ČERVEN 2011

Ročník druhý, číslo 2

Vážení a milí spoluobčané,
čtvrt roku uteklo jako voda a v rukou držíte další číslo našeho zpravodaje, v pořadí již
třetí. Stejně jako v číslech minulých se i v tomto vydaní dočtete informace z veřejných zasedaní zastupitelstva, nechybí opět několik slov starosty. Dozvíte se něco o činnostech zájmových organizací a spolků. Co se událo, co nás naopak ještě čeká. Zde bych rád všem znovu
připomněl, že budeme rádi za každé Vaše připomínky, návrhy či náměty.
Léto je před námi a s ním i čas prázdnin a dovolených. Všem Vám přeji pohodovou
dovolenou, pěkné prázdniny, spoustu sluníčka a v novém školním roce opět nad stránkami
Kurýra nashledanou.
Jiří Novák
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VZZO 23.3.2011
Na tomto zasedání zastupitelé odsouhlasili
úhradu nákladů na zabezpečení dětského
maškarního plesu ve výši 4.884,-Kč dle doložených účetních dokladů. Dále byla schválena zpráva o kontrole hospodaření a rozpočtové opatření č.1/2011. Dalším bodem jednání
bylo schválení zprávy o výsledku hospodaření obce v roce 2010. Obec hospodařila
s výsledkem hospodaření po zdanění
1.121.064,32 Kč. Dále zastupitelé schválili
žádost SDH Prosečné o vyřazení nefunkční
požární stříkačky PS-8 z majetku obce. Zastupitelé zároveň schválili pořízení motorového kalového čerpadla do výše pořizovací
ceny 15.000,-Kč. Byl odsouhlasen návrh na
vypořádání hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Prosečné. Částka
5.718,52 Kč bude převedena do rezervního
fondu příspěvkové organizace. V dalším bodě projednalo zastupitelstvo obce žádost
Klubu důchodců o příspěvek na kulturní činnost v roce 2011. Byl odsouhlasen příspěvek
v souladu s již dříve schváleným rozpočtem
obce, a to ve výši 10.000,-Kč. Zároveň uložilo starostovi zaslat Klubu důchodců dopis
s žádostí o větší osvětu a propagaci činnosti
pro širší okruh důchodců z naší obce. Jako
další se projednávala žádost firmy TEXSON
o odkoupení nemovitosti č.p.35 (bývalá Jednota) za částku 400.000,-Kč. Této žádosti
zastupitelstvo nevyhovělo a prodej nemovitosti neschválilo. Zároveň pověřilo starostu
podáním informace jednateli firmy TEXSON
o neschválení žádosti o odkoupení. Na programu jednání byl dále dopis občanů č.p. 75,
76, 77, 108 a 113 (Škumátovi, Holubkovi a
další) zastupitelstvu obce – oprava komunikace. Na základě jednání vzalo zastupitelstvo
na vědomí špatný stav komunikace a pověřilo
starostu zadáním nabídky na celkovou rekonstrukci komunikace k předložení na příštím
řádném zasedání. Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo zadání zhotovení nových
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webových stránek dle nabídky firmě Security
NET s.r.o.

