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Blíže k občanovi
Milí spoluobčané. Od chvíle co jste drželi v rukou poslední číslo našeho zpravodaje, uběhl už nějaký
čas. Neznamená to však, že se v obci nic neděje a že vaši zastupitelé zahálejí.
O jejich (naší) činnosti se dočtete uvnitř tohoto čísla. Já se zde zmíním o jedné záležitosti, kterou jak věřím,
ocení většina občanů naší obce.
V průběhu těch několika uplynulých měsíců probíhala usilovná jednání s Českou poštou s.p. o povýšení našeho Výdejního místa ČP na Obecním úřadě na plnohodnotného partnera České pošty, tj. POŠTA
PARTNER. Projekt Pošta Partner je součástí schválené dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje České
pošty, s.p. Cílem projektu je převod části pošt na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou.
Česká pošta má v současnosti celkem 3 217 provozoven. V letošním roce Česká pošta, s.p., plánuje uzavřít
200 smluv o provozování Pošty Partner. Pošty Partner jsou dle vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu
plnohodnotné provozovny České pošty, protože občanům poskytují základní poštovní služby a zachovávají
vysokou dostupnost pošt. Ohlasy od občanů obcí, kde již byly Pošty Partner zavedeny, dokazují, že občané
jsou s touto změnou spokojeni a oceňují příznivější rozsah hodin pro veřejnost, které tyto provozovny poskytují.
POŠTA PARTNER na Obecním úřadu Prosečné zahajuje svůj provoz 1. června 2016.
A co všechno si vyřídíme na novém pracovišti?
ZÁSILKY - Výdej vnitrostátních a mezinárodních zásilek, vplacení doplatného, dobírky, cla. Příjem vnitrostátních a mezinárodních listovních a balíkových zásilek a zásilek EMS
PENĚŽNÍ SLUŽBY - Příjem poštovních poukázek, příjem platebních dokladů SIPO, výplata
poštovních poukázek, výplata důchodů
BANKOVNÍ SLUŽBY - Operace platební kartou ČSOB, bezhotovostní úhrada, příkaz
k úhradě, složenky, výplatní poukázky ČSOB
PRODEJ – cenin, kolků, losů. Příjem a výplata sázek provozovaných společnostmi
TIPSPORT a FORTUNA.
DOBÍJENÍ předplacených SIM karet mobilních operátorů.
To vše po celou provozní dobu Obecního úřadu.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce
VZZO 3.2.2016
Na prvním veřejném zasedání zastupitelstva obce
v roce 2016 zastupitelé schválili závěrečnou úpravu rozpočtu obce za rok 2015. Rozpočet za rok
2015 tak skončil s výsledkem: Příjmy 6 444 570,Kč, výdaje 4 238 285,- Kč, tř.8 financování 2 206
285,- Kč (navýšení rezerv). Dalším bodem jednání
bylo schválení Zprávy o výsledku inventur majetku obce k 31.12.2015. Dále se zastupitelé zabývali
nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
odměňování členům zastupitelstva. Zastupitelé
věc projednali, možného navýšení nevyužili a
schválili odměny pro neuvolněné zastupitele ve
stávající snížené výši. Zastupitelé následně projednali návrh Smlouvy s Městem Hostinné o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy ZŠ Karla Klíče Hostinné. K tomuto tématu
starosta uvedl, že povinnost smluvního zajištění
povinné školní docházky plyne obci ze zákona.
Uzavřením smlouvy nevzniká žádná povinnost
zákonného zástupce dát své dítě do této základní
školy. Volba školy je nadále na zákonném zástupci žáka. V ZŠ Karla Klíče Hostinné má však žák
místo smluvně rezervováno. Zastupitelé obce následně projednali a schválili Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu. Zastupitelé schválili Dodatek ke Smlouvě č. 12RRD03-0003 o poskytnutí
dotace KHK na pořízení územního plánu obce.
Starosta seznámil přítomné se žádostí Oblastní
odbočky sdružené organizace nevidomých a slabozrakých, Vrchlabí. Zastupitelé tuto žádost projednali a schválili poskytnutí finančního daru ve
výši 3000,-Kč. Dalším bodem jednání byla žádost
spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. K této akci se naše obec
připojila poprvé v loňském roce. Zastupitelé žádost projednali a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.
3. 2016 schválili. Dále se ZO zabývalo Návrhem
na vypořádání hospodářského výsledku MŠ Pro-
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sečné. Zastupitelé schválili převedení částky
3 728,59 Kč do rezervního fondu MŠ Prosečné.
