál jsem doč teným lidem Proset-í nskýrrq a tí mto listem
mocně
do-pouš tí ma přeji,
grunlech svých dědič ných, v lesech mých, od Padělkuv Hodonských
la
vSkali vté straně,t<teráž lež í podle rolí Prosetí nských ů pó Sú abský ž leb a cestu, až do
vody Hodunky, kde k hranicem Č tyrdvorským připaáají , a od polí její cl1 kde hranice
zdělaný
jsou, aby sobě ku potřebě své , a sice k ž ádné ;inedrivi ^k st"aveni,
kpďiw, k plotáí l'
k syětid!1m' i k jinýry potřebám, sekají ce z lesu domu vyváž eti,list drhnouti,
trávu ž iii, aneb
sí ci' vš elijaký dobytek pásti, a to ku potřebě své obrátiti mohli, nyní i na budoucí
č asy věč ně,
a to bez mých erbuv a potomkuv mých, panu a drž iteluv vejš pš aných gruntu,
tez í set;atý
překaž ky. Vš ak stouto znamenitou vejminkou, nejprv auý tono"setn'í i'
uú y utom vš em
sluš nou vinu zachovali,. aby les nevyhubili, a nevyplanili, zvláš tě pálóní m ž ádným
lesu
nekazili, a vš elijakých mislivostí v těch lesí ch, ryb bpání m na potoku Hodunce,
aby-prtudné
byly, a vtom mně a mym erbum a budaucym pánum árž itelum ž aaneprekazky poa nizaanym
vymiš leným spusobem neč inili na bodouci i věč né č asy, tomu na svědomi-a-zdrž enitoho,
peč eť svou vlastní s jistým mým vglomí m poruč ií jsem k tomuto listu přivěsiti,
a
Prosetí nským vydati' Jenž jest dán na Židlochoví cych v nedeli po Sv. Filipa
a Jakuba, ieta
Páně Tisí cí hoPětisté ho Padesáté ho Sedmé ho poč í tají c.
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Nejstarš í pověsti v rodině naš í vyppávěné jsou tyto, J
V Prosetí ně č . 38 byl usazen chalupní k Burš í kpřič inglivý
a dcbrý hospodář. Roboty něl 26 dnů takž e moh1 ji v pořádku
vykonatí a ješ tě na své m dosti dobře hospodaří t" V ó"3, byl
usazen sedlák ]Vlacho Ten rnusil konati 1oo dnů práce s koňskýn
potahenr a kaž dý den jednu osobu tak zvanou pěš í na rcbotu
vyslatí . Hospodařil celkern š patně, robota nu nevcněIa a u
pánů hezký řádek dnů mí vaI kdy na panské n pracovatí maěI

a

nepracovál. ť anš tíú řední ci když s ní nn nemohlí pcří diti nic po
dobré n ani po z1é nr, tohc dobré ho by1o asi má1o, roz?.rndLi,ž e
sed1ák'"ach pů jde na chalupu č .3B a chalupní k Burš í kna grunt

č .35.ť ři stěhování chalupní k Burš í kplakál a sedlák ^',ach se
srnál a veseIe .'zpí val . Že se dostal z gruntu na chalupu
přezdě1i inu asj{ jrné no Ivlaš í č ek.í teré ž tcjmé nc až dosud se
na tom ní stě udrž uje, ač jscu tam Frydrychové iiž přes sto
1et

s

"

