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Vážení a milí spoluobčané „Prosečňáci“,
s trochou nostalgie píši tento, pro mne poslední, úvodník do našeho obecního zpravodaje. Poslední
proto, že jsem se rozhodl, již dále nekandidovat a předat obecní žezlo nové, snad mladší generaci, která má
možná jiný náhled na to, kudy by se měla naše obec další léta ubírat. Strávili jsme spolu dlouhých dvacet let.
Za tu dobu se nám společně podařila spousta dobrých věcí, značná řádka nápadů se prozatím uskutečnit nepodařila. S čistým svědomím však mohu říci, že vše, co jsem činil, činil jsem pro dobro obce, pro dobro nás
„Prosečňáků“.
Mé rozhodnutí skončit v úřadě starosty nijak nesouvisí se současnou situací. Uzrálo ve mně mnohem
dříve, než tato mezinárodní politicko-ekonomická krize vůbec nastala. O to důležitější teď jsou komunální
volby. Volby, které určí složení nového zastupitelstva obce, ze kterého vzejde náš nový starosta či starostka.
V téhle době energetických veletočů a stoupající inflace to nové vedení obce nebude mít nikterak jednoduché. Proto volte takové kandidáty, u kterých si jste jisti, nebo se dá alespoň předpokládat, že mají opravdový
zájem pracovat pro obec a pro nás, občany Prosečného, abychom společně tuto dobu překlenuli s co nejmenšími útrapami. Najít mezi kandidáty ty správné lidi, kteří nevylézají ze své ulity pouze před volbami, není
zas až tak těžké. Jsou to ti, které vidíváme stále, vždy jsou u toho, když se něco v obci děje či organizuje,
lidi, kteří jsou již dnes ve svém volném čase ochotni dělat něco pro ty druhé, bez ohledu na to, zda byli, jsou
nebo budou členy zastupitelstva, bez ohledu na blížící se volby.
Za svého působení v úřadě starosty jsem se setkal s oběma skupinami lidí a věřte mi, s těmi druhými,
kteří „jsou u všeho“ se mi pracovalo mnohem lépe. Nemohu je označit jmenovitě, protože bych mohl někoho opomenout. Jsou to muži i ženy zejména z řad dobrovolných hasičů a TJ Sokol, organizátoři kulturních, společenských, sportovních či tradičních akcí pro děti. Těmhle lidičkám chci na závěr mého posledního příspěvku upřímně poděkovat. Bez vás by to totiž nešlo. Díky!
S úctou naposledy jako starosta - Jiří Bachtík
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce

