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Milí spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu a jako každý rok zaznamenáváme zvýšený pohyb dětí po obci. Proto,
tak jako v minulých letech, svítí veřejné osvětlení po celou noc a bude tomu tak až do konce prázdnin. Řidiče pak prosím o zvýšenou opatrnost, protože mnohé děti se na silnici pohybují i v nočních (!) hodinách.
Ještě o několik věcí, které mám na srdci, se s Vámi chci podělit.
Předně odpady. Stále mě trápí to, že někteří mají problém s tím, kam se co ukládá. Problém je u kontejnerů na hořením konci (bývalé Koberce Brázda), kde téměř každý měsíc likviduji skládku v počáteční fázi
(bohužel nám zde zastavují i auta přespolních), nový problém se objevuje u kontejnerů u hospody. Zde si
někteří naši obyvatelé obce spletli barevné kontejnery s odkládacím místem pro vše, čeho je potřeba se zbavit (včetně zeminy). Nutno podotknout, že mi byla přislíbena náprava. Tak uvidíme. Proto jen pro připomenutí. Odpady v obci Prosečné třídíme (nebo se o to většina z nás snaží) a pro odpad, na který nemáme barevné kontejnery, je každou první sobotu v měsíci otevřen sběrný dvůr. Já vím, pořád odpady, odpady, ale
pro někoho to je jednou viditelně asi málo. Tímto se omlouvám všem občanům, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijí a v otázce odpadů jsou zodpovědní.
Druhým, stále se opakujícím problémem, je volný pohyb psů v obci. Prosím, hlídejme si své čtyřnohé přátelé zejména teď o prázdninách, kdy i nevinné dětské gesto může, jinak milého psa, vyprovokovat
k agresivní reakci.
Třetí záležitostí, o které se chci zmínit, je již tradiční výstava fotografií TATO PLANETA v našem
kostele. V neděli 12. 7. bohužel výstava v Prosečném již skončila, ale fotografie se stěhují dále po ČR. Fotky lze i nadále kupovat na internetové aukci (tatoplaneta.eu) Celý letošní výtěžek z výstavy putuje na projekt „1000 mil pro jeden cíl“. Tím cílem je pomoc dětem s onkologickým onemocněním. Dnes jsem odeslal
Nadaci Krtek – fondu dětské onkologie, z výtěžku výstavy fotografií v Prosečném, dar ve výši 10 000,-Kč.
Na tomto daru se podílejí i účastníci závodu v dogtrekkingu, který se v závěru června v Prosečném také konal. Děkuji touto cestou všem, kterým není osud druhých lhostejný a kteří koupí fotografie podpořili uvedený projekt. A samozřejmě děkuji manželům Kohoutovým z čp. 41 a lidem kolem nich, to oni jsou tělem i
duší těchto aktivit občanského sdružení sv. Alžběty Uherské.
Přeji Vám všem krásné léto a pohodovou dovolenou.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce
VZZO 16.6.2015
V úvodu zasedání seznámil starosta přítomné
s rozpočtovými opatřeními č.4, 5 a 6/2015, které
byly vydány z pravomoci starosty, a to ke dni
31.3.20015, 30.4.2015 a 31.5.2015. Dále zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7/2015. Dalším bodem jednání byla účetní závěrka včetně
výsledku hospodaření obce Prosečné za rok 2014.
Hospodářský výsledek obce za rok 2014 činil +
2 590 865,89 Kč. ZO uvedené schválilo bez výhrad a vyslovilo souhlas s hospodařením obce
Prosečné. V této souvislosti starosta informoval
přítomné o iRatingovém hodnocení obce Prosečné. „Obec Prosečné získala v iRatingovém hodnocení za rok 2014 druhý nejvyšší možný stupeň B+.
Z celkového počtu 75 obcí okresu Trutnov získaly
toto prestižní ocenění pouze 3, v rámci celé ČR
patří obec Prosečné do skupiny pouhých 9% obcí
s oceněním B+.“ Dále se zastupitelé seznámili se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce v roce 2014, vyhotovenou dne 21.5.2015
kontrolory Královéhradeckého kraje. Zpráva neuvádí žádné chyby ani nedostatky a neuvádí žádná
rizika. Zastupitelé schválili zprávu bez výhrad.