Frosetí nský kostel v dobách před vydání n toleranč ní hopatentu býval neobsazen farářem, a}e kostelní k musel být. Í (ostelní kem tí rn byl ú aš í č ek
z č "38 ač by1 tajný č eský bratr" Správu
nad cí rkví Frosetí nskou vec]1 farář Cleš ní cký.Ten byl vytrvalýrn
prcnasledovateIem tajných bratří , pí lnýrr sběratelem kací řských
knih a jich nič ite16q" l!ějak zvěděl ž e tchán iviaš ič t<ů (ir{areč ek
z č . 30 nná bib1i schovancu za lesen L"ů ňor'"'. Skuteč ně tam
knihy měl schcvané nejen ivi63gč ek, ale i kcstelní k lViaš í č ek
v hrázi pod dutým karnenem a by1 jich tarn hezký poč et" l(něz

así tuš il, Že tan icní h bude ví ce nejen jedna bí ble, protc
š eI pro knihu sám. KosteIní k lú aš í č ek
jej nrusil doprovázet.
\
Jeriu,Prctož e pří jal sIuž bu kcste1nickcu, věŤ iLrŽe jest p6vným
katolí ken" ivi.5i6gp
ale unní nit , Že neŽ by nu kní hy rydáI,
'i
ž e ho raději zabije" YzáL sí selglru a vec]l kněze přes.'amejš ky
tlt

k {ač novu. Iiněz Ea se lla cestě roznr;rg]i] a pos}á] ^vlaš ič }í a
samé ho pro bibli.ivig$!fgk don.es1 bibli své ho tchána dareč ka.

L6

y agdě1i neb ve svátek přijel kněz odbý_vat bohosluž by,
musilí vš icl-rni cbč ané bý't,i shronáž děni v kostele. Kněz vza}
domu lr}edat kací řské k-řl
před bohosluž bani kostelní ka a, š el
knihy. Ncsí va1 sebou m1sky prolccti, které .pcdarovál a pak
na nich vyzví dal, má1i o6é c knihy nějaké a kde je rná schovárry,
č te1i v nich neb jaké pí sně zpí vají . Přiš el do é .25 kJurenovi,
kde by1 doma chlapee a děvč átko. Když je kněz obdarovál, vyzví dal na nich, kde ná otec jaké krrih;l" Ch1apec jsa starš í již
věci rozuměl a proto m}č el a nepověděI, a}e d"ěvč e po nové m ob_
darování povědělc, Že tatí nek ná knilry schované v truhlici
a truhlí ci Že zakopa} d'o hnoje" 'uy''í třeba by} sváteč ní den
nasáta}a kostelní kovi vš ední práce" fuiusí l |qnojnýn kcpáč en hnů j
pod dozorem kněze překopati, ale truhlici,Přes vš echnu horlivost s jakou se prací věnoval, nena}ez}o Kostelní k odcházel

I{dyž

I

spokojen a v duchu vesel, zato kněz zklanán1 a1e rodirru
Jurenovu už z oka nepustil" Truhlice v hnojí schována byIa
a byla kopáč em celá rozbodána. Rodina Jurencva sí ji odvezla
ssebou

c1o

Ruska jako rodinnou panátku'

ž e takto nic nepoří dí , chopiI se jí né ho
prcstřeoku. 0h1ási}, ž e' kdc má zakázané knihy, má je v noci
naházeti <io ní stnosti kde bylo okno otevřeno a Že nebud'e
i(o;rz kněz vidě1

ztrestán. Slabš í a bázlivějš ú jsouce již sytí pronás}edování
a ustavič né hopřeh}é dáváni házeli tam staré jinr rnilé po
předcÍ ch zděděné knihy, památky dávnc zaš lých lepš í chč asů o
Ale vš ichni nebyli tak bázlivi. idnozí nacpak tarn házeIi
knihy cí rkví předepsané . A ješ tě lé pe tc prcvedl syn Dvořáč ka
z č . 24. Ten si vza1 py1el a jednu cí rkví dovc}encu knihu,
vLezl o+"evřerr'l.y*rn oknem do světnice, vybrál .si ty nej}epš í a
nejvzácnějš í ,trrit'y a prch1 s nirai do Uher. Kňihu d'ovolenou
ji
vza1 sebou proto, Že kdyby hc ian chytilí |aby rooh1 řÍ cí , Že
' tam onylern hodil a Že ji tan hled'á"
Kněz drulrý den přije1 do ť rosetí na,kni}ry náházeli do vozu a

