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Milí spoluobčané,
je léto, čas prázdnin, letních radovánek a dovolených. Proto Vás nechci zatěžovat žádnými „vážnými“ tématy a dnešní úvodník se pokusím poněkud odlehčit.
Nedávno mne oslovil jeden jazykovědný kroužek kdesi z Trutnova. Na své „akademické“ půdě se
přeli o původ názvů obcí a jejich správné tvary. S dotazem na původ názvu naší obce a s tím, jak je to se
sklonností či nesklonností názvu, se obrátili i na mne.
Co se týká vzniku názvu obce Prosečné, měl jsem poměrně jasno. Ale jak je to správně se skloňováním, to už jsem si tak jistý nebyl. Ani my samotní "Prosečňáci" nejsme v této otázce jednotní. Jedni zastávají názor, že "Prosečné" je nesklonné, většina z nás však v běžném životě užívá skloňovaný tvar.
Jak to tedy je? Samotný název obce Prosečné vznikl původně zřejmě z přídomku prosekané neboli
vymýcené místo. Lokalita byla osídlena v první kolonizační vlně, to znamená v době, kdy dochází
k osídlování pomezního hvozdu lidem přicházejícím z vnitrozemí a část těchto hvozdů vzala kolonizací za
své. První zmínky o obci Prosečné se podle dostupných pramenů vyskytují roku 1342, i když je pravděpodobné, že osídlení lokality, ve které se současná obec nachází, je staršího data.
A jak je to se sklonností názvu? Předně je třeba uvést, že samotný název „Prosečné“ nemá žádný
právní výklad svého názvu. Odborná češtinářská veřejnost však uvádí k dané otázce následující: "Když se
podíváme na některá podstatná jména, hned je nám podle jejich zakončení jasné, že se jejich skloňování
nebude řídit běžnými vzory. Tato podstatná jména vypadají spíše jako přídavná jména a podle vzorů pro
přídavná jména se také skloňují. Většinou se jedná o podstatná jména, která původně byla přídavnými jmény, ale postupně se stala jmény podstatnými. Některá z nich dokonce do obou slovních druhů patří." Dle
tohoto výkladu se názvy obcí jako Deštné, Příkré, Strážné, ale i Prosečné, tedy skloňují podle vzoru mladé
pro střední rod. Tvary jednotného čísla se nepoužívají, protože se jedná o názvy vždy jedné obce.
Správně bychom tedy měli název naší obce skloňovat. Jedeme na výlet do Prosečného, bydlím
v Prosečném, Krkonoše se svažují k Prosečnému atd.
Jestli však toto přesvědčí zastánce nesklonnosti našeho názvu, zůstává otázkou.
Přeji Vám všem příjemné a klidné léto.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 19.4.2017
V úvodu zasedání byl projednán zánik mandátu
zastupitelky Dany Šubrtové z důvodu změny trvalého bydliště mimo obec Prosečné. Dle zákona
491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí tak
mandát zastupitelky Šubrtové zanikl a na základě
stejného zákona tak vznikl mandát paní Andree
Fejfarové, coby náhradnici z kandidátní listiny
Starostové a nezávislí. Paní Andrea Fejfarová pak
složila slib neuvolněného zastupitele. ZO zároveň
schválilo poskytnutí odměny nové zastupitelce.
Výši odměny upravuje usnesení ZO č. 06/2016
čl.1.7. Dále starosta seznámil ZO s rozpočtovým
opatřením č. 4/2017. Dalšími body jednání byly
schválení Účetní závěrky a Výsledku hospodaření
obce za rok 2016, Závěrečný účet obce včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
a Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření obce. ZO dále
schválilo Účetní závěrku a Výsledek hospodaření
Mateřské školy Prosečné. Zastupitelé schválili
Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu ke komunitnímu centru (bývalá ZŠ) s vypočtenou náhradou za omezení užívání komunikace ve výši 1
210,- Kč ve prospěch Správy silnic KHK. ZO dále
projednalo a následně schválilo Nabídkový rozpočet víceprací k zakázce čp. 24 Prosečné – rekonstrukce sociálního zařízení. Konkrétně se jednalo
o opravu oplechování střechy, oprava všech komínových těles a kompletní odkanalizování objektu včetně septiku a biofiltru. Dále zastupitelé projednali záměr obce propachtovat od 1.6.2017 zemědělské pozemky, na kterých do 31.5.2017 hospodaří Farma Basařovi. Výše pachtovného pro
další 5ti leté období 1 500,- Kč/ha/rok. ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč
Mateřské škole na uspořádání Dětského dne.

