2/2018

Milí spoluobčané,
jsme na konci dalšího volebního období a v říjnu nás čekají volby nové, kdy si budeme volit své zástupce na další čtyři roky. Nebudu proto zneužívat výsadní místo úvodníku k předvolební kampani, ale omezím spíše na organizační záležitosti týkající se nadcházejícího období.
KULTURNÍ DŮM – máme zrekonstruovaný Kulturní dům a začíná „plesová sezóna“. Následující informace jsou zejména pro potencionální pořadatele kulturních akcí (zájemce o pronájem KD). Pravidla a ceny
pronájmu: REZIDENT (mající bydliště nebo sídlo v obci Prosečné) zaplatí za pronájem KD na kulturní,
společenskou či sportovní VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNOU akci 2000,- Kč/20h mimo topnou sezonu, respektive
3000,-Kč/20h v topné sezoně. V těchto případech se do doby pronájmu nezapočítává čas na přípravu sálu a
úklid a o termín je třeba požádat min. 7 dní předem. Pro případ konání další akce následující den je třeba
zajistit úklid do 12:00h. Soukromá akce (veřejnosti uzavřena) přijde rezidenta na 5000,-Kč/20h. Pořadatelé
nerezidenti (přespolní) mají stanoveny dvojnásobné sazby.
KOMUNÁLNÍ VOLBY – komunální volby se konají v pátek 5. října od 14 do 22 h, a v sobotu 6. října
od 8 do 14 hodin. Vybírat budeme kandidáty ze dvou kompletních kandidátek. K volbám si nezapomeňte
vzít platný průkaz totožnosti.
P O Z O R VOLEBNÍ MÍSTNOST SE TEĎ POPRVÉ NACHÁZÍ V PŘÍSÁLÍ NOVÉHO KULTURNÍHO DOMU
Vážení občané obce Prosečné, dovolte mi, abych Vám na tomto místě poděkoval za vaší přízeň
v končícím volebním období a popřál Vám šťastnou ruku při volbě nových zástupců naší obce.
Přeji Vám příjemný podzim.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 28.6.2018
V úvodu zasedání seznámil starosta přítomné
s Rozpočtovým opatřením č. 5/2018 vydaným
z pravomoci starosty. Dále zastupitelé projednali
zmařenou investici v hodnotě 66 550,- Kč uhrazenou za administraci dotace na revitalizaci Sběrného dvora. Dotaci zastupitelstvo nepřijalo a na
základě tohoto rozhodnutí schválilo vyřazení této
finanční částky z nedokončených investic. Zastupitelé dále schválili uvolnění finanční částky
15 000,- Kč na asanaci nájemního bytu po zesnulém v čp. 22. V této souvislosti zároveň zastupitelé schválili kompletní rekonstrukci tohoto nájemního bytu. Rekonstrukce se týká nových podlahových krytin, dále kompletní rekonstrukce koupelny a WC, výměna kuchyňské linky a kompletní
vymalování bytu. Na tyto práce ZO uvolnilo
částku 100 000,- Kč. Dalším bodem jednání byl
pronájem nebytových prostor v čp. 24 (bývalá
hospoda). Nabídka pronájmu na obchod potravin a
snahy o získání provozovatele obchodu trvá již
více jak dva roky. Až teď se přihlásil zájemce o
provozování potravin v obci. I tak byl před současným rozhodnutím záměr opětovně řádně zveřejněn a to od 31.5.2018 do15.6.2018. Ani na
tento záměr nikdo další nereagoval. ZO schválilo
pronajmutí celkem 96m2 za účelem provozování
prodejny potravin a smíšeného zboží. ZO stanovilo symbolické nájemné ve výši 10,- Kč a částku
2000,- Kč jako podíl na energiích (prostory jsou
ve společném odběrném místě – elektřina, topení,
voda). K nestandardní výši nájemného vedla zastupitele snaha o obnovení základní obslužnosti v
naší obci. Zároveň s tím schválilo ZO uzavření nájemní smlouvy. V návaznosti na předešlé body zastupitelé projednali opravu pronajímaných nebytových prostor. Topení, elektrorozvody, voda. Zároveň s těmito pracemi ZO rozhodlo o napojení
Obecní knihovny na rozvod ústředního topení a