L7
_'

", vez}í do Oleš nice. Tan,?'gPfriri v peci oheň a do rozp-álené pece
knihy kněz sárn házel. Z ohně vylet,eu kní ž kasilná a1e
rnalé ho forrnátu a udeřila kněze tak si_Ině do prsou' ž e se
svq,li1. Kní ž kabylaasi v1hká v ků ž ivázaná a spcnarni opatřená
a po vhození do náhlé ho ž áru se asi následkem pár v ní vyvinutých roztrhla a ven vyletěla" To by1a poslední knězova
č í nnostprotiref ormač ní .oněmocněl a zernřel.
Koste}ní k lv1aš í č ekjako jeho podří zený se š el na něj podí vat"
iioyz přiš eI domu ce1ý den nen}uvil a nejedl a pak ří ka}
ž e tak znetvořenou mrtvolu ješ tě nevidě1. Prý b}1 zč ernalý,
chřipě roztaž enu a zkrátka ž ehení k sobé podoben
Rodina Jurencv7 o které je jiŽ d'ří ve psáno, tc přec odnesla. Rodina Jurerrn,'a kováře i(lí nenta byla uvězněna v O}eš nici na racnici ve sk}epě" Byli o'cscuzeni rra galeje k prací ,l')^J
Brzy meěli býti odehnáni. Přiš el vš ak d'o sklepa dráb s kařl. Jaké vš ak byto jejich
rabáč en namrskál jin a vyhnál je V€
překvapení kdyŽ/vyjdcuce ze sklepa a volní byv'lš erstyš eli
,de scusedství zpé v pří sně zakázané pí sně,'/d
"t'n "ugprrffildnos ti mů j Fane Jež í š i"...
o/
ť haa uvr vydán toleranč ní patent a vš ichni pro ví ru uvěznění
a odsouzení nuse1i být prcpuš tění " lehdá l'rcsetí nš tÍ se
ihned přiirlasili eŽ na prostřední nr1ýn, vš í chnik nově
p cvo}ené c í rkv j- ref orrnované . 'l
Jiné zprecování panětí z ]-B. stc]-etí najdeme v c'oecní kronice
/za,Lož ené v r'cce L923/ v nich je uveden'c' ž e oleš nický
farář dcjí ž dě1z Oleš nice dc ť rcsetí nana koni a sháněl
iidi dc kcsteia }larabáč ern ,/podIe jirré ho pcdání bič enn',/.
Na rnalých cié tech viizví -daI, maju-li ;ejiclr rodič e schovarré kní hy
& z,$akých knih -qe ilcclí a dával jin při tcm cukrcví o.Pod}e
kronii<y vš ak to b;zlaL chů va, }c'berá v;'alr'adí }a u Jurenů , ž e jsou
knih3l zakopané v truhli ve hnojí a ke konárrí hnojc si farář
a'

yJ
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proto ní c nenaš li.
V kronice se vyprDYujc tr:li'lli o i]Ť cz i;l'3;tÍ ljlarcč ":o'řjl ];; |'1]''
pcněb
"^,
i třebaž e jde o etejný pří běh, stcjí za Zaznamen{'"tc7
do
kud jiné podání už jen prcto, Že nánr dává nařilé dnout