Zastupitelé projednali a schválili bez výhrad účetní závěrku a výsledek hospodaření Mateřské školy
Prosečné za rok 2014. Hospodářský výsledek činil
+10 035,94 Kč. Převedeno do rezervního fondu
MŠ Prosečné. Částka 62,31 Kč použita na úhradu
zhoršeného hospodářského výsledku minulých let
(viz Usnesení č. 02/2015). Zastupitelé pokračovali
v jednání schválením žádosti občanského sdružení
sv. Alžběta Uherská o podporu celostátně významné akce Přebor národních plemen ČR
v dogtrekingu formou úhrady pronájmu dvou mo-

bilních WC v hodnotě 2178,-Kč. Další projednanou a schválenou žádostí byla podpora nového
Babyboxu v Jičíně. Zastupitelé schválili dar ve
výši 5 000,-Kč. ZO schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IV-12-2011306/VB/01 pro
RD Středa (p.č.1184/17). MŠ Prosečné požádala
ZO o použití přeplatku za plyn v mateřské škole
ve výši 7 883,-Kč na nákup a položení zámkové
dlažby do pergoly v areálu MŠ. ZO žádost schválilo. Starosta seznámil zastupitele s žádostí Dany
Šubrtové o finanční dar na úhradu nákladů na
věcné ceny pro děti pro plánovaný Dětský den.
Zastupitelé schválili finanční dar ve výši 5 000,Kč. Další žádostí o podporu akce pro naše děti
byla žádost organizátorů každoročního letního
Putování za pohádkou. Zastupitelé schválili příspěvek do výše 3 000,- Kč formou úhrady účetních dokladů za nákup drobných odměn pro děti.
Dále starosta předložil zastupitelům návrhovou
studii adaptace bývalé školy na objekt komunitního bydlení, kde by mělo vzniknout 10 bytových
jednotek pro cílovou skupinu ve věku 60+ z řad
našich občanů. Zastupitelé studii projednali a projekt podpořili. Na minulém zasedání starosta inicioval rozpravu o dalším osudu obecní hospody
v čp. 24. V této souvislosti informoval o předběžném jednání se zástupci maloobchodního řetězce
Hruška. Zastupitelé rozhodli o zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor čp. 24 (cca 200m2)
od 1.8.2015 za účelem provozování obchodu Potravin, popřípadě Potravin – Smíšeného zboží.
Jiří Novák
místostarosta
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Ze života v obci
Čarodějnický rej
I když už jsou letní prázdniny v plném proudu, musíme si
připomenout akci, která se uskutečnila 29.dubna na fotbalovém
hřišti. Jednalo se o tradiční pálení čarodějnic. Celou akci pro nás
připravily a zorganizovaly, stejně jako v loňském roce, dvě „čarodějnice“, Monika Nováková a Veronika Doubková. Letos se
k nim přidal i jeden čaroděj, a to Vašek Dostálek.
Pro děti byla připravena čarodějná stezka, na které byly
pro děti připravené různé úkoly. Výroba čarodějnice ze slámy,
zhotovení proutěného koštěte a podobně. Startovalo se u obecní
hospody a končilo se právě na fotbalovém hřišti, kde na děti čekalo závěrečné malování a balíček s odměnami. Připravená byla i hranice s čarodějnicí, kterou pak všichni
společně zapálili.
JN

Rekonstrukce a opravy v obci
Jak jste jistě zaregistrovali, obci se podařilo zrekonstruovat veřejnou cestu k fotbalovému hřišti, dále
prostory před garážemi u obecní hospody. K tomuto účelu byl využit nakoupený frézing z rekonstrukce silnice u Petexu. Stejný
materiál byl použit i k opravě a rekonstrukci příjezdové cesty na
kopci nad rybníkem.
Další akcí, kterou se podařilo zrealizovat, byla výstavba
nové lávky pod Šrámkovými, spojená i s rekonstrukcí přístupové
cesty. Dnes už můžeme bez obav plně využívat novou zastřešenou
lávku.
Obec musela řešit i nenadálou situaci, kdy došlo k propadu
příjezdu k rodinnému domu Fišerových. Hrozilo zde akutní nebezpečí úrazu nebo újmy na majetku. Obec přistoupila ke kompletní rekonstrukci příjezdu. Starý betonový nájezd byl stržen, do koryta náhonu k rybníku bylo instalováno potrubí a celý příjezd byl nově zavežen a
zpevněn.
Další, co se podařilo v obci dokončit, je zasklení oken na kostele sv. Alžběty Uherské.
Hodně otázek přichází na téma rekonstrukce kulturního domu. Touto problematikou se zabývalo i
zastupitelstvo na posledním veřejném zasedání. Problém je v nedodané projektové dokumentaci. Zastupitelé
proto schválili konečný termín pro odevzdání projektové dokumentace včetně stavebního povolení rekonstrukce KD ke dni 31.7.2015. Pokud nebude tento termín ze strany dodavatele Ing. Jaroslava Másla dodržen,
obec vypoví smlouvu a bude nárokovat doposud vyplacené zálohy. Zpracování projektové dokumentace a
zajištění stavebního povolení pak bude zadáno jinému dodavateli. Proto to zdržení. Nic to nemění na tom, že
rekonstrukce kulturního domu je jednou z priorit současného zastupitelstva.
