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8. listopadu 2017 jsme v Husově ulici v Mnichově Hradišti navštívili 

pana Horna.  

 

„Narodil jsem se na Prosičce v roce 1938. Prosička patřila pod 

Jabloneček, kam jsem chodil necelý rok do školy, a pak tam udělali 

českou školu, a tam jsem chodil asi půl roku. Potom přišel příkaz k 

vystěhování a my jsme se museli všici vystěhovat.” 



 

 

 

V Prosičce pan Horn strávil celé své dětství. I přes to že bylo chudé, 

užíval si ho. Hornovi žili na statku s babičkou, služkou, a 

Reinhardovými sourozenci, starší sestrou a bratrem. Hornovi měli 7 

ha polí, 2 krávy, prasata, slepice. Starali se o včely a jako jedni z mála 

měli i motorku. Sklizené obilí z polí vozili kravami do vesnice Borovice, 

do mlýna. Část úrody prodali a zbytek si nechali pro sebe. 

 

„Můj otec se staral o hospodářství a později pracoval v Mukařově v 

Liazu, matka obhospodařovávala domácnost. Také jsme spolu každou 

neděli chodili do Jablonečku do kostela.“  

 



 

 

Do Prosičky nejezdila žádná auta ani autobusy, všude se jezdilo na 

kole nebo chodilo pěšky. Také s elektřinou to ve vesnici bylo složité, 

lidé si svítili jen svíčkami. 

 

„Hospoda ve vesnici nebyla, nejbližší byla v Jablonečku, ale moc lidí 

z Prosičky tam nechodilo.“ 

 

V roce 1945 vesnici postihl odsun. Museli ji opustit všechny německé 

rodiny. Později z Prosičky museli odejít i ostatní obyvatelé, protože 

byla obsazena vojáky a ti tam udělali vojenské prostory. 

 

„Z Prosičky jsme odcházeli na jaře, většina lidí si cenné věci zakopala 

na zahradě nebo v lese. Z Prosičky se staly vojenské prostory, a my 

jsme odešli do vesnice Borovice, odkud jsme se poté přestěhovali do 

Mukařova.“ 



 

Když se po několika letech pan Horn rozhodl, že se do Prosičky pojede 

podívat, viděl jen zarostlé oplocené území. 

 

„I když to tam bylo zarostlé, viděl jsem ovocné stromy, co dříve rostly 

na zahradách.“ 

  

 

Ke konci nám pan Horn pověděl:  „Jako malý jsem ze zániku obce 

neměl moc rozum, ale pro dospělé to muselo být hrozné.“ 

 

A nakonec by rád vzkázal budoucím generacím: „ Je potřeba, aby si 

lidé uvědomili, jak se žilo v dřívější době.“ 

   