laké

je věrohodné ,
způ sobů ,jakých kněz už í val. S*ucjí tam:''
Že na č . 38 nějaký lv195ič 'e]r- /Ť 'ainý č eský braŤ r/ zastávaI
by l<d'o zapové ze'
s1už bu kcstelr-r.í ka. lýič ]- povňlrost vyzví daŤ , kde
Ser 'e
né kni.lry měl" i'{a jeho tchána ivigÍ 'g6L' č .3o prozradilc
Kněz ldareč k
svou lcstilu pů jč il zeti lviaš í č kovi-koste1ní kovi"
ka necha]_ přivé st ke kcstel.ní k&vů m, nechal ho státi venku,
Ir{au
sám š el do světnice, spclí č kovalž enu kotelní kcvu ''*
Kostelní k
reč ka se rczkřikl, kde Že má tu ''kací řskou knihu'"
zeti'
pcč a1_ za:jí rat, ale tchán jehc venku zvola&:''Nezapí rej
já uŽ jsem se přiznal! " i{ostelní k neztratil duchapří tonnnost7
ji z rukou
vymluvil knězi, Žu vzal kní lru jen nroto' aby
kniha
tchána dcstal a odstranil, zní č il" iÝa ctázku, kde
a ž e au ji
;e, řekl , Že je zakopaná ve skále za 'ač novem

přinese.StÍ nse\:.něznespcko1itachtělspo1utaké tam
jí t. I(oste]-ní k vedl jej přes rozblácená pcle v naději' Že
Tu se lcslě
se mu znechutí cesta, a'le kněz š e}, á dcš ]-i k }esu'
kněz pta1, kde tc ní stc je, kde jsou ty knihy uschcvány'
Kayz na to kostelní k řek1 , Žu jistě až tárohle z'a tí m lesem'
pů jde a
zů stal státi a kostelní k mu museI odpří sáhnoutj-, ž "
Ževš eckocotantrná,seboupřinese.Kobtelní kpřinesl
ptclTazenoupcsti1uaostatní .knihyschcvané zanechal"
KánenlPodkterýmknihyschoványbyly,zazděnjevzák].adech
v roce
č eskobratrské hc chránu evangelické ho v ^-rosetí ně
vé Že

1998.

((

pcbecní }cronice jeftar<y zaznamenán pŤ í běh o pálení
kní h v Oleš nici a připcjenp jo ješ tě Ť ada hrů zostraš ných
,'Dále vypravr.rje pcvěst, Že dctyč ný kněz pc smrt'í

histcrek:
své

vŽdyc}<y

ll
lreč er chodí l po střeš e koste]'a v Oleš nici

l-9

a tratil se ví c a ví ce až zmizel-.
Také se v ť rosetí ně prý vyprávělo, ž e v poledne potka}
na po1i |'Na Svazí ch" nebož tí kkněz rclní ka fiednáře a iázalse ho, hněvá-li se lvigpg[gk dosud skrz tu postilu.
Také se vyprávělo, Že g horní ch obcí kc}en Roveěí na š Ii
}idé od Lcucké ho Dvora z rcboty přes Oleš nici domů "
Kayz přiš 1i ke kostelu v oleš nici, vidě}i kněze hcří cí ho chcd
dit po střeš e. Jeden kuráž ný z nich zvolal: Mě1s dělat dobře'
mohl's spát pckojně v hrobě!" Na tc prý se svez} kněz
s koste}a do1ů a běŽe{ za ní ini. Vš í chníutí kali a sk oč i1i na
Na vra'ř
dvů r nyd}ářů v proti kostelu a zavřeli vrata za sebouo
tech zů sta1 vypálený otisk ruky faráře, který je pronás}edoval'
,rž havýr, delš í dobu

Tyto hrů zostraš né historky nán jEÍ -L dokazují , v jak ž ivé
paněti a nenávisti zů stal u lí dí teŤ to oleš nický kněz, bterý

?han'ú )n'-t"7'"'u'á'';
kní hy,
Pros etí )ě na lť Ioravě
V pametní knize rofcr'nované cí rkve v
prosese uvádí , Žu knihy, které v dobách prnásledovánÍ byly
páteny byly bezpeěně ukryty
tí nskýn evangelí -Y

pálil

wŇ,,

%

:ií iť r"