VZZO 7.4.2022
V úvodu jednali zastupitelé na žádost zast. Basaře
o problematice vlhkosti v budově mateřské školy.
Předložil fotodokumentaci a uvedl, že je třeba danou věc urgentně řešit. Starosta v této
souvislosti seznámil přítomné s vyjádřením společnosti Elekrofyzika s.r.o. ve věci kontrolního
měření účinnosti přístroje DryPol, který byl v MŠ
v červnu 2021 instalován. Účinnost odvlhčení se
ověřuje až po 24. měsíci od instalace přístroje,
uvádí technická zpráva i smlouva, kterou zastupitelé v květnu 2021 schválili. Zastupitelé se shodli
na tom, že je to příliš dlouhá doba, po kterou by
děti měly dále být v objektivně nevyhovujícím
prostředí. Byl vznesen návrh na přemístění MŠ do
prostor Kulturního domu a kompletně rekonstruovat objekt čp. 37 (MŠ a OÚ). V této souvislosti
pověřili zastupitelé starostu zjištěním možností a
požadavků (hygiena, hasiči, stavební a školský
úřad) k přesunutí dětí MŠ Prosečné, na nezbytnou
dobu rekonstrukce čp. 37, do prostor sálu Kulturního domu a zároveň zadáním projektové dokumentace kompletní rekonstrukce čp.37 (izolace
čp. 37 proti vlhkosti, elektrorozvody, voda, vnitřní
kanalizace, fasáda). Dalším projednávaným bodem byla energetická soběstačnost obce. Starosta
v tomto bodě seznámil přítomné se získanými informacemi o možnostech napájení veřejného
osvětlení fotovoltaickými panely na obecních budovách. Za tímto účelem nechal zpracovat technický rozbor systému VO v obci i s možností nahrazení stávajících 70W sodíkových svítidel za
úspornější LED (úspornější o 20W) o stejných parametrech svítivosti. Při současném počtu 102 svítidel by náklady na výměnu za LED s regulací
jasu (další úspora spotřeby) činily 955 200,- Kč
bez DPH, při reálné úspoře 37 850,-Kč ročně v
dnešních cenách el. energie. Pro napájení VO solárními panely by bylo třeba cca 460 panelů (cca
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760 m2), aby bylo zajištěno svícení i v zimním
období, kdy se svítí až 16 h denně a osvit solárních panelů je nejnižší v roce. Náklady na panely
by činily cca 1.850 tis. Kč. Starosta dále uvedl, že
obec je zaregistrována v platformě OBEC2030
(MPO, MMR, Čez, Škoda auto, Sdružení místních
samospráv ČR), která má energetickou soběstačnost obcí pomoci řešit. Dále vzali zastupitelé na
vědomí návrh zast. Basaře na vytvoření pracovního místa při obci na pracovníka údržby obce.
V současné době zastupitelé nepovažují za nutné
vytvářet toto pracovní místo a na vytvoření pracovního místa se neshodli. Dále starosta seznámil
přítomné s Rozpočtovými opatřeními č. 3/2022 a
č. 4/2022 vydaným z pravomoci starosty. Dále zastupitelé schválili z došlých nabídek výběr dodavatele oprav místních a účelových komunikací –
společnost LTM Krkonoše s.r.o., Svoboda nad
Úpou, na základě cenové nabídky z 18. 3. 2022 (2
112 930,17 Kč vč. DPH) a schválili opravy komunikací v rozsahu kompletního zadání cenové poptávky. Dále zastupitelé projednali a následně
schválili Smlouvu o pachtu se společností Farma
Basařovi s.r.o., Prosečné čp. 53. Předmětem
pachtu jsou zemědělské pozemky v majetku Obce
Prosečné. Starosta dále přítomné seznámil s žádostí společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., jejíž
klauni navštěvují těžce nemocné děti i v našem regionu. Zastupitelé se usnesli podpořit jejich činnost darem ve výši 2000,- Kč. Dále zastupitelé
schválili finanční dar 5 000,- Kč Oblastní charitě
Červený Kostelec. Finanční dar přispěje na náklady Hospice a Mobilního hospice Anežky
České. Dalším schváleným příspěvkem bylo
2 000,- Kč na činnost Linky bezpečí, z.s. Dále zastupitelé neschválili Žádost Okresního sdružení
hasičů Trutnov o příspěvek 5 000,- Kč na činnost
sdružení. Dále ZO schválilo doplnění systému nakládání s BIO odpadem, tj. zapůjčení nádob na
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BIO o objemu 240 lt a jejich svoz 1x týdně/květen-září vlastními prostředky obce. Systém nakládání s BIO odpadem bude možné kdykoliv přizpůsobit aktuálním potřebám. Starosta informoval přítomné o zvýšení poplatku za předškolní vzdělávání, které stanovila a zřizovateli oznámila MŠ
Prosečné s účinností od 1. 9. 2022. „Školkovné“
se od 1. září zvýší ze současných 200,-Kč na 250,Kč. Starosta informoval přítomné, že Rada Mas
Krkonoše, na svém prvním letošním zasedání dne
7. 2. 2022, schválila žádost obce Prosečné o přijetí
za člena Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. Následně zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č.
5/2022, ve kterém se promítly všechny schválené
výdajové položky.