VZZO 25.5..2011

Prvním bodem jednání bylo nepřiznání dotace 200.000,- Kč na rekonstrukci dětského
hřiště v MŠ. Rozpočet této rekonstrukce byl
286.000,- Kč a obec by se na této rekonstrukci podílela částkou 86.000,-Kč. Na základě
nepřiznání dotace zastupitelé rozhodli o výstavbě skromnějšího dětského hřiště z vlastních zdrojů. Na tuto výstavbu uvolnilo zastupitelstvo dříve plánovanou částku 86.000,Kč.V dalším bodě zastupitelé řešili cenovou
nabídku na rekonstrukci místních komunikací
a to na „Kozím rynku“ a u Škumátových.
Místní komunikace „Kozí rynek“ – přípravné
práce a spojovací nástřik bude dodavatelem
proveden v rámci reklamace. Nabídková cena
krycí vrstvy asfaltu v tloušťce 4cm činila
295,-Kč/m2. Celkem 272.580,-Kč včetně
DPH (770m2). U Škumátových firma nabídla
rekonstrukci formou odkopání nesoudržné
vrstvy, vyhloubení odvodňovacího příkopu,
položení drceného asfaltu v tloušťce 8-10cm
s infiltračním postřikem s cenou 750,-Kč/m2,
což znamená částku 135.00,-Kč. Zastupitelé s
touto nabídkou souhlasili a rekonstrukce komunikací schválili. Na programu jednání byla
dále oprava mostu u č.p. 81(u Przybylových).
Starosta obce předložil zastupitelům finanční
rozpočty na most s nosností 40t a 25t. Rozpočet na most s nosností 40t činí
1.192.724,06 Kč. U mostu s nosností 25t jsou
náklady nižší cca o 50-100 tis. Kč (rozdíl
pouze v množství armatury). V této souvislosti starosta seznámil ZO s odborným posudkem na nosnost a životnost místní komunikace od tohoto mostu. Z tohoto posudku
vyplývá, že cesta je pro těžkou nákladní dopravu nevhodná, převážná část komunikace
vykazuje nulovou nebo jen minimální životnost. Na základě těchto skutečností proběhla
debata, zda má cenu stavět most s takovou
nosností, když cesta je pro takovou tonáž
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nevyhovující. Zastupitelé uložili starostovi
zajistit cenovou nabídku na most s nosností
12,5t. Dále zastupitelé schválili finanční příspěvek pro svaz diabetiků v částce 10.000,Kč. S touto částkou se již počítalo při sestavení rozpočtu obce na rok 2011. Jako další
přišla na řadu jednání žádost o poskytnutí
finančního daru na nově zřízený Baby-box,
který byl slavnostně uveden do provozu ve
středu 1.6.2011 v Trutnově. Zastupitelé
schválili finanční dar v hodnotě 5.000,-Kč.
Prvním doplněným bodem jednání byla žádost pana Hrkela o slevu na nájemném z
obecní hospody a to na částku 4.000,-Kč měsíčně. Současná smluvně sjednaná výše nájemného činí 8.000,-Kč měsíčně. Zastupitelé

schválili snížení nájemného na období
9/2011 až 9/2012 s tím, že současná smlouva
o pronájmu na dobu určitou se změní na
smlouvu o pronájmu na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou. Dalším doplněným bodem jednání bylo rozhodnutí o výpovědi nájemních smluv z obecních bytů, u
kterých nájemníci dluží nájemné za 6 a více
měsíců. V naší obci se jedná o dva případy,
kdy problémy s úhradou nájemného přetrvávají již od roku 2010 a nájemníci nereagují
na opětovné upomínky Oú ani na navržený
splátkový kalendář na umoření dluhu. Zastupitelstvo navrhlo vypovězení těchto nájemních smluv.
Jiří Novák

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhl zas nějaký čas a držíte v rukou další výtisk „našeho“ skromného zpravodaje. A jak
už se stalo zvykem, mám několik věcí, s nimiž bych se rád s Vámi podělil touto cestou, neboť ne
všichni se účastníte veřejných zasedání.
VEŘEJNÁ DOPRAVA
Předně Vás chci informovat o hrozícím „kolapsu“ v osobní hromadné dopravě. Vláda ČR
se v roce 2009 zavázala dofinancovat ztráty krajům z provozování veřejné železniční osobní dopravy (VŽOD) a v souvislosti s tím bylo mezi ČR a kraji sjednáno Memorandum o zajištění stabilního financování VŽOD do roku 2019 !!! Vláda ČR má však z úsporných důvodů záměr toto
Memorandum s kraji vypovědět a de facto zrušit dotaci na dofinancování dopravní obslužnosti.
Toto by ohrozilo existenci cca 60% spojů VŽOD v regionu. Kraje usilovně jednají s vládou o dodržení závazků, které z Memoranda pro stát vyplývají.
Ani v osobní autobusové dopravě není situace o mnoho lepší. Od 12. 6. 2011 dochází
k rušení nerentabilních spojů. Jedná se o spoje, které v obou směrech přepravují v průměru méně
než pět cestujících. V našem případě se jedná o 4 spoje: Provozovatel KAD Vrchlabí – linka
Vrchl.-Kunč.-Host. v 5:15 h ZRUŠENA, linka Host.-Kunč.-Vrchl. v 6:00 h ZRUŠENA. Provozovatel OSNADO – linka Vrchl.-Host. v 6:12 h ZRUŠENA o prázdninách, linka Host.-Vrchl. v
7:00 h jede pouze ve dnech školního vyučování.
PRÁZDNINY ZA ROHEM
V souvislosti s blížícími se prázdninami bych rád upozornil zejména řidiče na větší pohyb
dětí v obci. Po celé prázdniny bude z bezpečnostních důvodů opět svítit veřejné osvětlení po celou
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noc. Letos poprvé také bude po celé prázdniny v provozu volejbalové (nohejbalové) hřiště u bývalé školy. „Na zkoušku“ ponecháme nainstalované volejbalové sítě, aby zájemci mohli hřiště kdykoli užívat. Upozorňuji zejména mládež, že pokud dojde k úmyslnému ničení hřiště (hraní
v kopačkách, ničení sítí apod.)budeme nuceni přistoupit opět k zapůjčování vybavení konkrétní
osobě. A věřím, že i po prázdninách najdeme vybavení (zejména sítě) na svém místě.
Příjemné léto Vám všem.