JN
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Memoriál Václava Dostálka
Nabitý poslední červnový víkend pokračoval tradičním závodem v požárním sportu. Na fotbalové hřiště se sjely
týmy dobrovolných hasičů z Ždírnice, Dolní Branné, Hostinného, Klášterské Lhoty, Arnultovic, Čermné a samozřejmě
naši hasiči, aby změřily svoje síly. Soutěžilo se v kategoriích
mladší děti, starší děti, ženy a muži. Naši dobrovolní hasiči
měli zastoupení ve všech čtyřech kategoriích.
Soutěž odstartovala kategoriemi mladších a dále starších dětí. V těchto kategoriích je voda čerpána z připravené
kádě. Mladší děti skončily na 2. místě starší děti na 3. místě.
Na ženy a muže čekala překážková dráha a voda se
čerpala z přírodního zdroje, v našem případě z Labe. Celý útok byl doplněn o třetí proud. V kategorii žen si
zlato vybojovaly naše dámy. V kategorii mužů zvítězili hasiči z Klášterské Lhoty, kteří se stali i celkovými
vítězi a domů si odvezli soudek piva. Naši hasiči skončili na 3. místě.
Celková bilance našich dobrovolných hasičů je tak jedno zlato, jedno stříbro a dvě bronzová místa,
všechna družstva byla „na bedně“. K těmto úspěchům gratulujeme a věříme, že v těchto dobrých výkonech
budou pokračovat.
Ukončením závodů, nástupem a rozdělením cen, medailí a pohárů ovšem zábava na hřišti zdaleka
neskončila. Pro všechny přítomné bylo připraveno překvapení. Jednalo se o rockový koncert skupiny Kick
of Dog. Bylo to velmi zajímavé zpestření a na tomto místě je potřeba muzikantům poděkovat za jejich vytrvalost a výdrž. Pevně věříme, že se s kapelou opět setkáme na některé z akcí, které se u nás budou konat.
JN

Dogtrekking BLOODY WALK ADVENTURE V.
Ve dnech 25.-28.6. se stlala naše obec dějištěm dalšího
ročníku extrémních vytrvalostních závodů v doktrekkingu. Jedná se o relativně nové sportovní odvětví, při němž musí člověk se
psem absolvovat určenou trať v daném časovém limitu. Po celou
dobu závodů je pes spojen se svým psovodem vodítkem nebo
canistrekovým postrojem.
Soutěžilo se ve třech kategoriích. Kategorie Long max.
100 km a časový limit 52 hodin. Kategorie Mid max. 50 km a
časový limit 24 hodin a kategorie Tour 25km. Kategorie Long a
Mid byly vypsány jako Otevřené mistrovství České a Slovenské
republiky v dogtrekkingu pro Česká a Slovenská národní plemena.
V příštím vydání našeho zpravodaje Vám přineseme podrobnější informace o průběhu letošního ročníku závodů i ze zákulisí této náročné akce, a to od toho nejpovolanějšího, hlavní organizátora a pořadatele
Pavla Kohouta.
JN
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Tato planeta 2015
V neděli 28.6. jsme měli všichni možnost zúčastnit se vernisáže soutěžní výstavy fotografií Tato planeta. Jednalo se již o sedmý ročník této akce. Výstava byla opět situována v prostorách kostela sv. Alžběty
Uherské.
Vernisáž zahájil krátkým proslovem jeden z hlavních organizátorů Pavel Kohout. Ten přítomným
vysvětlil, na co budou finanční prostředky utržené z prodeje fotografií použity v letošním roce. Letošní výtěžek bude věnován dětským onkologickým pacientům. V této
příležitosti připomenul ještě jednu akci se stejným cílem, podporou dětí s těžkým a zákeřným onemocněním, a to akci
„1 000 mil pro jeden cíl“. Jedná se o extrémní kynologickou
vytrvalostní štafetu napříč Slovenskem a Českou republikou.
Cílem akce je propagace nadačního fondu Krtek, který podporuje Kliniku dětské onkologie FN Brno.
Následovalo hudební vystoupení již tradičního hosta této akce, rodáka z naší obce, Petra Brousila. Ten si pro nás připravil s kytarou v ruce pásmo písní ze své vlastní tvorby.
Celá výstava byla pro širokou veřejnost otevřená každý den od 15 do 18 hodin a to až do12.7. Proto
kdo nezaváhal a navštívil tuto jedinečnou akci, měl možnost prohlédnout si fotografie ze všech koutů naší
planety a přispět koupí fotografie či ručně vyráběných šperků na dobrou věc.