Zastupitelé projednali nutnost opravy topení v MŠ
Prosečné. Ve školce je plynový kotel z roku 1998,
který v současné době dosloužil. Oprava tohoto
zastaralého kotle není již možná a dnes nevyhovuje již ani emisním předpisům. Zastupitelé projednali a zároveň schválili cenovou nabídku TopeníKlejšmíd ze dne 28. 1. 2016 na výměnu plynového kotle v MŠ Prosečné vč. přívodu plynu a odkouření nákladem 67 522,- Kč. Zastupitelé krátce
jednali o Programu MŠMT na podporu sportu
v roce 2016. Jelikož podpora je striktně vázána na
cílovou skupinu děti a mládeže do dovršení juniorského věku, se kterou se po celý rok systematicky pracuje, je tato dotace pro TJ Sokol Prosečné
nedosažitelná. Zastupitelé věc odložili. V dalším
bodě jednání se zastupitelé zabývali postupem
v pořizování územního plánu obce. Starosta informoval přítomné o uskutečněném společném
jednání dotčených orgánů o návrhu ÚPD. Z tohoto
jednání vzešli připomínky, se kterými je nutno se
vypořádat. Orgán ochrany zemědělského půdního
fondu nám uložil vyřadit z návrhu ÚPD rozvojové
zastavitelné plochy, které se nacházejí na zemědělské půdě o bonitě 1 a 2. Návrh byl upraven dle
připomínek orgánu ochrany ZPF. Jednou z dalších
námitek je neexistence posouzení vlivu golfového
areálu na životní prostředí (EIA). Na této záležitosti GCC usilovně pracuje. V projednávání opraveného návrhu ÚPD obce je nutné opět jednat
v nejbližším termínu, tak aby jeho schválení bylo
možné ještě v tomto roce. Zastupitelé se proto
dohodli i se zástupci Golf Country Clubu, že
v zájmu nutnosti dalších projednávání bude plocha
sportoviště (golfový areál) z návrhu ÚPD vyňat a
jeho zařazení do ÚPD proběhne až po vydání
kladné EIA, a to buď ještě v průběhu pořizování
nebo následnou standardní změnou ÚPD. Zastupitelé nevyhověli žádosti o podporu stacionáře Do-
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movinka v Ostravě, jelikož podporují obdobná
zařízení v našem regionu.

VZZO 5.4.2016
V úvodu jednání seznámil starosta zastupitele
s rozpočtovými opatřeními č. 1 a 2/2016, která
byla vzdána z pravomoci starosty. Dále ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016. Zastupitelé
dále projednali navrženou změnu zhotovitele projektové dokumentace ÚPD obce Prosečné.
S dosavadní projekční kanceláří byla po vzájemné
dohodě, pro značnou pracovní vytíženost, ukončena spolupráce dokončením etapy zpracování
ÚPD ke společnému jednání dotčených orgánů.
S cílem dodržení termínu schválení územního
plánu do konce tohoto roku byl osloven jiný zhotovitel ÚPD, společnost SURPMO, a.s., středisko
Hradec Králové. Zastupitelé projednali a následně
schválili návrh Smlouvy o dílo č. 07/16 se společností SURPMO, a.s., na dokončení ÚPD obce
Prosečné za nabídkovou cenu 189 970,-Kč vč.
DPH. ZO následně projednalo návrh smlouvy o
investičním dlouhodobém úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., Jeruzalémská
964/4, 110 00 Praha 1, pobočka Hradec Králové.
Úvěr je účelově vázán na částečné financování
rekonstrukce Kulturního domu čp. 24 Prosečné.
Po jednáních nám bylo bankou schváleno poskytnutí úvěru ve výši 3,5 mil. Kč se splatností 10 let,
bez ručení nemovitostmi, s možností předčasného
splacení, s pevnou úrokovou sazbou 0,59 % p.a.
Zastupitelé přijetí úvěru a Smlouvu o úvěru s
účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu
č. 2016-4033-GU, včetně všech příloh, schválili.
Starosta informoval přítomné o probíhajících jednáních s Českou Poštou a.s. o zřízení místa PoštaPARTNER v prostorách OÚ. Pošta –PARTNER
nahradí dosavadní Výdejní místo ČP. Na OÚ tak
bude od 1.6.2016 plnohodnotná přepážka ČP,
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včetně peněžních služeb. Veškeré vybavení dodá
ČP (nábytek, technické vybavení, vysokorychlostní internet apod.) Na společných jednáních bylo
dohodnuto, že Obec Prosečné upraví stávající prostory. Úpravy spočívají ve výměně podlahových
krytin, osazení dveří v prostoru přepážky a rozvod
elektroinstalace. Zastupitelé úpravy schválili.