VZZO 22.6.2022
V úvodu zasedání seznámil starosta ZO s Rozpočtovými opatřeními č. 6/2022 a č. 7/2022 vydanými
z pravomoci starosty. Následně zastupitelé projednali a schválili Účetní závěrku obce Prosečné sestavenou k 31. 12. 2021 a zároveň Výsledek hospodaření obce za rok 2021. Déle ZO projednali a
schvalují Závěrečný účet obce Prosečné za uplynulý kalendářní rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosečné
za rok 2021 bez výhrad a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením. Zastupitelé dále projednali
a schválili Účetní závěrku Mateřské školy Prosečné sestavenou k 31. 12. 2021, a schválili Výsledek hospodaření MŠ Prosečné za rok 2021 se
ztrátou 12.921,58 Kč. Zároveň schválili vypořádání hospodářského výsledku MŠ Prosečné –
ztráty r. 2021 převodem částky 12.921,58 Kč z rezervního fondu MŠ Prosečné. Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí dotace na
domovní ČOV, objekt Prosečné 49 ve výši 40
000,- Kč z Programu Distrib. čistění odpadních
vod u jednotlivých objektů. Dále se zastupitelé zabývali žádostmi občanů o odkoupení pozemků
z majetku obce. Jedna žádost je od spoluvlastníků
čp. 20 o odkoupení obecní zahrady p.č. 2134 o výměře 5478m2, která sousedí s pozemkem p.č.
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124/2 zájemců a od nepaměti ji mají v užívání za
údržbu pozemku. Druhá žádost je od vlastníka čp.
34, který má zájem odkoupit část (≈371 m2 z 523
m2) pozemku p.č. 213/3, břehového t.t.p., který
přiléhá k jeho pozemku podél cesty. O jednotlivých žádostech bylo jednáno odděleně. Pozemek
p.č. 213/3 – zastupitelé se shodli na zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku s nabídkovou cenou
ve výši 5,-Kč/m2. Pozemek je těžko využitelný
úzký pruh podél Malého Labe a přiléhá k cestě žadatele, který zajistí zaměření části pozemku na své
náklady. Pozemek p.č. 2134, zahrada u čp. 20 –
v tomto případě zastupitelé po dlouhé diskuzi
schválili variantu geometricky oddělit část cca
2000 m2 pozemku, který navazuje na areál fotbalového hřiště, tuto část ponechat v majetku obce
pro budoucí záměry a zveřejnit záměr prodeje
zbylé oddělené části p.p.č. o výměře cca 3478 m2.
Nabídkovou cenu navrhuje ve stejné výši, za kterou byl realizován prodej pozemku u hřbitova, tj.
17,50 Kč/m2. Zastupitelé projednali a schválili žádost o podporu z Operačního programu J. A. Komenský- Šablona I – Zlepšení kvality výuky v MŠ
Prosečné, číslo výzvy 02_22_002, Registrační
číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000199,
aktivita školní asistent MŠ, náklady aktivity
382.641,- Kč, zahájení projektu 1.9.2022, doba trvání 24 měsíců. V dalším bodě jednání zastupitelé
schválili změnu stanov DSO Horní Labe. Dále zastupitelé schválili žádost JPO V o obnovu základního požárního vybavení jednotky hasičů. Jedná
se o požární hadice typu B a C po čtyřech ks a 2
ks bezpečnostního lana (pořizovací hodnota cca
25 500,- Kč). Zastupitelé projednali žádost ČRS
MO Vrchlabí – pachtýře obecního rybníku, o příspěvek ve výši 5000,- Kč na dětské soutěže na
rybníku v Prosečném. Žádost byla schválena. Dalším schváleným příspěvkem bylo 10 000,- Kč formou proplacení účetních dokladů (odměny pro
děti) pro organizátory tradiční akce pro děti Letní
putování za pohádkou. Zastupitelé schválili počet
členů zastupitelstva obce, kteří vzejdou z podzimních komunálních voleb. Počet zastupitelů se nemění a zůstává devítičlenné zastupitelstvo. Dále
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zastupitelé neschválili nabídku podílet se finančně
na vydání publikace České hrady a zámky z nebe.
Dále neschválili žádost Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s., Klub RADOST, Prostějov, o finanční dar na
činnost tohoto spolku s tím, že obec pravidelně

podporuje obdobné projekty ve svém okolí. V závěru schválili zastupitelé Rozpočtové opatření č.
8/2022, ve kterém byly zohledněny všechny
schválené položky.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Kulturní dům ožil dětským karnevalem
Po dlouhé odmlce způsobené restrikcemi spojenými s Covidem se otevřely pro veřejnost dveře našeho kulturního domu. Mateřská škola a Obecní úřad Prosečné uspořádaly pro naše děti karneval.
Akce se konala v neděli 24. dubna. Kulturní dům se naplnil takřka k prasknutí. Všichni, děti i dospělí, se parádně bavili. Celou akci moderoval Sláva Šmíd. Ten si pro děti připravil řadu soutěží. Děti si celou akci náramně užívaly.
Doufejme, že se situace kolem Covidu uklidní a všichni budeme moci zase „normálně“ žít a brzy se
v prostorech kulturního domu opět sejdeme při nějaké akci.
JN