VZZO 17.5.2017
Starosta seznámil přítomné s Rozpočtovými opatřeními č. 5/2017, které bylo vydána z pravomoci
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starosty. Dále schválili Rozpočtové opatření č.
6/2017, kde se promítly položky schválené na
minulém zasedání (Dětský den, rekonstrukce čp.
24 atd.). Dalším bodem jednání byla Smlouva o
právu umístit a provést stavbu vodovodní přípojky
pro čp.103 Dolní Dvůr. Obec Prosečné je spoluvlastníkem p.p.č. 1127 v katastrálním území Dolní
Dvůr. ZO smlouvu schválilo. Zastupitelé projednali a schválili nové stanovy DSO Horní Labe.
Dalším bodem jednání byla cenová nabídka na
kompletní výměnu hromosvodů čp.24 (mimo
KD). ZO cenovou nabídku ve výši 68 025,30 Kč
včetně DPH schválili. Zastupitelé dále schválili
Smlouvu o pachtu zemědělských pozemků
s firmou Farma Basařovi. Dalším bodem jednání
bylo schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
11/2016 se Stavební společností Hostinné s.r.o.
ZO dále schválilo bezúplatnou směnu pozemků u
rekonstruovaného kulturního domu dle GP č. 469183/2016. Posledním bodem jednání byla žádost
Linky bezpečí z.s. se sídlem Ústavní 95, Praha 8 o
podporu na provoz jejich činností. Zastupitelé
schválili poskytnutí finančního daru ve výši 1
000,- Kč.

VZZO 15.6.2017
Na úvod seznámil starosta ZO s Rozpočtovým
opatřením č. 7/2017. Dále zastupitelé neschválili
podporu publikace První pomoc formou inzerce
v dané publikaci. Dalším bodem jednání byla žádost MŠ o dovybavení zahrady herními prvky, a
to kolotočem, dvěma pružinovými houpadly a
řetězovou houpačkou. Starý kolotoč byl inspekcí
s okamžitou platností zakázán a byl ze zahrady
odstraněn. Požadované prvky jsou v cenové hodnotě cca 100 000,- Kč. ZO dovybavení schválilo,
požaduje však oslovení minimálně 3 dodavatelů a
výběr nejvýhodnější nabídky. Dále zastupitelé
schválili poskytnutí finanční podpory 5 000,- Kč
na uspořádání tradiční akce Letní putování za pohádkou. Organizátorkám akce budou proplaceny
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účtenky za nákup cen pro děti. Dalším bodem
jednání bylo schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 4/2017 čp. 24 Prosečné – rekonstrukce sociálního zařízení (viz usnesení č. 03/2017). ZO
dále projednalo stav prostor v bývalém pohostinství, které budou částečně sloužit i nově zrekonstruovanému KD. Zastupitelé rozhodli o opravě
podlahy položením dlažby, opravě omítek a vy-