Dalším bodem jednání byla veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba části objektu čp. 24 na
st.p.č. 27 v kú. Prosečné“. Ze tří dodavatelů byla
výběrovou komisí dne 24.3.2016 vybrána společnost MATEX s.r.o. Hradec Králové s nejnižší nabídkou ve výši 4 934 552,- Kč bez DPH.
V souvislosti s uvedenou Veřejnou zakázkou a
souvisejícím zadávacím řízením zastupitelstvo
vydalo usnesení o zrušení této veřejné zakázky a
vypsání nového zadávacího řízení dle upřesněných podmínek. Jednou z podmínek je přímé obeslání vybraných dodavatelů, další podmínkou je,
že Obálky s nabídkami budou doručeny na adresu
zadavatele tj. Obec Prosečné a dále předpokládaná
hodnota zakázky bez DPH činí 4 540 000,- Kč a je
současně nejvyšší možnou nabídkovou cenou
uchazečů. Nabídky, které tento požadavek nesplňují, budou vyřazeny. ZO dále schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,-Kč společnosti
Babybox pro odložené děti- STATIM, z.s., Pod
Oborou 88, 104 00 Praha 10, která otevírá nový
babybox v Rychnově nad Kněžnou. Starosta seznámil přítomné s nabídkou ZZS HK na možnost
zapojení obcí do programu záchrany života
s použitím automatických externích defibrilátorů
(AED). Cena přístrojů se pohybuje od 40 do 100
tis. Kč. Zastupitelé se shodli, že v současné době
se do programu obec nezapojí. Externím defibrilátorem je vybaveno zásahové vozidlo Policie ČR,
Obvodní oddělení Hostinné.
Jiří Novák
místostarosta
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Ze života v obci

Každá koruna pomáhá
Stejně jako v minulých letech i v tom letošním jsme měli možnost přispět „na dobrou věc“ v rámci
celorepublikové Tříkrálové sbírky. Celá sbírka je organizována Charitou ČR.
Naše malé koledníky i jejich dospělácký doprovod
vybavila vším potřebným, tedy kostýmy třech králů a zapečetěnými pokladničkami Charitní pečovatelská služba Hostinné, která spadá pod Oblastní charitu Červený Kostelec.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části
věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR.
Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se
zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro
další jinak sociálně potřebné. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Výnos Tříkrálové sbírky 2016 bude rozdělen na více než osm set záměrů.
A nyní několik čísel. V celé České republice bylo v letošním roce vybráno 14 592 995,- Kč, z toho
Oblastní charita Červený Kostelec celkem 829 217,- Kč, z toho Charitní pečovatelská služba Hostinné
134 930,- Kč a z této částky 8 315,- Kč obec Prosečné.
Srdečné poděkování si zaslouží všichni, kdo přispěli. Velké díky patří také všem malým koledníkům
i jejich dospělému doprovodu. K tomuto poděkování se připojuje i Bc. Luisa Polešovská, vedoucí CHPS
Hostinné.
JN

„Zimní sen“ PROSEČNÉ 22. – 24. ledna 2016
Dvouetapový závod (psovod + pes) na základě pravidel dogtrekkingu s důrazem na orientaci v terénu
za extrémního počasí aneb nejšílenější a nejbrutálnější závod letošní zimní sezony, který je součástí projektu
„1000 mil pro jeden cíl“ se v překrásném prostředí Podkrkonoší uskutečnil v termínu od 22. do 24. ledna 2016. Start
i cíl byl naplánovaný v naší malebné obci Prosečné.
Základní podmínku – tj. minimální počet týmů na
startu se podařilo splnit a nakonec se více než 25 různých
týmů pustilo do boje s nelítostným prostředím, krutou zimou, viditelností sníženou na minimum, počasím a drsným
terénem, který prověřil pevnou vůli všech včetně jejich
věrných psích společníků a kamarádů.
Díky vymoženostem moderní techniky jsme mohli
jednotlivé týmy sledovat po celou dobu závodu z pohodlí a
tepla domova na online mapě.
