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Ročník druhý, číslo 3

Tak a máme tu nový školní rok, podzim na krku a vánoce co by kamenem dohodil. Léto skutečně uteklo jak voda a pokud nemáte ten pocit zrovna vy, naše děti určitě ano. A na
tom mají zásluhu i všichni Ti, kteří po celé léto připravovali a organizovali nespočet sportovních, zábavných či jiných akcí nejen pro děti, ale pro nás pro všechny. Jen namátkou pár akcí,
namátkou proto, ţe bych nerad na někoho zapomněl. Dogtrekking, výstava v kostele, putování za pohádkou, memoriál V. Dostálka, turnaje v kopané, dětské rybářské závody, stanování
mladých hasičů, strašení atd. K tomu ještě několik víkendů strávených na poţárních soutěţích. I proto nedošlo k některým tradičním akcím (lávka apod.), protoţe se prostě nedostávalo volných termínů.
Je mou milou „povinností“ touto cestou poděkovat všem, kteří věnovali přípravám a organizaci všech letních aktivit svůj volný čas, svůj um, elán a mnohdy i peníze. Rád bych Vám
poděkoval jmenovitě, nechtěl bych však na některého z Vás zapomenout. Je Vás totiţ, a velmi
mě to těší, rok od roku víc! Proto mé poděkování směřuje všem, kteří se jakýmkoli přičiněním
na aktivitách podíleli.
Co mě těší uţ méně, je momentální aktivita na fóru webových stránek. Nejen ţe se mnoţí
„zaručené“ informace a příspěvky anonymních „pisálků“, kteří se pravděpodobně za svůj názor stydí, ale objevuje se zcela nehorázné, uráţlivé, vulgární napadání třetích osob, které sem
určitě nepatří. Takové příspěvky, váţení anonymové, maţu!!! Ale vlastně děkuji i Vám, protoţe o to více si váţím lidí, kterým jsem děkoval v předcházejícím odstavci, lidí, kteří pro
obec, pro občany a zejména pro naše děti opravdu něco dělají. Mezi nimi bych Vás ale hledal
asi marně.
Jiří Bachtík
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VZZO 15.6.2011
Na tomto veřejném zasedání ZO schválilo
bez výhrad závěrečný účet obce za rok
2010 a vyjádřilo souhlas s hospodařením
obce v roce 2010 a dále starosta seznámil
zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2010
(audit). I tuto zprávu schválili zastupitelé
bez výhrad.
Dalším bodem jednání byl rozpočet opravy
mostu u č.p.81 (Przybylovi) s nosností
12,5t. Zajistit rozpočet pro most s nosností
12,5t uloţilo ZO starostovi obce na minulém zasedání. Rozpočet činí 749 619,20Kč
+ DPH. ZO rozhodlo, ţe za takových podmínek odloţí celkovou rekonstrukci. Na
nutné opravy mostu a odvrácení havarijního stavu uvolnilo zastupitelstvo částku 150
tis. Kč.
Dále zastupitelé řešili doplněný bod jednání a to stanovisko obce k nové ţádosti o
navýšení výkonu BPS (bioplynová stanice)
z 250 na 500 kW. V souvislosti s novou
ţádostí a z titulu obměny zastupitelstva
vyzval starosta zastupitele k opětovnému
závaznému stanovisku v této záleţitosti,
tzn. revokaci usnesení č.j. 03/2010, čl. 7,
ze dne 31.3.2010 týkajícího se první, následně zamítnuté ţádosti o navýšení výkonu BPS. Po bouřlivé debatě podal starosta
návrh na schválení zamítavého stanoviska.
Jiný návrh nebyl podán. Starosta dal hlasovat o jediném návrhu a to vyjádření zamítavého stanoviska Obce Prosečné k záměru
navýšení výkon BPS z 250 na 500 kW.
Toto zamítavé stanovisko bylo schváleno.
Po zveřejnění zápisu se zastupitel pan Basař ohradil proti formulaci, ţe navýšení
výkonu BPS není jeho záměrem, nýbrţ
záměrem brněnské firmy agriKomp.
V diskuzi informoval starosta ZO o zadání
zakázky na výměnu oken MŠ a Oú za na-
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bídkovou cenu 127 865,- Kč. ZO poţaduje
zadat i výměnu vchodových dveří u MŠ.