lese, který k*i+í -i"o'"tí nš tídostali

od Vratí slava
v
l ž e dí l tcho
z Fernš tejna a na Tovač ově" r'řiporní ná S€

tom

darované ho 1esa

nazvaný Pá.zLenrnyrbyl jim roku L678 odňat

'
aobsazenbylkamennýmitesanýroisády"Právětentoles
pro knihy
pcd1e cí rkevní kroniky se sta} bezpeč nýn ú krytein
apcdleobecní kronikysouěasněipropriví legiaobceo
Je to aŽ synbolické , jak právo na darovaný les, odhod}ání
nasvé mprávustáta,neustoupitbezpráví š 1ovrukuvruce
s ví rou v Toho, lcter$ zastává pŤ i chudé h6t*{
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Vl.Procházke:
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Bylo tg v rocc 1866. V Prosetí ně ce usadiIa ěást něnecké ví tězné
arnády nad Rekousken. Byli ubytováni c v doncch po ce].é vesnici.
Jednoho veěera když odcřrázeli z rrsri hoetince, někdo na ně wstřelil. Podezření prdlo ne ,.Tosefa Procházku z ěí sla 141 který
právě zaví rel dveře od své ho stavení .Zeěelí ho pronásledovet.
Proběřrl dvoren na zahredu a schoval se do ž ita v polÍ ch.'
Pek ť lo obi]-í ve *cdole' f"prv" po někotí ka drrech, když pen ferář
osorr, který uněI něnccký ,vojáky přesvěděil o jeho neví nně,
noh]- se vrátit donů .ť řitonto doně byLa tak zvená ďlaIoupka, ve
které bycllit š vagr Prqcbázky' nějaký Fuěí k' obuvní k' který
'\ěnců n spravoval obuv a pcnohl si tí n k penězů n" Když ale teá
viděl' jek i{ěnci jeho š vagra pronásledují , vyháze} jí n obuv oknen
ven na vesnici.

v té to době obec Prosetí n ve sporu s kunětátekou vrchnostÍ
vytrrá}a 1esy o výněřc asi ]-o00 něřic. Lesy prosetí nš tísi rozdě1í 1i. ByIo v nich dost dřeba a tak nnozí kí ce1i e prodávali
hlavně do Hodoní na panu Davidovi, který něl pí lu. Takto zvýš ený
pří jcn nnché svÁděl k pití e tg jc pří vedlo do al]"uhů u záLcž ny
v Roveěné n, záLož na jin nakonec ní sta prodaIa k uhrazení své ho
kapitálu. lato hospodářství /ayto jich ssi š est/ koupili
z ProsetÍ na né ně najctní Iidé ' bývalí řeneslní ci. a podobně 1
z nich se steli dobřÍ hospodáři. {terá to byIa ní sta, neví n,
také dobu ú padku odhaduji v letech ]-880-1890 .Podle vyprávěnÍ
Františ ka Frydrycha.

Dří ve v Prosetí ně nebyly studrry jcdnotlivců , ale vodní
nádrž e , 2-3 netry h]-uboké t ZC kterých se nebí raIa voda. .Iedna
teková nádrž byla u š vábové ho stavení v těch nÍ stech, kde jsou
dncs udě)-ány sďrody do stavení o Do té to nádrž c chodiJ-i pro vod'u
z č í s]-a12'13 rL rL7.,Jaká to byla nónaha zásobovet donácnost a
dobytek vÓdou, ruěně donáěenou putynkuiDruhá byLa u ěí sla 35 sněreL k ěÍ s].u 2. trí xtú tsxnú ňxřgxstú tr
Byla kryte š inde].cvou střechou' jiná na ,Justové zehredě' IuřÍ k
ne ěí sle 25 a nezi ěÍ slen 36 a 35. Postupen doby byly některé

nádrž e opatřeby punpou' zQ zaěátky u'staveoou z dřevěných trub,
které se provrtaly nebozyzy, jež koupiLa obec a b ly vš eobecně
už í várry. vystří daly je punpy ž eLezné a to již kaž dý' kdo zjistí J'
v b].í zkosti své ho stevení pranen si vykopaL gtudnu. Zavedení n

elcktri$ nrstoupile elektrická

ěerpedLe.