Jiří Bachtík

Dětský maškarní bál
V sobotu 12. března se opět konal na sále kulturního domu dětský maškarní bál. Organizace se stejně jako v loňském roce ujala MŠ ve
spolupráci s obecním úřadem. Příprava na karneval začala již v pátek, kdy se několik statečných maminek vrhlo na úklid sálu kulturního
domu. To, že to opravdu neměly jednoduché,
zde nemusím vůbec popisovat. Určitě jim však
na tomto místě stojí za to opravdu a ze srdce
poděkovat.
V sobotu pak již vítali příchozí děti pohádkové bytosti z pohádky Princezna ze mlejna,
a to Eliška, Jindřich, vodník a čert. O předtančení se letos postarala znovu taneční skupina
„Holky a kluci z naší školky“. Choreografie
byla tentokrát zpracována na hudbu z pohádky
Lotrando a Zubejda. Děti společně s paní učitelkou Danou se v kostýmech loupežníků postaraly o
pěknou podívanou. Pak už následovala spousta her, tancování a soutěží. Pro děti i pro dospělé bylo
připraveno občerstvení. Letošního karnevalu se zúčastnilo 53 dětí.
Věřím, že se všem na našem bále líbilo a že příští rok se nás tam sejde ještě mnohem víc.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na pořádání podíleli. DĚKUJEME!!!
Jiří Novák

Oslavili jsme den matek s maminkami i babičkami
Den matek je jistě krásným a významným svátkem, během kterého děkují všechny děti,
bez rozdílu věku, svým maminkám za to, jak je mají rády, jak je vychovaly nebo za spoustu dalších věcí, které zvládnou jen mámy.
Letošní den matek připadl na druhou květnovou neděli, a to konkrétně na datum 8. května.
Ve školce jsme to však slavili o trochu později. Ředitelka mateřské školy přivítala 10. května
v odpoledních hodinách maminky dětí, a 12. května babičky z naší z obce. Děti s pro ně připravily
pásmo básní, písní a překvapení, které vyrobily za pomocí paní učitelek.
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Maminka je v životě nenahraditelnou osobou, člověk, který pro nás vytrpěl víc, než si sami
dokážeme představit. Člověk, který znal naše bolístky a trápení, člověk, který foukal naše rány, člověk, který nás miloval v dobrém, ale i v tom zlém!
Nezapomeňte na svoji maminku! I když
svátek matek je za námi můžete svoji maminku
obdarovat i nyní malým dárkem, sladkostí, kytkou
nebo jen básničkou. A pokud žádnou básničku neumíte, tak stačí říct:
„Maminko, mám Tě rád / ráda!“
Dana Šubrtová

Vítání občánků
Dne 7. května se konalo na Oú další tradiční vítání nových občánků naší obce. Všechny
přítomné pozdravil starosta obce, dětem i rodičům
popřál do budoucího života hodně radosti a úspěchů.
Děti z mateřské školky pod vedením paní
učitelky Dany si k této příležitosti připravily
pásmo básniček a říkanek. Na závěr tohoto slavnostního přivítání do života obdrželi všichni noví
občánci malé dárky.
Tento den jsme do života přivítali Adélku
Nejedlovou, Simonku Hůlkovou, Pepíčka Ryndu,
Kateřinku Řehákovou a Jáchymka Jurkeníka.
Rodičům gratulujeme a jim i jejich ratolestem
přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti.
Dana Šubrtová