malování prostor pohostinství. Předpokládané
náklady 105 000,- Kč. V závěru ZO schválilo
Rozpočtové opatření č, 8/2017, ve kterém se promítly schválené položky.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Další turnaj v ping-pongu zná své vítěze
V sobotu 25. března hostila nová hasičárna další turnaj v ping-pongu. Tato již tradiční akce přilákala
celkem 17 startovních dvojic nejenom místních, ale i přespolních. Stejně jako v minulých turnajích tak i
nyní se hrála čtyřhra.
Týmy byly rozlosovány do dvou hracích skupin. Ve skupině hrál každý
s každým na dva sety. Nejlepší čtyři týmy z každé skupiny pak postoupily do
vyřazovacích bojů. Vítězové pak sehráli semifinálové duely. Do finále se probojovali otec a syn Kracíkovi a vítězové posledního turnaje Josef Škumát a Jiří
Zeman. Tato dvojice nakonec svůj triumf zopakovala a vybojovala další vítězství. Na třetím místě skončili manželé Bošelovi a čtvrtou příčku obsadil další
rodinný tým, a to otec a syn Máslovi.
Po celou dobu turnaje bylo pro všechny připraveno bohaté občerstvení, včetně grilovaných klobás.
Na tomto místě je potřeba poděkovat hlavnímu organizátorovi této akce Václavu Dostálkovi za jeho angažovanost. Jenom díky němu tato akce tak parádně běží.
JN

Tradiční Den dětí na fotbalovém hřišti
V neděli 4. června jsme se sešli na fotbalovém hřišti v Prosečném, abychom společně s dětmi oslavili
jejich svátek. Připraveno bylo několik stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet své dovednosti, postřeh
a šikovnost. Zařadili jsme i jednoduché hry, aby je zvládli i ti nejmenší.
Po absolvování všech úkolů na děti čekala odměna v podobě malých dárečků, které byly zakoupeny
s ohledem na výši sponzorský darů. Sponzory této akce byly Obec Prosečné a Střelecký oddíl Prosečné. Děkujeme!
Poděkování patří našim dětem z naší mateřské školy, které závěr akce zakončily svým milým tanečním vystoupením s názvem „Berušky“. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří na hřiště dorazili a pomoc-
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níkům, kteří se na této akci podíleli! Děkujeme Střeleckému oddílu Prosečné, Jednotce dobrovolných hasičů
Prosečné a našim fotbalistům!
Akce se zúčastnilo celkem 47dětí. Na dobrovolném vstupném, které putuje hlavnímu pořadateli, bylo
vybráno 1.645,- Kč.
Akci ukončil déšť. Bohužel slunné počasí nejsme schopni zajistit J Ale i když pršelo, den to byl
vydařený J Za rok se na Vás všechny opět těšíme!!!
Ženy z MŠ Prosečné

Memoriál Václava Dostálka
V sobotu 24. června byl na programu již 9. ročník závodů v požárním sportu Memoriál Václava Dostálka. Na fotbalové hřiště se sjely jednotky hasičů z Klášterské Lhoty, Čermné, Dolní Kalné, Horní Kalné, Lánova, Ždírnice, Arnultovic a
Dolní Branné.
Celé klání odstartovaly soutěže dětí. U dětí byla voda
čerpána z kádě. V kategorii mladších se z prvního místa radovaly děti z Dolní Branné „A“, druhé místo obsadily děti
z Dolní Kalné a třetí příčka patřila Dolní Branné „B“. Ve starších pak zvítězili mladí hasiči z Horní Kalné, druhé místo patřilo Dolní Kalné a bronz brala Čermná.
Soutěže dospělých byly, stejně jako v minulých letech, vylepšeny o překážkovou dráhu a útok se třetím proudem. Voda byla čerpána z přírodního zdroje, tedy z Malého Labe. V kategorii žen se s těmito nástrahami nejlépe vypořádaly naše ženy, které s časem 81,93 obsadily první místo před družstvy Arnultovic a
Horní Kalné.
V mužské soutěži došlo u našeho družstva k drobné kolizi při napojování hadic na třetí proud a díky
této chybě došlo k časové ztrátě, která v důsledku znamenala druhé místo s časem 72,60. Třetí příčku obsadil tým hasičů z Klášterské Lhoty s celkovým časem 73,37. Suverénními vítězi se stali hasiči z Arnultovic,
konkrétně jejich A tým s časem 65,71. Arnultovické Áčko si díky nejlepšímu času v kategorii dospělých
vysloužilo i speciální prémii, a to soudek zlatavého moku.
Celý den bylo pro všechny soutěžící i přihlížející připraveno bohaté občerstvení. Po skončení soutěží
pokračovala volná zábava s živou hudbou. Hrou na kytaru a zpěvem nás provázel Leoš Hofman.
JN