Prosečenský KURÝR

zrušení vytápění knihovny nehospodárnými akumulačními kamny. Na tyto práce ZO uvolnilo finance ve výši 120 000,- Kč. Dalším projednávaným bodem byla žádost Střeleckého klubu Prosečné o poskytnutí náhradních prostor v rekonstruovaném KD. Doposud užíval SK sklepní místnost,
která však daným účelům nevyhovuje (vlhkost).
Při společném jednání zástupců SK a starosty, byl
střeleckému klubu nabídnut náhradní prostor –
3x3 m za personální šatnou, vpravo od zadního
vchodu. ZO schválilo Střeleckému klubu bezplatné užívání těchto prostor. Zastupitelé projednali výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací“. Výběrová
komise doporučila ZO výběr vítězné nabídky s cenou 1.140.725,- Kč bez DPH společnosti Silnice
Slovák, s.r.o., Čistá v Krkonoších 47, 543 44
Černý Důl, IČ: 05707030. Zastupitelé tohoto dodavatele prací schválili a současně schválili i
Smlouvu o dílo, která byla součástí nabídky v zadávacím řízení. Dále zastupitelé projednali návrh
Dodatku č. 2 stanov Svazku obcí Horní Labe, v
souvislosti s žádostí obce Nemojov o členství v
tomto svazku. Současné stanovy neumožňovaly
členství nesousedící obce. Dodatek mění znění na
zájmové území svazku. Dodatek č.2 SOHL byl
schválen. Zastupitelé projednali a následně schválili bez výhrad Závěrečný účet 2017 SOHL spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
SOHL za rok 2017 a vyslovili souhlas s jeho celoročním hospodařením. Dále ZO schválilo počet
členů zastupitelstva obce, kteří vzejdou z podzimních komunálních voleb. Počet zastupitelů zůstává
stejný, tedy devět. Dále zastupitelé schválili finanční podporu Letního putování za pohádkou a
to formou proplacení věcných cen pro děti do výše
částky 5 000,- Kč. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2018, ve kterém se promítly schválené finanční výdaje. . Výše rozpočtu po změnách: Příjmy 7 377 551,- Kč, výdaje 6 988 451,- Kč, tř. 8,
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financování 389 100,- Kč. ZO projednalo a stanovilo Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním a ochranou osobních údajů (GDPR)
při činnosti obecních orgánů. Zastupitelé následně
projednali žádost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95,

181 02 Praha 8, o pokračování podpory její činnosti. Zastupitelé schválili podporu ve výši příspěvku 1.000,-Kč.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Pálení čarodějnic
30. duben je svátek všech čarodějnic a čarodějů. Společně jsme ho mohli
oslavit i v naší obci. Od 17 hodin bylo na fotbalovém hřišti pro všechny příchozí
připraveno celkem šest soutěžních stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly.
Po jejich splnění pak na ně čekala zasloužená odměna.
Když se dosoutěžilo, přišlo na řadu zapálení hranice s čarodějnicí a tradiční opékání buřtíků. Výborným zpestřením letošní akce bylo předvedení rádiem řízeného létajícího modelu čarodějnice, kterého se ujal pan Roman Žluva a
také hudební doprovod. Na kytaru nám celý večer u ohně zahráli a zazpívali
manželé Kracíkovi a Leoš Hofman.
Akce se letos zúčastnilo celkem 27 dětí. Organizátorky akce Monika Nováková a Veronika Doubková touto cestou děkují za pomoc Michalovi Hekovi,
Káje Novákové, Míše Čornaničové, Danovi a Lucce Doubkovým a Mirce Bachtíkové.
Takže za rok opět na hřišti!
JN

Nový kulturní dům přivítal naše maminky
Středa 16. května patřila v naší obci všem maminkám. V nově otevřeném kulturním domě se totiž
konalo od 15. hodin posezení ke Dni matek.
Každá příchozí maminka nebo babička byla obdarována kytičkou. Pro všechny přítomné si kulturní
program připravily děti z naší mateřské školky. Pásmo písniček, básniček a říkanek potěšilo všechny. Nechybělo ani malé občerstvení.
Maminek a babiček se sešlo na padesát. Spolu s mužským doprovodem a s dětmi a sourozenci vystupujících dětí tak tato akce přilákala bezmála stovku hostů. Všichni pak společně strávili příjemné odpoledne.
Konečně má naše obec důstojné prostory pro konání takovýchto setkání a akcí. Nyní se už jen těšit na nějakou další.
JN
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Memoriál Václava Dostálka
V sobotu 30.června se uskutečnil na našem fotbalovém hřišti další ročník soutěže v požárním sportu
Memoriál Václava Dostálka.
Na soutěž se sjely týmy dobrovolných hasičů z Arnultovic, Hostinného, Čermné, Ždírnice, Klášterské Lhoty a Hroní Kalné. Nechyběly samozřejmě ani naši „domácí“. Soutěže byly vypsány ve čtyřech kategoriích, a to děti mladší, děti starší, ženy a muži.
Vše odstartovalo soutěžemi dětí. V kategorii mladších se z vítězství radovali malí hasiči z Hostinného a kategorii starších vyhráli hasiči z Čermné. Dospěláckou část soutěžního dne zahájila družstva žen.
Z prvního místa se radovaly hasičky z Arnultovic, na druhém místě pak skončily naše ženy a ze třetího místa
se radovala Klášterská Lhota. Mužskou část pak ovládli hasiči z Klášterské Lhoty. Stříbrní skončili muži
Arnultovice B a naši obsadili bronzovou příčku. Takže letošní ročník bohužel bez nejcennějšího kovu, ale
dvě medaile zacinkaly. Gratulujeme!
JN