Mimořádné VZZO 13.7.2011
Jediným bodem tohoto mimořádného zasedání bylo projednání písemné ţádosti
občanů o zamítnutí záměru navýšení výkonu BPS z 250 na 500 kW. Starosta seznámil ZO s peticí 38 občanů obce adresovanou zastupitelům obce. Zastupitelé opětovně odsouhlasili zamítavé stanovisko obce
Prosečné k záměru firmy agriKomp Bohemia s.r.o. Brno navýšení výkonu BPS
z 250 na 500 kW. V následné diskuzi si p.
Pecha postěţoval, ţe zastupitelé rozhodují
na základě jakési petice, která se mu ani
nedostala do rukou. Dle jeho názoru je
jediným vypovídajícím nástrojem veřejné
referendum. Na toto reagovala Mgr. Vomáčková, právní zástupce iniciátorů petice,
a sdělila, ţe petice je standardní nástroj
k vyslovení nespokojenosti. Dále informovala, ţe původní záměr při budování BPS
hovořil o maximálním výkonu 250 kW,
nikde nebyla ani zmínka o dodatečném
navyšování výkonu. Občané se dle jejího
názoru mohou cítit podvedeni jiţ při získávání souhlasu na původní BPS 250 kW.

VZZO 7.9.2011
Jako první zastupitelé vyslechli zprávu o
provedené kontrole hospodaření ze dne
6.9.2011, kterou přednesl J. Basař. Ve
zprávě se pozastavil na vyšších nákladech
na opravu mostu u č.p. 81 (Przybylovi).
Náklady byly vyšší o 29 tis. Kč (zastupitelstvem schválena částka na nutné opravy ve
výši 150 tis. Kč). Starosta k tomuto uvedl,
ţe navýšení celkové ceny vzniklo zaúčtováním vícenákladů. K těmto vícenákladům
došlo rozhodnutím starosty, který operativně zadal dodavateli dodatečné práce na
odvodnění navazující svaţité komunikace.
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V této souvislosti poţadoval p. Basař
schválení povinnosti Obce oslovit min. tři
dodavatele u všech zakázek nad 50 tis. Kč.
Tento návrh zastupitelé neschválili. Dalším
bodem, nad kterým se finanční výbor pozastavil, bylo podání výpovědi nájemní
smlouvy nájemníkům, kteří dluţí nájemné
za více jak 6 měsíců. O podání výpovědí
rozhodlo ZO na zasedání 25.5.2011. Finanční výbor se pozastavil nad tím, ţe výpověď byla podána pouze jednomu nájemníkovi a ne i druhému, který také dluţil
nájemné za 6 měsíců. K tomuto starosta
uvedl, ţe k výpovědi z nájmu přistoupil
k 1.7.2011 a jeden z nájemníků, na základě
zveřejnění zápisu z VZZO na webu obce,
uhradil část nájemného a tudíţ k 1.7.2011
nesplňoval podmínky k podání výpovědi.
Dále informoval, ţe u tohoto nájemníka je
zřejmá snaha o umoření dluhu, neboť
uhradil další podstatnou část dluţného nájemného. Zpráva o kontrole hospodaření
byla schválena. Starosta následně seznámil
ZO s návrhem rozpočtového opatření
č.2/2011. Výše rozpočtu se nemění, pouze
dochází ke změnám na poloţkách rozpočtu. Rozpočtové opatření bylo schváleno.
Dalším bodem jednání byla ţádost p. Čejpa, majitele č.p. 87 o udělení souhlasu obce s přestavbou lávky přes Malé Labe, aby
mohl lávku vyuţívat k přejezdu osobním
automobilem k nemovitosti. Lávka je
v majetku obce a umoţňuje pouze přechod
pro pěší. Ţadatel přiloţil k ţádosti statický
výpočet úpravy od autorizovaného projektanta. Přestavbu provede ţadatel na vlastní
náklady. Zastupitelé schválili udělení souhlasu k přestavbě.
Dále zastupitelé projednávali návrh krajanského sdruţení na znění textu a umístění
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pamětní desky obětem války na místním
hřbitově. S tímto návrhem se na obec obrátil pan Schreier. Pamětní desku by financovalo krajanské sdruţení. Navrhovaný
text: „ K UCTĚNÍ PAMÁTKY! Bývalí obyvatelé z Prosečné připomínají nesmyslné
oběti obou světových válek, 1914-1918
stejně jako 1939-1945. Památku všech
padlých, kteří odpočívají na tomto hřbitově, uctívají někdejší obyvatelé Prosečné,
kteří v roce 1946 museli násilně opustit
svůj milovaný domov.“ K textu byl dále
přiloţen seznam občanů obce padlých
v první světové válce. ZO s umístěním
pamětní desky souhlasí za předpokladu, ţe
z textu bude vypuštěno slovo „násilně“ a to
v zájmu nevíření starých oboustranných
křivd a s ohledem na starší generaci současných občanů obce. Starosta k věci dodal, ţe probíhají snahy o doplnění obětí i
druhé světové války.
V dalším bodě zastupitelé rozhodli o opravě poškozeného přijímače veřejného rozhlasu a dále o rozšíření obecního rozhlasu
o jeden přijímač s ampliony, který bude
umístěn na horním konci obce, poblíţ hospody U Tří jasanů.
ZO se zabývalo dopisem pana Z. Tvarůţka, nájemníkem č.p. 133 (hasičárna), ve
kterém ţádá řešení situace s vysokými náklady na vytápění zemním plynem (26.
Tisíc Kč). Zastupitelé konstatovali, ţe se
jedná o starou a nezateplenou budovu. Pro
tuto topnou sezónu doporučují zváţit pořízení alternativního topidla, pokud to bude
technicky moţné. Komplexnější řešení
situace bude zapracováno do rozpočtu obce
na rok 2012.
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Jak jsme zosnovali a přežili dogtrekking Bloody walk over Krkonoše