Naši mladí hasiči mají první pohár!
Dne 21. května jsme se zúčastnili naší první soutěže v požárním útoku a to Okrskové soutěže v Dolní Olešnici. Soutěž byla vypsána pro kategorie mladších žáků, starších žáků, žen a
mužů. Naši hasiči startovali v kategorii starších žáků ve složení Kristýna Neškerová, Nikča
Riegrová, Denisa Lederová, Daniel Doubek, Ája Popová, Anička Bachtíková, Matěj a Kristýna
Máslovi. Před startem byli všichni nervózní, ale zároveň natěšení. Vždyť tak tvrdě trénovali!
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Útok se našim svěřencům povedl na výbornou. Naši hasiči měli absolutně nejlepší čas a
byli na 1. místě. Radost však netrvala dlouho. Zkazil nám ji protest, který proti našemu družstvu
podali ostatní soutěžící. Problém byl v tom, že
strojníka našemu družstvu dělal dospělý. To
byla chyba nás vedoucích, že jsme si to neověřili. Ale chybami se člověk učí. Rozhodčí udělili našemu družstvu penalizaci 5 sekund a tím se
družstvo posunulo na konečné 3. místo
s výsledným časem 34,48 sekund. Všichni stejně víme, že naše děcka byla jasně NEJLEPŠÍ a
jsme na ně náležitě hrdí!
Ženy skončily v konečném pořadí na
čtvrtém místě stejně jako družstvo mužů.
Nyní nás čeká další soutěž v požárním
útoku a to 11. června v Čermné a 18. června u nás v Prosečném Memoriál Václava Dostálka. Tímto bych Vás všechny chtěla na tento memoriál pozvat. Přijďte se podívat jak jsou naši mladí hasiči
šikovní!
Monika Nováková
SDH Prosečné si Vás dovoluje pozvat na soutěž v požárním útoku

Memoriál Václava Dostálka,
který se uskuteční v sobotu 18.6.2011 od 900 hod na hřišti TJ Sokol Prosečné
! občerstvení zajištěno !

Fotbalová sezóna 2010/2011 vrcholí
Zatím co naše nejvyšší fotbalová soutěž již skončila a zná svého vítěze, v nižších soutěžích
boje teprve vrcholí. TJ Sokol Prosečné má v této sezóně v okresních fotbalových soutěžích dvojí
zastoupení. A mužstvo mužů si v loňské sezóně vynikajícími výsledky vybojovalo postup do třetí
třídy. Dorost byl nahrazen B mužstvem mužů a hraje nejnižší, tedy čtvrtou třídu.
Před oběma mužstvy jsou poslední tři kola. Důležitější budou jistě pro A
mužstvo, které ještě nemá jistotu záchrany ve vyšší soutěži. A mužstvo čekají
boje s Volanovem, Černým Dolem a Starým Rokytníkem. Béčko přivítá Hajnici
a dále se utká s Horním Maršovem a sezónu zakončí na domácím hřišti derby
s mužstvem Hostinné B. Neváhejte a přijďte povzbudit naše fotbalisty. Domácí
utkání startují na hřišti TJ Sokol Prosečné vždy v 17 h.
Jiří Novák
Rozpis domácích utkání:
Ne 5.6.
Prosečné B x Hajnice
So 11.6.
Prosečné A x Černý Důl
Ne 19.6.
Prosečné B x Hostinné B
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BLOODY WALK over KRKONOŠE
přebor národních plemen v DOGTREKKINGU
PROSEČNÉ 30.6. – 3.7.2011
Charakteristika závodu:
Jedná se o extrémní vytrvalostní sport, při němž musí člověk se psem absolvovat určenou trať v daném časovém limitu.
V kategorii Long je závod vypsán jako přebor pro česká národní plemena: ČSV, Český horský pes, Český strakatý pes,
Chodský pes a Český fousek. Závod je otevřen i pro všechna
ostatní uznaná i neuznaná psí plemena.
Pořadatel: občanské sdružení sv. Alžběty Uherské Prosečné
a chovná stanice Fortis Amicus

Kontakt:

Pavel Kohout, tel: 724 589 308 e-mail: pavel.sko@tiscali.cz www.os-au.wbs.cz

Místo:
start, roubenka Prosečné čp. 41
Prezentace: Long – čtvrtek, 19:00- 21:00 zakončena v 21:00 meetingem
Mind – sobota, od 07:00 do 09:00
Tur – sobota, od 07:00 do 10:00
Start:
Long – pátek, 07:00
Mind – sobota, 07:00 – 09:00
Tur – sobota, 07:00 – 10:00
Startovné:
Long – 250,Mind – 130,Tur – 30,- do 13 let zdarma
Trasy:
Long – max. 100 km časový limit 52 hodin
Mind – max. 50 km
24 hodin
Tur –
max. 20 km pozor v neděli bude trať již uzavřena
Trasa:
Plán trasy bude předán každému účastníkovi. V kategorii Long bude předán při meetingu ve
čtvrtek ve 21:00, v ostatních kategoriích při startu v sobotu. Většina trasy vede Krkonošským národním parkem a je nutné striktně dodržovat pravidla pro návštěvníky tohoto území. Z tohoto důvodu je přespání možné pouze po absolvování první smyčky (cca. 50 km) v Prosečném 41.
Veterinární podmínky:
Psi musí být klinicky zdraví. Musí mít platné povinné očkování zapsané v průkazu či pasu.
Veterinární prohlídka ne starší 3 dní v kategorii LONG.
Charakteristika závodu:
Jedná se o extrémní vytrvalostní sport, při němž musí člověk se psem absolvovat určenou trať
v daném časovém limitu. V kategorii Long je závod vypsán jako přebor pro česká národní plemena: ČSV, Český horský pes, Český strakatý pes, Chodský pes a Český fousek. Závod je otevřen
i pro všechna ostatní uznaná i neuznaná psí plemena.
V tomto relativně novém sportu bychom rádi předvedli naše národní plemena širší veřejnosti a to
jinak, než ve výstavním kruhu.
Pes je po celou dobu závodu spojen se psovodem vodítkem či canistrekovým postrojem.
Účastníci jsou odkázáni sami na sebe a účastní se ho na vlastní nebezpečí. Celý závod je pořádán
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v souladu se soutěžním řádem dogtrekkingu – plné znění soutěžního řádu bude k dispozici na startu nebo k prostudování na http://dogtrekking.info
Povinná výstroj:
Itinerář+ registrační karta (zajistí pořadatel), mapa, lékárnička (1 obvaz hotový, 1 elastické obinadlo, 5 náplastí s polštářkem, 1 izometrická folie), 2 botičky pro každého psa, strava pro psa a
člověka, 1 litr pitné vody, miska pro psa, bivakovací potřeby (minimálně karimatka a spacák), baterka, pláštěnka. Povinná výstroj bude kontrolována před startem.
Kontrolní body:
LONG – 3 x vyznačeny na mapě + 1 tajný
MIND - 2x vyznačen na mapě +1 tajný
TUR - 1x vyznačen na mapě + 1 tajný
Další podmínky:
Účastníci se pohybují maximálně ve dvojicích. Po celou dobu závodu musí být psi připoutáni na
vodítku nebo can. šňůře. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitou diskvalifikací.
Kategorie:
LONG všech zúčastněných plemen + LONG – Přebor národních plemen
dtm1 – muži do 40 let, dtw1 – ženy do 35 let
dtm2 – muži nad 40 let, dtw2 – ženy nad 35 let
MIND: muži bez rozdílu věku
ženy bez rozdílu věku
TOUR: bez rozdílu pohlaví a věku
Kategorie budou otevřeny pouze při účasti 3 závodníků v každé kategorii. V kategorii Long je
účast možná pouze nad 18 let.
Přihlášky zaslat na adresu: Pavel KOHOUT
SKOVICE 66
286 01 ČÁSLAV
Startovné: složenkou či převodem – bližší info.- www.fortisamicus.wbs.cz
Uzávěrka přihlášek: 10 dní před startem

Věříme, že se i „Prosečňáci“ se svými pejsky zúčastní této v našem kraji
ojedinělé akce

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA A SOUTĚŽ

Tato planeta 11
Občanské sdružení sv. Alžběta Uherská pořádá již třetí ročník fotografické soutěže a výstavy „Tato planeta 11“. Svým třetím ročníkem má nakročeno
k tomu, aby se stala tradiční kulturní akcí v regionu Podkrkonoší a nejen v něm.

3. 7. 2011 Slavnostní zahájení výstavy Tato planeta 11
– promítání dokumentu, koncert skupiny Bejlí
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