Na hřišti se pálily čarodějnice
Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním čarodějnic.
Tato tradice vznikla již v dávných dobách a jako jedna z mála se dochovala dodnes.
Lidé věřili, že o filipojakubské noci vládly zlé síly a čarodějnice se slétaly na sabaty.
Proto se na kopcích pálily ohně, které fungovaly jako ochrana vesnic před čarodějnicemi.
I v naší obci tuto tradici držíme. V sobotu 30.4. si Monika Nováková a Michal Hek připravili nejprve program pro naše děti. Děti si zadováděly a zasoutěžily.
Pak už akce pokračovala tradičním zapálením hranice s čarodějnicí. Opékaly se
buřty, sedělo se, povídalo se. V této uspěchané době jedna z mála možností setkat se
a trochu zpomalit. Děkujeme organizátorům.
JN

Děti oslavily svůj svátek
První červen patří všem dětem, slaví se totiž Den dětí. Mateřská škola Prosečné a
obecní úřad si přichystaly pro naše děti oslavu na fotbalovém hřišti. Slavilo se v sobotu 5.
června.
Bezmála devadesátka dětí se po celé odpoledne dobře bavila. Letošní novinkou
byla střelba z kuše. Tu si pro naše děti připravil pan Zdeněk Máslo ml. Nechyběli ani
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hasiči se svým stanovištěm. Po splnění všech úkolů dostaly děti balíček s odměnami. Připravená byla i soutěž pro dospělé. Ceny od firmy Milwaukee do této soutěže věnoval opět pan Jiří Daříček. Děkujeme. Se
svým vystoupením se představily také děti z naší mateřské školy.
Organizátoři děkují všem za dobrovolné vstupné, které bylo věnováno mateřské školce.
JN

V létě to na rybníku žilo
Členové Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Vrchlabí, kteří hospodaří na našem rybníku, si pro nás na letošní rok připravili opět několik akcí.
První akcí bylo „Rybářské pochytání“ pro naše děti, které se konalo v sobotu 9. července. Rybník byl
v obležení malých závodníků. Další akcí pak byly závody pro dospělé, konkrétně další ročník závodů „O
pohár starosty“. Tyto závody se konaly o týden později, tedy v sobotu 16. července. Na konec prázdnin,
konkrétně na sobotu 20. srpna si rybáři připravili další akci pro děti, a to „Odpolední pochytání“.
Každá akce pro nás a pro naše děti je vítána. Děkuji tímto organizátorům za jejich snahu. Spolupráce
s ČRS MO Vrchlabí funguje skvěle a myslím si, že k oboustranné spokojenosti. Jsem proto rád, že na konci
loňského roku schválili zastupitelé prodloužení pachtovního vztahu na rybník a přilehlé pozemky s touto organizací na dalších pět let. Proto věřím, že i v příštím roce nás na rybníku čeká několik akcí.
JN

Letní putování za pohádkou
I letos měly děti z Prosečného a okolí možnost vyrazit za pohádkovými bytostmi. V obci se totiž konala tradiční akce, a to Letní putování za pohádkou.
Jelikož akce končí každoročně na fotbalovém hřišti, museli organizátoři termín akce přizpůsobit aktuálnímu rozlosování fotbalové soutěže. Akce se tak letos konala výjimečně v neděli, konkrétně 21. srpna.
Probuzení do nedělního rána nebylo nijak veselé. Dlouhé dny veder a sluníčka vystřídal déšť. Vše ale nakonec dobře dopadlo a počasí se umoudřilo. Vše tak proběhlo bez problémů. Letošní akce se zúčastnilo celkem
78 dětí. To je skvělé číslo.
Stejně jako v předchozích letech tak i letos na děti čekalo několik stanovišť, na kterých musely plnit
úkoly. V cíli na fotbalovém hřišti pak nechyběli střelci, hasiči a fotbalisté. Letošní novinkou pak byla střelba z kuše a také představení
činností Záchranné stanice pro handicapované živočichy KRNAP.
Připravené bylo i oblíbené malování na obličej. Na každém stanovišti obdržely děti za splnění úkolů odměny. To by nebylo možné
bez finanční podpory. Organizátoři tímto děkují obci Prosečné a
všem, kteří akci finančně podpořili. Stejně tak by nebylo možné
akci uspořádat bez lidí, kteří se obléknou do kostýmů a vyrazí bavit
naše děti. I oni si zaslouží obrovské poděkování. Pokud máte i vy
chuť se zapojit, neváhejte kontaktovat organizátory. Lidí není nikdy dost :-) Výtěžek z dobrovolného vstupného bude opět využit na pořízení nových kostýmů a rekvizit. Takž příští rok se máme na co těšit!
JN
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Nová fotbalová sezóna odstartovala
Fotbalový ročník 2022/2023 odstartoval svou podzimní částí. Do akce tak vyrazili i
fotbalisté našeho Sokola.
Okresní soutěž 3. třída je rozdělena na dvě
skupiny. Skupina Východ a skupina Západ. TJ
Sokol Prosečné hraje ve skupině Západ, kde našimi soupeři jsou mužstva FK Mostek, TJ Lánov,
TJ Sokol Kunčice n. Labem, FC Libotov, FK Dolní Kalná B, TJ
Jiskra Kuks a TJ Sokol Černý Důl.
Rozlosování podzimní části vidíte zde. Na jaře pak budou
spolu hrát první až čtvrtí z obou skupin (Východ, Západ) a pátí až
osmí.
TJ Sokol děkuje všem sponzorům – Farma Basařovi,
KRPA PAPER, SMD Marek Resl, Truhlářství Lubomír Srnský a
Obecnímu úřadu Prosečné za podporu fotbalu.
JN