Sběrný dvůr nám slouží již od roku 2013
Je to takřka neuvěřitelné, ale sběrný dvůr funguje v naší obci již pátým rokem. Prvně byl otevřen dne
2. března 2013. Za dobu jeho fungování si do něho našlo cestu velké množství našich občanů. Sběrný dvůr
je otevřen každou první sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin. V tuto dobu jsou naši hasiči připravení převzít od
vás veškerý nadměrný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, papír, železo atd. Krom toho organizují
hasiči pravidelný mobilní svoz železa.
Prosečenský KURÝR
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V souvislosti s provozováním sběrného dvora obec Prosečné ve spolupráci s firmou Koncedo s.r.o.
podala žádost o dotaci na řešení odpadů v naší obci. Projekt s názvem „Řešení odpadu v obci Prosečné“ prošel u výběrové komise věcným hodnocením kladně. Nyní čekáme, zda bude naše žádost schválena. V rámci tohoto projektu
žádala obec celkem o 10 kontejnerů (1x 5m3, 2x 10 m3, 1x 3m3 a
6x 1,1 m3) a drtič větví. Celkové náklady projektu jsou 520 950,Kč bez DPH a 630 350,- Kč s DPH, včetně podání žádosti, zpracování analýzy potenciálu, zajištění výběrového řízení a publicity
projektu. Pokud by byla žádost o dotaci schválena, obec by se na
projektu podílela 15% částky.
Pokud by byla naše žádost schválena, dovybavení sběrného dvora by tak výrazně zlepšilo situaci se skladováním nasbíraného odpadu a zjednodušilo jeho odvážení.
JN

Rekonstrukce kulturního domu finišuje
Všichni jste jistě zaregistrovali, že náš kulturní dům je již
„v novém“. Veškeré práce finišují a na konci července by mělo
být hotovo. Následovat bude kolaudace.
Kulturní dům prošel generální rekonstrukcí, při které
z původního KD zůstaly v podstatě jen obvodové zdi. Byla vybudována nová střecha, podlahy, kompletní nová elektroinstalace
včetně osvětlení, nová okna, nové vytápění atd. Zastřešený vchod
byl vybudován ze zadní strany, kde vzniklo také parkoviště.
V prostorech KD je umístěno sociální zařízení. Celý objekt je
bezbariérový. Čeká se na vyzrání betonových podlah a položení
krytin.
Společně s rekonstrukcí kulturního domu došlo také k výměně oken na budově pohostinství, celá budova byla zateplena a opatřena novou fasádou. Obě navazující
budovy tak tvoří jednotný celek. Současně se provedla oprava
oplechování střechy a kompletní výměna hromosvodů. Byla
opravena komínová tělesa. Provedla se kompletní rekonstrukce
sociálního zařízení v budově pohostinství. Toto sociální zařízení
bude možno využívat jako kapacitní při pořádání akcí
v kulturním domě. Chodba byla opatřena novou dlažbou, v celém
objektu byly opraveny omítky a provedena výmalba. Byl instalován nový septik společně s biofilterm.
Stejně razantní změna, jako při pohledu zvenčí, na nás
čeká také v interiérech. Vzpomeňme si jen na to šílené prostředí, v jakém probíhal dětský karneval. Sál připomínal spíše temnou a špinavou jeskyni. Na ochutnávku přidávám několik fotografií nového sálu. Už se
těším na první akce v našem novém kulturním domě.
JN
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Sokol skončil sezónu v klidném středu tabulky
Fotbalová sezóna 2016/2017 je za námi. A jak se v ní vedlo fotbalistům Sokola Prosečné? OS 3. třídy mužů, kterou naši fotbalisté hrají, byla rozdělena do dvou 10-ti členných skupin. Naši fotbalisté hráli
skupinu „západ“. V této skupině obsadili páté místo se ziskem 31 bodů a s pozitivním skóre 53:50. Soutěž
pak pokračovala nadstavbovou částí, ve které se utkaly týmy z obou skupin o celkové umístění. Naši borci
se tak společně s Dolní Kalnou B utkali o celkové 9. až 12. místo s týmy ze skupiny „východ“, konkrétně s Radvanicemi a Libotovem. Hrálo se klasicky, s každým týmem jednou doma a jednou venku. Celkem tedy 6 kol. V této minitabulce skončili naši fotbalisté
na třetím místě se ziskem 8 bodů, celkově tak v soutěži obsadili 11. příčku.
Nový ročník bude startovat 20. srpna, kdy Sokol zajíždí do Kuksu. První domácí
zápas pak odehrají naši fotbalisté v sobotu 26.8. od 14 hodin proti celku Lánova. Další
domácí zápasy jsou pak na programu v sobotu 2.9. proti Dolní Kalné, v sobotu 16.9. proti
Borovnici, v sobotu 30.9. proti Pilníkovu, v sobotu 14.10. proti Svobodě nad Úpou a
v sobotu 21.10. pak bude domácí podzimní část ukončena zápasem proti Kuksu. Všichni věříme, že po letní
přípravě vlétnou naši borci do soutěže jako uragán a budou nás bavit nejen předvedenou hrou, ale hlavně
výsledky.
JN