PROSEČNÉ 30.6. – 1.7.2011
Jestliţe se jednoho dne probudíte s nutkavou touhou zorganizovat závod dogtrekkingu,
najděte nejdříve ve svém okolí cihlu, vezměte nesmazatelný fix a napište na ni velkým písmem: Dogtrekking. Vyzujte si levou botu, stáhněte ponoţku. Připravení? Nyní si pusťte cihlu
z výšky cca. 1,2 metru na palec. Ták. Dobře, jak se cítíte? Jestli-ţe cítíte neodolatelnou touhu
to učinit ještě jednou, jste schopni zorganizovat závod v dogtrekkingu a pokračujte dále ve
čtení.
Při výběru trasy se snaţte, aby protnula dva kraje (míněno územní) a minimálně jeden
národní park. Uţ tímto výběrem se dostanete organizací na úřednickou mašinerii hodnou mistrovství světa. A jste o jeden hrací level výše. Úředník vás pak bude ctít a chválit, protoţe mu
dáte práci. Přípravu ročníku 2012 však tím pádem budete muset začít o rok dříve, abyste si
stačili se všemi popovídat a vyměnit názory v přátelské submisivní rozpravě (samozřejmě
z vaší strany). Jestliţe budete hledat vhodný termín, je to zbytečné, protoţe jsou všechny obsazeny. Do úvahy tím pádem připadá snad jen datum narození tchýně. Máte tak pádný důvod
nezúčastnit se oslav a tvrdit, ţe je to memoriál na její počest. Malé upozornění: v případě, ţe
máte doma studenta kartografie a doufáte v částečnou návratnost vámi vynaloţených prostředků na jeho vzdělání, tak na to zapomeňte. Ve stupni bakalář vám dnes tento student neurčí ani sever podle lišejníku, natoţ aby zakreslil trasu. Ve stupni doktorant je to jiţ jiná káva.
Jenom z výsledné kilometráţe uberte cca 10%.
Velkou pozornost je potřeba věnovat počasí. Naprosto ideální je mít v rodině heckera
hledaného Interpolem. Jedná se o to, ţe je potřeba mazat či jinak upravovat předpovědi počasí
na různých internetových portálech. Nejlépe je dojít k předpovědi - pátek ,20°C, vítr do zad. I
tak ale z celkového počtu přihlášených uberte 10%. V případě, ţe se ve vašem okolí hecker
nenachází a vy podobnými vlastnostmi nedisponujete, odečtěte 30% přihlášených.
K samotnému závodu. Naprosto komorní atmosféru vám vytvoří čeští horští psi či
chodští psi. Naopak kořením kaţdé takové akce je přítomnost československého vlčáka, čím
více tím lépe. Co by to bylo za závod se psy bez psího (vlčího) zavytí. Konec konců bez jejich
účasti by mohl pořadatel vypadnout z koncentrace pro přílišné uvolnění. Naprosto ideální se
v tomto světle jeví tah našeho realizačního týmu a to přivést psa z útulku s posudkem podlé
šelmy a dva dni před závody malé štěně. Samozřejmě
oba psi s potvrzením PP, ţe jsou v koţichu ČsV. Má
to dokonce určité léčebné účinky. Vlastníci ostatních
psích plemen s hrůzou naslouchají zkazkám a
v tichosti odcházejí s pamlskem a tichou omluvou za
svými mazlíky za křivá slova pro jednu vyhrabanou
kytičku. Chovatelům ČsV to naopak nevadí, protoţe
rozkuráţeni příběhy táborových ohňů zjišťují, ţe
ostatní Čsv-čkaři mají podobné kotce, zahrady, příběhy. Skončí to vzájemným trumfováním, při kterém
ostatní začnou šeptat tiché modlitby.
Jestliţe se vám na závod přihlásí longař
z Jizerských hor, počítejte s tím, ţe tito zemití horalé
(a horalky) zkoumají kopce dopodrobna a pro poznání
Krkonoš jsou ochotni obětovat zdraví. Naštěstí mají
jako partnery chodské psy. Ti je dokáţí podrţet na
trati. Bohuţel ale nesnáší lasičky, takţe se snaţte vybírat trať s co nejmenším výskytem těchto lasicovi-
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tých šelem. I kdyţ ono je to vlastně jedno. Výše zmiňovaní horalé stejně vyznačenou trať ignorují, protoţe při jejich usilovném křiţování hor stejně nemohou minout ţádnou kontrolu.
Ke konkrétnímu psu. Jestli-ţe v přihláškách objevíte jméno AKKON de MOLAY,
musíte zabezpečit vypnutí všech elektrických ohradníků na trati. Protoţe kdyby došlo
k dalšímu politováníhodnému incidentu při pachovém značení trati, mohlo by to mít fatální
dopad pro šlechtění potomků v jeho chovné skupině. Akkonku věz, ţe kaţdý z muţů se při
čtení těchto řádek zachvěl.
Co dodat závěrem. Můţe vás ale potkat i štěstí tak jako potkalo náš celý realizační
tým a sejdou se takoví psi jako je Lara, Ţufrík, Aríšek, Kiba, Sofa……….ostatní prominou. A
s nimi přijedou jejich parťáci (úmyslně nepíšu majitelé či páníčci, protoţe to ve smyslu českého jazyka nevystihuje, co jsme viděli - to byly opravdu parťáci!) V tom případě se vás po
závodě nikdo nezeptá na pořadí. Záţitek z trasy a setkání s lidmi se zhruba stejným vzorcem
vnímání tohoto světa bude natolik silný, ţe pořadí v tu chvíli není důleţité. A to nabijí!! A zde
je problém. V průběhu závodu nikdy nepřísahejte rodinným příslušníkům „nikdy více.“ Snadno můţe dojít ke křivé přísaze. Šárko, promiň, klávesa se kroutí, ale nutí mě to napsat „příští
rok nashle.“
Pavel Kohout, Prosečné čp. 41