Ohlédnutí do minulosti
V úvodu chci občanům obce připomenout datum 16. června 2013, kdy se na místním hřišti konal Mezinárodní den dětí s vystoupením dětské scénické skupiny historického šermu Legenda Aurea ze Dvora Králové. Dětský den organizoval ke svému 50. výročí Sportovně Střelecký Klub Prosečné (dále SSK) společně
s Mateřskou školou.
SSK Prosečné vznikl v roce 1963 s náplní sportovní střelecké činnosti pod názvem ZO Svazarmu SK
(Střelecký Klub) Prosečné, později KTSČ (Klub technických sportů a činností) SSK Prosečné a v roce 2014
po úpravě Občanského zákona SK Prosečné zapsaný spolek.
Jako druhou akci na počest vzniku našeho klubu jsme uspořádali "Výstavu 178 černobílých fotografií"
ve formátu A4. Na těchto snímcích je zachycena naše sportovní, zájmová, společenská a kulturní činnost
v obci. Fotografie zachycují dnešní 40-ti až 50-ti leté otce, jako malé děti na dětských karnevalech, které jsme
organizovali s MŠ a ZŠ. Dále jsou tam fotografie ze zimních sportovních soutěží v běhu na lyžích a střeleckých
soutěží dětí ze vzduchovek. Výstava se konala od 21. 11. do 21.12. 2013 a navštívilo ji více jak 55 občanů ve
věku 30 až 80 let z nichž 35 se zapsalo do pamětní knihy. Jelikož od této doby to bude příští rok již 10 let a
náš klub bude slavit své šedesátiny, rozhodli jsme se předat do knihovny p. Věrce Máslové KATALOG zbylých fotografií, které si mohou návštěvníci v klidu prohlédnout i s možností odkoupení za symbolický poplatek. Domníváme se, že jsou mezi Vámi mnozí, kteří se v r. 2013 z nějakého důvodu nemohli výstavy zúčastnit
– vnoučata dědečků, babiček, otců, kteří je na vyobrazených akcích doprovázeli, nebo občané, kteří se do obce
nově přistěhovali – a fotografie by je tak mohli z nějakého důvodu zaujmout.
Příští rok chceme oslavit 60. výročí podobným způsobem a začínáme tak postupně připravovat novou
výstavu fotografií. Zaměříme se v ní na činnost SK a jeho pomoc při různých aktivitách v obci, na kterých
jsme v rámci akcí „Z“ pomáhali budovat veřejně prospěšná společenská a kulturní zařízení. V minulosti jsme
měli 42 členů, kteří se sdružovali i v dalších organizacích (TJ Sokol, OB, ČSM, ČSČK, Turisté atd.). Domníváme se, že naší současné mladé generaci budeme tak moci odprezentovat, jak se v minulosti dařilo bez nároku
velké odměny budovat svou obec, ke které jsme vždy měli dobrý vztah. Pevně věříme, že se nám podaří naše
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plány do roku 2023 naplnit. Do budoucna chceme sportovní střeleckou činnost rozšířit o lukostřelbu, která je
dnes pro mladé lidi mnohem dostupnější než zbrojní průkaz, který vás přijde zhruba až na 6000 Kč. Každý,
kdo chce ve sportovní a zájmové činnosti s naším klubem spolupracovat, bude vítán. Náš členský průkaz získá
za 10 Kč a roční příspěvek činí 50 Kč. Tolik jsem Vám, z pověření našeho SK v Prosečném, chtěl sdělit a
těšíme se na vzájemnou spolupráci.
S pozdravem Váš bývalý soused Zdeněk Máslo st.
předseda Střeleckého Klubu z.s