Letní putování za pohádkou
I pro letošní rok si pro nás a naše ratolesti Monika s Veronikou připravily tradiční akci, a to Letní
putování za pohádkou. Letošní ročník byl již osmý v pořadí! V sobotu 28.července se tak naše malá obec
proměnila v říši pohádek.
Potkat jste tak mohli Taťku Šmoulu se Šmoulinkou (Leoš a Mirka Bachtíkovi), mlynáře a mlynářku
(Jiří a Ondřejka Bachtíkovi), Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého (Daniel Stránský, Milan Kopp a Jiří Novák), Berušku a Ferdu Mravence (Anna Bachtíková a Pája Zelinková), čarodějnice (Marie Doubková a Anna
Bošelová), krále s královnou a princeznou (Petr Kadlec, Andrea a Amálka Hanušovi), Zlobu a Růženku
(Monika Nováková a Lucka Doubková), klauna (Martin Klug), Mickey Mouse a Minnie (Gabriela Samková
a Andrea Pavelcová), Sněhurku a trpaslíka (Sára Šulcová a Tomáš Leder), vodníka a vílu (Kateřina a Denisa
Lederovi), Červenou Karkulku a vlka (Petra Exnerová a Zdenek Bošela), Elzu a Annu (Michaela Čornaničová a Karolína Nováková) a nechyběli ani trolové (Veronika Doubková a Vladimír Hofman).
Z tohoto výčtu pohádkových postav se dá vyčíst, že na děti čekalo celkem čtrnáct stanovišť s pohádkovými bytostmi, na kterých plnily nejrůznější úkoly. Za jejich splnění pak byly po zásluze odměněny.
V cíli na fotbalovém hřišti měly děti dále možnost zastřílet si ze vzduchovky a s našimi hasiči si zastříkat
z proudnice. Na tomto místě organizátorky děkují všem sponzorům za podporu. A to Obecnímu úřadu Prosečné, Truhlářství Srnský, paní Andree Pavelcové, SDH Prosečné, Střeleckému klubu Prosečné a Michalovi
Hekovi.
Každý rok zde píšu, že tato akce se stala tradičním zpestřením léta. To, že jde o akci již tradiční a
hlavně oblíbenou svědčí každoroční účast. Ta s každým rokem roste. Popularita daleko překročila hranice
naší obce. Letošního osmého ročníku se i přes nesnesitelné vedro zúčastnilo celkem 73 dětí! A to je ta největší odměna pro všechny, kteří tuto akci připravují a podílí se na ní. Velké poděkování si zaslouží všichni
účinkující. Ale také hlavně obě organizátorky, Monika a Veronika, za to, že jim nedocházejí nápady a každý
rok nás překvapí něčím novým. Proto už teď se těšíme, co nového nás čeká v tom devátém ročníku a kolik
dětí dorazí.
JN
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Hřiště se proměnilo v letní kino
Obec si pro nás přichystala zajímavé překvapení. Objednala pro nás mobilní letní kino, které navštívilo naši obec v sobotu 11.srpna.
Vše bylo zorganizováno na fotbalovém hřišti. Zde vyrostlo promítací plátno a byla připravena projekce. Občerstvení bylo zajištěno v místním stánku. Veškeré náklady spojené s promítáním (kromě toho občerstvení J) hradila obec, takže jsme si mohli promítání užít zadarmo
bez vstupného. Sešli jak místní, tak dorazilo i několik přespolních diváků. Startovalo se po setmění, cca ve 21:30 hod. Promítala se letní
rodinná komedie Špunti na vodě.
Myslím si, že to byl dobrý nápad pro zpříjemnění léta a času
dovolených a nyní už jen můžeme doufat, že k nám letní kino dorazí i
příští léto. Dokázal bych si představit, že tak odstartujeme, ale i ukončíme léto. Filmů je na výběr dostatek J
JN