V obci se buduje a staví
Jistě neuteklo Vaší pozornosti, ţe se podařilo zrealizovat opravu mostu u Przybylových. Na zasedáních zastupitelstva se diskutovalo jaký nový most vybudovat, s jakou nosností, za kolik peněz, s dotací nebo bez dotace. Pořád se diskutovalo a s mostem se stále nic nedělo. Nakonec zastupitelé uvolnili na opravu stávajícího mostu částku 150.000,- Kč a za tyto
peníze se podařilo zchátralý most opravit. Most byl potaţen kompletně novou vrchní vrstvou,
byly vyztuţeny a opraveny patky mostu. Most byl celkově zpevněn, nainstalovalo se nové
zábradlí. Musím se opravit, celková částka na opravu mostu byla nakonec o 29 tis. Kč vyšší a
to z toho důvodu, ţe byla ještě vybudována svodnice dešťové vody z cesty, aby se zabránilo
jejímu vytékání na most.
Ovšem oprava mostu u č.p. 81 není jedinou akcí, která v obci proběhla. Komunikace
na „Kozím rynku“ byla vyasfaltována, na budově Mateřské školy a Oú byla kompletně vyměněna okna. Podařilo se z vlastních zdrojů zrealizovat dětské hřiště v MŠ. Občanské sdruţení
Alţběty Uherské nainstalovalo na hřišti pod školou, které vybudovala obec, skluzavku a houVydává Oú Prosečné
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pačku pro děti. Na opravu čeká komunikace ke Škumátovým, u č.p. 22 (Malá kasárna) a
č.p.37 se začaly budovat nové čističky odpadních vod.
Tento výčet akcí zde zmiňuji hlavně proto, abych ujistil několik „Anonymů“
z internetové diskuze na webových stránkách obce, ţe zastupitelstvo se nezabývá pouze potulujícími se psy :-)
Jiří Novák