Ani letos nechybělo Letní kino
Již tradiční akcí v naší obci je Letní kino. To nechybělo ani letos.
Promítalo se v sobotu 13. srpna. Začátek promítání provázel drobný déšť,
ale počasí se nakonec umoudřilo a dovolilo tak divákům v klidu zhlédnout
promítaný film.
Co se týká promítaných titulů, snažíme se vybírat z nových filmů,
které jsou vhodné jak pro malé diváky, tak pro dospělé. Letos tak v „letňáku“ na hřišti dávali českou komedii z roku 2021 Deníček moderního fotra, v hlavní roli s Jiřím Mádlem a
Terezou Ramba. Stejně jako v minulých letech i letos bylo kino pro diváky zdarma. Děkujeme zastupitelkám a zastupitelům a už se těšíme na příští rok ;-)
JN

Vichr vyvracel stromy
V pátek 1.7. v odpoledních hodinách udeřil v naší obci silný vichr. Silný poryv větru vyvrátil
vzrostlý strom na místním hřbitově.
První informace o problémech dorazila na OÚ krátce před patnáctou
hodinou. Shodou šťastných náhod spadl vývrat do rozvětvení druhého stromu,
který ho zadržel. Došlo tak pouze k drobnému poškození laťkového pole oplocení hřbitova. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Prvotní zabezpečení místa události
zajistili tentýž den naši dobrovolní hasiči. Vývrat byl kompletně odstraněn
způsobilou osobou za pomoci pracovní plošiny dne 18.7.2022.
JN

Oprava cest úspěšně dokončena
Neutěšený stav sypaných cest na Kopci a na Kozím rynku vyžadoval řešení.
Zastupitelé tak rozhodli o jejich opravě. Na dubnovém zasedání pak schválili výběr
dodavatele oprav těchto účelových komunikací. Všechny práce jsou dnes již hotové a
opravené cesty tak slouží našim občanům.
Sypaná cesta od Przybylových byla nahrazena penetrovanou komunikací (konstrukce vozovky tvořené kamennou kostrou prolitou asfaltovým pojivem a zadrcením
povrchových mezer drceným kamenivem). Dále zde bylo instalováno 5 ks příčných
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svodnic, opraveno bylo i vyústění cesty na hlavní komunikaci. Dále byly kompletně zrekonstruovány bezmála 2 kilometry sypaných cest na Kopci a na Kozím rynku. Jednalo se o rekonstrukci sypaného povrchu
včetně podkladové vrstvy z hrubého kameniva, odvodnění cest, obnovu podélných příkopů s instalací 12 ks
příčných svodnic. Dále byla instalována jedna silniční propusť a 2 ks výhybného zálivu. Celkové náklady
oprav činily 2 405 000,- Kč.
JN

Obecní knihovna je tu pro vás
Dlouhou dobu jsme v našem skromném zpravodaji neinformovali o činnosti naší Obecní knihovny.
Jelikož se naše obec rozrůstá o nové spoluobčany, je na místě naši knihovnu těmto lidem představit.
Naše obecní knihovna se nachází v budově čp. 24, vedle prodejny potravin. Otevřena je pro vás
každé úterý v čase 14 až 17 hod. Na výběr je zde více jak 1000 titulů všech žánrů. Od knih pro děti, přes naučnou literaturu, encyklopedie, beletrii až k románům z červené knihovny. Díky fungujícímu výměnnému
fondu je možné zajistit v podstatě jakýkoliv titul. K dispozici jsou také namluvené knihy, dále velké množství starších časopisů svázaných do velkých knih.
Na internetových stránkách knihovny https://knihovnaprosecne.webk.cz naleznete další informace
a také katalog knižních titulů. Půjčování knih je ZDARMA. Takže neváhejte a navštivte naši knihovnu, určitě si vyberete. Protože jak už řekl Seneca: „Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království
ducha.“
JN

Mohlo by Vás zajímat

KČT, odbor Hostinné
pořádá 10.9.2022 46. ročník

POCHODU PŘÍRODOU PODKRKONOŠÍ
START: 7 – 10 hod v restauraci U Bicana
CÍL: do 17 hod tamtéž
TRASY: pěší – 10, 16, 26 km
cyklo – 30, 60 km
OBČERSTVENÍ: na startu, kontrole a v cíli
STARTOVNÉ: děti, senioři, členové KČT 10,- Kč
ostatní 20,- Kč
Pochod se jde za každého počasí a na vlastní nebezpečí.
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