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Poslední slovo před startem měla rozmarná paní Zima. Bylo jen na ní, zda se rozhodne opustit své
arktické království a poctí nás mocnými kouzly vánice a sněhu ze svého ledového proutku, nebo jen pošle
pozdrav v podobě mrazivých slunečních paprsků a třpytivých odlesků ledových krystalů. Nakonec došlo na
obojí.
Start byl v pátek 22. 1. ve 21 hodin do jasné mrazivé noci (Strážné -27,5 oC) směrem na Vrchlabí Strážné - Černý Důl - Prosečné, aby závod pokračoval od brzkého sobotního rána ve vánici na Mostek Zvičinu a Pecku. Celková kilometráž závodu byla kontrolními body stanovena na 80 km. Mnozí z účastníků
však nachodili kilometrů mnohem více, neboť mezi kontrolními body se
orientovali pouze podle mapy a ne vždy se vedlo najít nejkratší a nejschůdnější cestu.
Celý finanční výtěžek z této akce ve výši 8000,- Kč byl pořadatelem věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK.
PROJEKT 1000 mil pro jeden cíl - ROK 2016
V roce 2016 se součástí projektu vedle samotné štafety 1000 mil stanou i další aktivity pořádané občanským
sdružením sv. Alžběty Uherské v Prosečném.
 Bloodywalk–Zimní sen – v termínu 22.-24. ledna 2016
 Bloodywalk adventure – letní Bloodywalk-adventure tradičně spojený s výstupem na Sněžku
v nejtěžší kategorii dogtrekkingu je naplánován na 30. června až 3. července 2016.
 Tato Planeta – již osmý ročník fotografické výstavy zahajované v kostele v Prosečném
 Remember – závěrečná akce REMEMBER určená všem začínajícím i pokročilým scooterákům a
canicrossařům. Uskuteční se v neděli 4. října 2016 ve Skovicích, jako vzpomínková akce na první
desant z Anglie a na počest kpt. Pavelky.
Nejdelší štafeta se psy na světě „1000 mil pro jeden cíl“ proběhne letošní rok v termínu od 26.
srpna do 4. září 2016. Samotná podstata zůstává stejná – 40 úseků po 40 kilometrech. Trasa v délce
1600 km povede napříč celou Českou republikou. Předpokládáme start dvou týmů na trati. Jeden 40
členný tým budou tvořit psovodi, kteří povedou národní plemena psů a v druhém týmu poběží či pojede tým zbytku světa. Předběžně je plánováno 25 etap na kole, 9 na koloběžce a 6 běžeckých (chodeckých) Tento počet může být ještě korigován dle profilu a změn tras v průběhu příprav. Naší snahou je
uskutečnit vždy jednu z etap daným stylem, jako „open“ tedy otevřenou pro všechny příchozí.
Veškeré tyto charitativní aktivity má „na svědomí“ tým ochotných lidí soustředěných okolo manželů
Kohoutových z čp. 41. Za všechnu jejich práci, ochotu, angažovanost a chuť něco udělat jim děkujeme!
Jiří Bachtík

Fotografie z výstavy k 50. výročí Střeleckého klubu Prosečné opět k vidění
Na žádost některých občanů a zájem znovu shlédnout fotografie z naší výstavy k 50. výročí Střeleckého klubu (SK) Prosečné, kterou jsme uspořádali v listopadu 2013 v zasedací místnost OÚ v Prosečném
tímto oznamujeme, že celý soubor fotografií si budou moci občané prohlédnout v místní knihovně každé
úterý od 14.00 - 17.00 hod a to počínaje dnem 19.4.2016 do odvolání.
Prosečenský KURÝR
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Fotografie jsou srovnány do šanonu v průhledných foliích oboustranně. Rozděleny jsou do jednotlivých skupin: Dětské soutěže střelecké, závody dětí na sněhu, dětské karnevaly v KD, karnevaly dospělých,
oslavy MDD na střelnici, závody ve střelbě dospělých a další akce. Fotografie jsou formátu A4 černobílé a
barevné. Fotografie jsou z let 1963 - 2013. Uvedené foto si můžete v klidu prohlédnout a zavzpomínat.
V případě zájmu lze foto odkoupit - černobílé formátu A4 za cenu 8,- Kč, barevné 12,- Kč. K prohlídce Vás srdečně zvou členové Střeleckého klubu Prosečné.
Za SK Prosečné Máslo Zdeněk st.