Otevřené vodnÍ nádrž e byly obecní a vž dy z jera je ěistí ]-i
ě1enové hasiěské ho sboru1 vodu vypunpova1i, kenení ' kterýn byla
studnou rryvroubenr se ěistilo e kroně tcho zesouveli do roubení
bí lé hladké keneny, Snad to nělo slouž it k ěistění vody"
Jeórra nádrž byLe taky nezi silní cí e cestou k Justovů n
e J1na prol]. Slezákově zebradě nezi Š vábovou zehdedou e stavení n

ěí slo 64

V Prosetí ně ge t3ké páLiLc vápno /aLe dří ve než Vaš í ř
postavil váperrku/ K tonu s]'ouž ilý naLé vápenky, vysoké 2-3 netryr
bez koní nu, opatřené dole jednuduchýn ohniš těn na dřevo.'Jedna
z nich je sn..d ěásteěně zachovaná za Sedne]rovou zahradou v ní stecb,
kde roste divoký bez. Druhá by}a v ní stech u transfornú toru a
třetí ned vápenkou v KocouřÍ ch. Jinak vápno ne lí ěení dováž e].i
kořrno vápení ci od Tí š novskaa jejich"váp, váPl vápno" dávalo
liden zrrÁnost, Žo se dostavili do vesnice.Pálení vápna prováděl
Š paěke zední ka.
,
Š pač ekze č tyrdvoú ů dědeěek
'
Dří vě gc také v neš ich dědí nóchx4txÍ hř tkaJ.y ne ruění ch
stevech látky, které psk jednotlivci rczváž e].í do světa' podle
jejich vyprávění *? nt jarnerky zŽ zg Brno. Na pří k].ať lVaěí ř z é ,2.
řty*icrery Ve č tyřecrrdvoří ch bydJ"e1i z veliké č ásti lidé bez
po1nd' výněry. Vyděláve].i si jako tka].ci a v Ié tě pracova].i u ro]-ní ků ,i v Prosetí ně hlrvně v scnoseěí e v branborách"
1Í Prosetí ně penatuji tek zvanou pezdernu' dřevěnou
budgvu která stá8a ze zahtadou dří vějš í honejite].e ť rudké ho ě.30,
vedle cesty ve svahu za kostclen. S].ouž ila při zpracování lnu.
Ved].e ní byla ješ tě za Rekouska zabite sluŽka4 blesken' když
ze bouř\y 9e vrece]-a z ž e]-ezářské ho obchodu v O].eš nici' odukud
vez]'a na trakeři nakoupené kosy.
Řade lidí se také přiž ivovela na penské honitbě' Ií dově
řeěeno pytJ"aěili. Asi roku 1900 převzale obec Prosetí n honitbu
do s'é ho vlastnictví a tu se ukázalo jaká zásoba z.braní byLa ve vsio
Saué tak zvané Ládovač ky které se po vystřelení jediné rány LuEself, pJ'niti prachen a bro\y pŮznovu. Byli při honě také vese].é
pří hody, honilo se v Podskálí , která sousedi].a s panskýni Lesy.
Panstsá ]-esní hoaitba by).a obehnáne dosti vysokýn tyěkovýn ploten

a v urč ité vzé lcnosti ten byJ.y udělórry v plotě trezelT/ ve kterých
by1 nost udělán tak, sby srrrnci nohIi do panské ho, a].e nc nezpět.
Zz, druhé světové války se v naš ich lcsí ch ukrf,vy].i partyzáni' ale i v první světové vóIce se v Páleninách, v t.z.v ií uchyňce
v přiro zené jeskyňce skrýval gběan Kroupa ze č tyrdvorů .V roce
19]'8 jej ěetní ci překvapili' když se přiš el podí vet donů , odved]-i
ho, ele předstí ra]. duš evní chorgbu, takž e byl propuš těn e vojnu
vyhráI.