JN

Fotbal trochu jinak
Nový ročník fotbalové sezóny je za dveřmi a fotbalisté Sokola Prosečné byli před
jeho začátkem prověřeni opravdu nelehkým soupeřem. V sobotu 18.7. proti sobě nastoupili
hráči Sokola a zástupci fanoušků a dříve narozených.
K vidění byl zajímavý zápas, nebojím se tvrdit, že skvělý fotbal :-) Fanoušci, i přes
svoje výrazně neatletické postavy, byli ligovým hráčům vyrovnaným soupeřem. Svůj věkový a rychlostní handicap vyrovnávali množstvím. Když odešel jeden hráč na střídačku (střídalo se systémem jako v hokeji), na trávník naskočili dva až tři „odpočatí“
náhradníci. Nastávaly pak situace, kdy proti jedenáctce ligových
stálo i šestnáct hráčů z řad fanoušků.
Poločasové skóre bylo 2:1 pro ligové. Ve druhém poločase vrhli fanoušci všechny síly do útoku. Netradiční rozestavení 4-5-6 zamotalo ligovým hlavu a vyrovnání bylo na světě. Je
nutné připomenout, že fanoušci ještě neproměnili nařízený pokutový kop. Celý zápas skončil nerozhodně
2:2 a o vítězi tak musely rozhodnout pokutové kopy. Těch se kopalo tolik, že přesně určit vítěze v podstatě
nebylo možné. Z dobře informovaných zdrojů však víme, že vyhráli fanoušci!
JN
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Putování za pohádkou
Na sobotu 18.7. byla pro všechny naše ratolesti připravená vycházka za pohádkovými bytostmi. Přípravy a zrealizování této akce se zhostily, stejně jako
v minulých letech, Veronika Doubková a Monika Nováková. I přes nesnesitelné vedro, kdy teplota dosahovala 34°C,
na tuto vydařenou a v naší obci již tradiční akci dorazilo 44
dětí.
Startovalo se tradičně u rybníka, kde si děti u mlynáře a mlynářky (Jitka a Jiří Poláškovi) sestavily puzzle. U
rybáře a mořské panny (Nela Gibalová a Michal Bachtík) si
děti vylovily mušle a drahokamy. Následovala základní
škola a žáci třetí B Mach a Šebestová se psem Jonatánem
(Ondřejka, Anička a Jiří Bachtíkovi). Zde děti řešily příklady a malovaly na tabuli. U klaunů (Karolínka a Jiří Novákovi) děti házely míčkem. Ve škole kouzel
v Bradavicích u Harryho Pottera, Hermiony Grangerové a Rona Weasleyho (Káťa Pacáková, Láďa Holubka
a Richard Renner) po zdolání strašpytle děti kouzlily a otvíraly tajnou truhlu. Ferda Mravenec a Beruška
(Monika Nováková a Danek Stránský) si pro děti připravily stavění komínů z kostek. Jízda zručnosti na koloběžce byla připravená u Hurvínka a Máničky (Petra Exnerová a Zdenek Bošela). Pejskovi a Kočičce (Kristýna Neškerová a Jaromír Nejedlí) děti pomáhaly věšet prádlo. V lese
Řáholci děti u Rumcajse a Manky (Gábina Samková a Milan
Kopp) poznávaly lesní zvířátka. Ledová královna (Veronika
Doubková) pomohla dětem s výrobou čelenek a sněhulák
Olaf (Vladimír Hofman) si s dětmi zahrál hokej.
V cíli na fotbalovém hřišti si děti ještě mohly
s kopacím míčem a za pomoci fotbalistů místního Sokola
zdolat překážkovou dráhu. U střelců si zastřílely na růže a
lízátka a u hasičů se v parném počasí mohly zchladit. Na
každém stanovišti byly pro děti připraveny odměny.
Všem, kteří se na této vydařené akci podíleli, patří velké poděkování. Díky si zaslouží všichni aktéři,
díky patří také všem, kteří pomohli s přípravou. Děkujeme za finanční podporu, a to jak obci Prosečné, tak i
„soukromým“ sponzorům. Děkujeme za dobrovolné vstupné, výtěžek použijeme na pořízení nových kostýmů. Děkujeme, že jste přišli :-)
A ještě jedno poděkování. Děkujeme anonymnímu „pomocníkovi“, který si dal tu práci a přes noc
strhal po celé obci všechny plakáty, které Vás na tuto akci zvaly. Ano, i takoví lidé tu mezi námi žijí :-(
JN
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