Nová hasičárna hostila další turnaj v ping pongu
Po velkém úspěchu prvního turnaje ve stolním tenisu si pro nás naši dobrovolní hasiči připravili turnaj další. Turnaj se konal v sobotu 5. března opět v prostorech
nové hasičárny. Stejně jako v minulém turnaji i v tom
březnovém se jednalo o turnaj dvoučlenných týmů. Do
turnaje se přihlásilo celkem 15 týmů. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin. Ve skupinách se hrálo systémem
každý s každým na dva sety. První čtyři týmy z obou skupin pak sehrály jednostranného pavouka.
Konečné čtvrté místo obsadil tým HirošimaNagasaky (Michal Bachtík, Lukáš Koderič). Na třetím
místě skončili Máslíci (Jarda Máslo se synem Matějem),
poraženým finalistou a tedy stříbrný týmem byl tým RosVA (Vašek Dostálek, Rosťa Bín). Příčku nejvyšší
obsadil tým Senioři (Anna a Zdenek Bošelovi), který celý turnaj opanoval a bez jediné prohry si dokráčel
pro pomyslné zlato. Vítězům gratulujeme!
Turnaj přilákal i řadu diváků, kteří chvílemi dokázali vytvořit atmosféru srovnatelnou se zápasy hokejového play-off. K této skvělé atmosféře přispěl i fakt, že po celou dobu bylo pro všechny zajištěno bohaté
občerstvení. Dle sdělení organizátorů se po létě můžeme těšit na další, tentokrát netradiční akci.
JN

Fotbalová liga finišuje
Jarní část fotbalové sezóny se nezadržitelně blíží ke svému konci. Okresní soutěž
3.třídy mužů skupina B, ve které máme díky fotbalistům TJ Sokol Prosečné své zastoupení, má před sebou poslední tři kola.
Naši borci jsou po patnácti odehraných kolech s jednadvaceti získanými body a se
záporným skóre 32:38 na šestém místě tabulky.
Další zápas odehrají fotbalisté Sokola v neděli 24. dubna od 17 hodin na hřišti
Horního Maršova. O týden později, v sobotu 30. dubna od 14 hodin, přivítají na domácí
půdě lídra tabulky celek Libče. Soutěž se uzavře v neděli 8. května posledním kolem, ve kterém mají ale
naši fotbalisté volno. Poslední zápas tak sehraje Sokol před domácím publikem.
JN
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Informace MŠ

Ředitelství Mateřské školy Prosečné
VYHLAŠUJE
v souladu s § 2 odst. 1 písm. a), § 34 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zápis dětí do Mateřské školy Prosečné
na školní rok 2016/2017
Zápis proběhne ve dnech 25. a 26. května v době od 10 hodin do 14 hodin.
Děti budou přijímány dle stanovených kritérii:
1) Děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy dle § 34 zák. 561/2004 Sb.
2) Dle sociální potřebnosti (děti adoptované a osvojené)
3) Děti, které dovrší 3 let věku do 31.12.2016, dle věku od nejstaršího s trvalým pobytem v obci Prosečné
4) Děti, které dovrší 3 let věku do 31.12.2016, dle věku od nejstaršího
5) Poté budou přijímány děti v pořadí od nejstarších po nejmladší do počtu volné kapacity školy
Dle stanovených kritérií bude postupováno při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případech, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ.
Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
Podmínky předškolního vzdělávání:
Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním,
které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zák. 258/2000 Sb.)
S sebou k zápisu doneste rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.
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Co nás čeká…
30. dubna – Pálení čarodějnic
Tradiční akce se uskuteční na fotbalovém hřišti. Program pro děti, občerstvení zajištěno.
4. května – Setkání ke Dni matek
Slavnostní setkání s kulturním programem a vystoupením dětí z mateřské školy se uskuteční v prostorách
MŠ a Obecního úřadu.
7. května – Železná sobota
Mobilní sběr železného šrotu zajistí SDH Prosečné.
25. června – Memoriál Václava Dostálka v požárním sportu
Akce bude probíhat na fotbalovém hřišti. Soutěže v kategorii žáků, žen a mužů. Soutěž doplněna kulturním
programem. Po celou dobu zajištěno občerstvení.
30. června až 3 .července - Letní Bloodywalk-adventure
Další ročník závodů v dogtrekkingu tradičně spojený s výstupem na Sněžku, organizovaný Občanským
sdružením sv. Alžběta Uherská.
3. července – Tato planeta 2016
Vernisáž a slavnostní zahájení výstavy fotografií v kostele sv. Alžběty Uherské.
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