Školní strašení aneb rozloučení s létem
V sobotní podvečer (přesněji dne 24. září od 19: 19 hodin)
se po obci pohybovala, létala a hlavně strašila všemoţná strašidla.
Bylo jich opravdu hodně a vypadala různě a někdy i hrůzně. Mohli jste například spatřit strašidla s tělem úplným (hejkala, strašáka,
čarodějnice), s tělem neúplným (upíry a mumie), strašidla podobná zvířatům (obludy a příšery), strašidla nepodobná zvířatům
(bludičky), strašidla škodlivá, strašidla neškodná a strašidla neviditelná (ty se nijak nerozdělují, protoţe je ještě nikdo neviděl).
Všechna strašidla strašila bez nároku na honorář a velmi
jim tímto děkuji! Peníze získané ze vstupu obdrţela Mateřská
škola Prosečné. Vybralo se celkem 1.530,- Kč a cen bylo rozdáno
za 1.765,- Kč. Akce se zúčastnilo celkem 53 dětí.
Děkuji sponzorům, kteří nám přispěli, děkuji majitelům
penzionu Golf, děkuji všem, kteří na akci „Školní strašení aneb
rozloučení s létem“ přišli a za rok se těšíme zas nashledanou!
Dana Šubrtová

Mateřská škola o prázdninách
Mateřská škola se kaţdoročně v období letních prázdnin uzavírá na 4. týdny. Mnohým
rodičům toto období vhání vrásky do tváře, kam se svojí ratolestí. Abychom rodičům vyšli
vstříc, byla jim nabídnuta „Prázdninová školka“ v podobě týdenního tábora v penzionu „ U
Vrkoušů“ ve Svobodě nad Úpou. Tento tábor byl realizován ve dvou týdnech a děti z něj přijely nadšené. Děti si na táboru nejen hrály, ale i vyráběly, malovaly, cestovaly. Byly lanovkou na Černé
hoře, na nočním Safari ve Dvoře Králové nad Labem,
na výletě ve Spáleným mlýně a na Hrádečku v dančí
oboře.
V období uzavření mateřské školy dochází
k přestavbám, k malování apod. V letošním roce byla
vyměněna okna v kuchyni, v předsíni, v šatně,
v kanceláři. Došlo k výměně vstupních vchodových
dveří. Vymalovány byly prostory, kde došlo
k výměně oken, specializována firma vyčistila linolea, na zahradě byl odstraněn nefunkční beton, který
byl vyměněn za dopadové plochy a prolézací certifi-
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kovanou sestavu Tomáš. (Všechny opravy a rekonstrukce byly provedeny díky obci Prosečné,
které tímto za všechny děti a zaměstnance děkuji). Provozní zaměstnanci se věnovali čištění,
leštění a úklidům, pedagogičtí zaměstnanci zdokonalovali Školní vzdělávací program „Barevný rok“, připravovali si pomůcky a dekorace na začátek školního roku. Všichni měli spoustu
práce, aby se vše řádně připravilo, neţ se děti vrátí zpátky po prázdninách.
Dana Šubrtová