Začátek sezóny z říše snů
Fotbalová sezóna 2018/2019 odstartovala svou podzimní částí. Fotbalisté Sokola
Prosečné do soutěže vlétli jako pověstný uragán.
Po pěti soutěžních kolech a odehraných čtyřech zápasech (ve 4. kole volno) mají
naši fotbalisté na kontě čtyři výhry a s plným bodovým ziskem a se skóre 15:5 jim patří
aktuálně druhá příčka. Na prvním místě je toho času díky lepšímu skóre Jiskra Horní Maršov. Je ale potřeba upozornit na to, že Maršov má k dobru jeden zápas a na našem hřišti
padl v poměru 4:2.
Na podzim se Sokol představí na domácím hřišti ještě v sobotu 22.9. od 13:30 hod, soupeřem bude
Borovnice/Mostek. V neděli 30.9. od 16:30 hod přivítáme Černý Důl, v sobotu 13.10. od 12:30 hod pak
Kuks. V sobotu 27.10. v 11:30 hod budou naším soupeřem fotbalisté týmu Bernartice/Žacléř B a poslední
domácí zápas podzimu nás čeká v sobotu 3.11., kdy od 11:00 hod přivítáme tým Lampertic. Venkovní zápasy čekají naše borce 16.9. od 17:00 hod v Lamperticích, v pátek 28.9. od 16:30 hod zajíždíme na hřiště
týmu Borovnice/Mostek a v neděli 7.10. hrajeme od 16:00 hod V Horním Maršově.
Proto neváhejte a přijďte naše fotbalisty podpořit v boji o další cenné body.
JN

Místní komunikace v novém kabátě
Stav našich místních komunikací a parkoviště u bývalé hospody nebyl vůbec dobrý. Částečná oprava
pomocí asfaltové drtě v minulých letech se ukázala jako nedostatečná. Proto zastupitelé na svém dubnovém
zasedání rozhodli o opravě a vyasfaltování místních komunikací a veřejných prostranství. Jedná se o prostor
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u garáží u čp. 24, u bytových domů čp. 121, 22, komunikace ke hřišti,
na kopci ke Kalenským, za Malým Labem u Škumátových a část komunikace na Kozím rynku.
Za tímto účelem bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala firma Silnice Slovák, s.r.o., Čistá v Krkonoších s cenou 1.140.725,- Kč bez DPH. Veškeré termíny se podařilo dodržet a nyní již máme všechny zmíněné
komunikace a prostory zrekonstruované a nově vyasfaltované.
JN

Brzy si budeme moci nakoupit v nové prodejně
Po dlouhé, takřka dvouleté marné snaze zajistit v naší obci provozování obchodu se nyní začalo blýskat na lepší časy. Obci se podařilo získat nájemce prostor v bývalé hospodě, který zde bude provozovat obchod.
Za tímto účelem byly tyto prostory částečně zrekonstruovány. Vytápění bylo napojeno na rozvod
ústředního topení ze sálu kulturního domu. Topení bylo zároveň dovedeno až do prostor knihovny. Zde radiátory nahradily neúsporná a nehospodárná akumulační kamna. Zrekonstruovala se i elektroinstalace a podlahové krytiny.
Nyní již probíhá ze strany nájemce instalace chladících pultů, regálů a dalšího vybavení prodejny.
Záměr nájemce je otevřít prodejnu v průběhu měsíce září. A na co se můžeme těšit? Na samoobslužný prodej potravin a smíšeného zboží a také na pultový prodej masa a uzeniny.
JN

Informace MŠ

Z DŮVODU ZMĚNY VE VÝKUPU PAPÍRU VE SBĚRNÉM DVOŘE V HOSTINNÉM RUŠÍME
OD 1. 9. 2018 SBĚR PAPÍRU V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Papír nyní můžete odkládat ve sběrném dvoře v Prosečném (budova hasičárny SDH Prosečné) a to každou
první sobotu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 hod nebo do modrých kontejnerů na tříděný odpad.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA DLOUHOLETÉ TRADICI SBĚRU PAPÍRU!
NADÁLE SBÍRÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA POUZE VÍČKA OD PET LAHVÍ PRO NIKYHO Z JIČÍNA
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Co nás čeká

ŠKOLNÍ STRAŠENÍ ANEB ROZLOUČENÍ S LÉTEM
MŠ Prosečné pořádá tradiční akci pro děti a dospělé.
Kdy? pátek 28.9.2018 v 19:19
Kde? Start u MŠ
Seberte odvahu a přijďte se bát… naše strašidla se na Vás těší!

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
SDH Prosečné srdečně zve na další turnaj v ping pongu.
Termín konání:

sobota 20. října 2018 od 14. hodin

Místo konání:

sál kulturního domu

Bližší informace o pravidlech, maximálním počtu přihlášených apod. budou včas zveřejněny.
Zveme všechny, přijďte si zahrát nebo jen zafandit!
Občerstvení zajištěno!

OLDIES PÁRTY
Obec Prosečné a SDH Prosečné pořádají retro disco.
Sobota 1.12.2018 od 20:00 hod
Kulturní dům Prosečné
Hraje DJ Sláva Šmíd
Přijďte zavzpomínat na hity 60´, 70´a 80´let…
Retro kostýmy a obleky vítány!!!
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