Hořeňáci versus doleňáci
V pátek 30.6. se na fotbalovém hřišti uskutečnilo slavnostní ukončení fotbalové sezóny, jehož součástí bylo i utkání horního konce vesnice proti dolnímu konci. Na trávník tak v dresech vyběhli nejen hráči
Sokola, ale i fanoušci a příznivci fotbalu.
K vidění byly parádní akce a fotbalové momenty. Chvílemi to vypadalo jako sestřih nejkrásnějších okamžiků posledního evropského šampionátu. Všichni hráči se nechali strhnout
atmosférou a diváckou kulisou a vybičovali se k neuvěřitelným
výkonům, nedbaje svého věku či fyzické kondice. Zápas skončil výsledkem 6:5 pro „doleňáky“. Rozhodčí však, aby předešel
případným výtržnostem ze strany poražených „hořeňáků“, určil
konečné skóre nerozhodně 3:3. To byl z jeho strany vcelku
rozumný tah. Na závěr přišly na řadu pokutové kopy. Zde je
nutné vyzdvihnout brankářské umění Zdendy Špičky, který
svými zákroky přiváděl střelce doslova k šílenství. Kdo vyhrál tento rozstřel se nám bohužel nepodařilo zjistit, ale to vcelku nevadí.
Večer pak pokračoval poslechem živé hudby a společnou zábavou. O hudební produkci se postarala
kapela Sexuell Handgranate. V tu chvíli už emoce opadly a všichni, ať už z horního nebo dolního konce, ve
společném obětí rozebírali proběhnuvší zápas. To, že někteří nedbali svého věku a fyzické kondice, se začalo projevovat už večer. Chůze některých aktérů tak připomínala kolíbající se tučňáky. Druhý den pak bylo
na první pohled vidět, kdo zápas hrál :-)
JN
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Různé

Uzavření MŠ v období letních prázdnin
Mateřská škola Prosečné bude uzavřena v termínu 24.7. – 18.8. 2017
Zaměstnankyně MŠ přejí všem krásné prožití prázdnin.

Provozní doba místní knihovny
V období letních prázdnin bude místní knihovna otevřena ve dnech 1.8., 15.8. a 29.8.
Od 12.9. bude zahájen pravidelný provoz, tzn. každé úterý.

Co nás čeká
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