Vichřice vyvracela stromy
Ve středu 22. června 2011 ve večerních hodinách se naší obcí prohnala bouřka doprovázená silným větrem. Přesně ve 21:00 hod se rozezněla siréna, coţ byl jasný signál pro jednotku poţární ochrany. Během několika málo minut byli dobrovolní hasiči připraveni likvidovat kalamitu v podobě vyvrácených a polámaných stromů.
K polomu došlo na stráni nad Erbenovými. Popadané stromy vytvořily v korytě Labe
nepropustnou hráz a hrozilo vylití Labe z koryta. Proto hasiči za stálého hřmění a silného deště a za pomoci motorových pil a těţké techniky
začali popadané stromy z koryta řeky odstraňovat a vytahovat na břeh. Tato těţká práce jim
trvala necelé dvě hodiny. Koryto Labe se podařilo zcela vyčistit a hrozící velká voda tak měla
volnou cestu.
Velký dík patří všem dobrovolným hasičům, kteří se na likvidaci kalamity podíleli. Poděkování patří také panu Štefanovi mladšímu,
bez jehoţ pomoci a jeho traktoru by se jen stěţí
podařilo v tak krátkém čase koryto Labe vyčistit.
Jiří Novák

TATO PLANETA 2011
Celý měsíc červenec probíhala v místním kostele výstava fotografií. Jednalo se jiţ o
třetí ročník a stejně jako v minulých letech, tak i letos výstavu uspořádalo občanské sdruţení
Sv. Alţběty Uherské. Výstavu zahájil koncert skupiny Bejlí.
Na výstavu se přišlo podívat 237 lidí, kteří přispěli na dobrovolném vstupném celkovou částkou 6 443.- Kč. Z této sumy putovalo 1 000,- Kč do útulku KRNAPu pro nalezeného
výra velkého. Zbylé peníze budou pouţity na opravu kostela.
Na výstavě byla moţnost zakoupit ručně vyráběné šperky a další drobnosti z chráněné
dílny v Namibii, kam putovala částka 13 745,-Kč.
Dále bylo moţno v rámci této výstavy v kostele shlédnout sbírku maket hradů. Všechny exponáty byly dílem jednoho místního občana, který si nepřeje být jmenován.
Tímto bych chtěla poděkovat, a určitě ne pouze za sebe, manţelům Kohoutovým za
vše, co dělají pro náš kostel a naší obec!
Monika Nováková
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Oznámení SPOZ Prosečné
Od 1. září 2011 došlo k personálním změnám u SPOZ (Sdruţení pro občanské záleţitosti) Prosečné. Nyní našim občanům s trvalým pobytem v Prosečné a starším 75 let chodí
gratulovat paní Ondřejka Bachtíková, paní Monika Nováková a paní Dana Šubrtová.
Tímto děkujeme paní Jaroslavě Stránské a paní Danušce Zawadské za obětavou a
dlouhodobou péči o naše seniory.
Ondřejka Bachtíková, Monika Nováková, Dana Šubrtová

Klub důchodců informuje
Váţení důchodci obce Prosečné, stále existuje a pracuje Klub důchodců ROH při bývalém Státním statku v Lánově. Přihlásit se můţe kaţdý občan důchodového věku. Členský
příspěvek činí 100,-Kč/rok. Výbor KD pracuje v Prostř. Lánově na Oú, schází se 1-2x měsíčně. KD pořádá zájezdy na památná místa, výstavy, organizuje návštěvy divadel a jiných kulturních akcí. Vstupné si hradí důchodci sami, KD přispívá na dopravu, a to z peněţních příspěvků obcí.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Mejsnarové nebo paní Zawadské.

Sbírka použitého ošacení
Do 30.10. máte stále moţnost donést v úředních hodinách na Oú letní a zimní oblečení, lůţkoviny, ručníky, záclony, vatované přikrývky, polštáře a deky. Dále nádobí bíle i černé,
skleničky (vše nepoškozené), nepoškozenou obuv a hračky.
Věci prosíme zabalené a převázané v igelitových pytlích či krabicích!
Sbírku organizuje obec Prosečné a Diakonie Broumov. Bliţší informace na Oú nebo
na tel.: 499441150, 724180860

Co se chystá…
22. října „Dušičková aranže“
o.s. Sv. Alţběty Uherské
19. listopadu „Adventní tvoření“
o.s. Sv. Alţběty Uherské
18. prosince „Setkání v kostele“
o.s. Sv. Alţběty Uherské a MŠ Prosečné
1. – 19. Prosince „Sbírka pamlsků a dobrot pro opuštěná zvířata z útulku Nový svět ve
Dvoře Kr. nad Labem“
MŠ Prosečné
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