2/2016

Vážení spoluobčané,
v červnu tohoto roku započala generální oprava našeho již zchátralého a nájemci z předcházejících
let značně „vybydleného“ Kulturního domu.
O rekonstrukci objektu za bezmála 6 mil. korun bylo rozhodnuto v říjnu minulého roku. Součástí rekonstrukce je přístavba vstupního vestibulu, soc. zařízení v zadní části objektu a parkovací plochy za KD.
Celá rekonstrukce, jejíž generálním dodavatelem je Stavební spol. Hostinné s.r.o., má být dokončena v červnu 2017.
Původní sál byl součástí objektu pohostinství, který zde stál od roku 1870, částečně modernizován
pak byl v letech 1976 – 1978. Při pohledu na tyto obrázky a s přibývajícími demoličními pracemi se však
nemohu stále častěji zbavit pochybností, zda rozhodnutí zastupitelů o rekonstrukci KD bylo správné. Své
obavy o účelnosti a přínosu takovéto velké investice do KD jsem uvedl již při schvalování samotného záměru, byl jsem však přehlasován v poměru 8:1 a rozhodnutí zastupitelů samozřejmě respektuji.
Dnes se nezřídka setkávám s názorem „měli jste to snad raději zbourat, zastavte to, apod.“. To
v současné době dost dobře již nejde. Jsou podepsané smlouvy o dílo, o úvěru, jsou zadané subdodávky na
střešní konstrukce, výplně stavebních otvorů, apod. To vše již stojí nemalé peníze. Na druhé straně je jistě
další početná skupina občanů, kteří rekonstrukci přejí. Vždyť i z tohoto důvodu volili své zastupitele, kteří
měli rekonstrukci KD ve svém volebním programu.
S postupující rekonstrukcí mi přibývá vrásek i šedin. A kupí se otázky: BUDE V DNEŠNÍ DOBĚ
KULTURNÍ DŮM VYUŽÍVÁN ADEKVÁTNĚ K VÝŠI INVESTIC A NAJDE SE DNES DOSTATEK
OCHOTNÝCH LIDÍ COKOLIV POŘÁDAT? NEBUDE NOVÝ KULTURNÍ DŮM SPÍŠE BŘEMANEM
PRO OBEC NEŽ PŘÍNOSEM?
Tyto a podobné obavy může rozptýlit až čas. A budu šťastný, pokud budu moci přiznat, že byly obavami zbytečnými.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce
VZZO 25.5.2016
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.
4 / 2016 vydaným z pravomoci starosty k 30. 4.
2016. Rozpočtovými opatřeními dochází k přesunům na položkách rozpočtu. Dále seznámil starosta přítomné s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací k Veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba části objektu čp. 24 na
st.p.č. 27 v kú. Prosečné“. Z pěti uchazečů byl
výběrovou komisí dne 20. 5. 2016 vybrán dodavatel Stavební společnost s.r.o. Hostinné, s nejnižší
nabídkou ve výši 4 294 883,- Kč bez DPH. Zastupitelé dále projednali cenové nabídky na výkon
činnosti stavebně technického dozoru a koordinátory BOZP při realizaci rekonstrukce KD. Ze tří
předložených nabídek (Profesionálové.cz 29 000,/ Ing. Luboš Kasper 11 936,- / Ing. Roman Charvát 12 500,- vše v Kč bez DPH) vybrali zastupitelé nejlevnější, tj. Ing. Luboše Kaspera z Trutnova.
Dále zastupitelé schválili pořízení softwaru zpřístupňujícího právní informační systém CODEXIS
ONLINE -komplexní právní systém pokrývající
problematiku národní legislativy a legislativy EU.
Software dodá firma ATLAS software a.s., pořizovací cena 30 001,- bez DPH na 5 let. Zastupitelstvo dále schválilo Smlouvu o poskytnutí služeb
při zajištění odděleného soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu s Ing. Ivanou
Čílovou, Rudník. Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů ukládá obci zákon o
odpadech. Dle ceníku, který je součástí návrhu
smlouvy, bude obec odevzdávat tříděný biologický odpad 200201 ( tráva, listí, seno, štěpka)
ZDARMA, větve a netříděný biolog. odpad
020201 v ceně 350,-Kč za tunu. Dalšími body
jednání byly žádosti Sdružení obrany spotřebitelů
Královéhradeckého kraje z.s. o finanční příspěvek
na činnost a žádost Domova důchodců Lampertice
o sponzorský dar Domovu důchodců
v Lamperticích v souvislosti s konáním akce Krkonošské gerontologické dny. Zastupitelé obě

Strana 2

žádosti projednali a poskytnutí finančních prostředků zamítli. Starosta informoval přítomné o
situaci ohledně Dotace na sběrný dvůr - v prvním
výběrovém kole dne 13. 5. 2016 nebyla naše žádost schválena a administrátor dotace Koncedo
s.r.o. nabídl obci zdarma opětovné podání žádosti
do druhé srpnové výzvy.

VZZO 16.6.2016
Zastupitelé obce projednali účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření Obce Prosečné za účetní
období 2015 sestavenou k 31.12.2015 a Závěrečný
účet obce za rok 2015. Hospodářský výsledek
obce za rok 2015 činí +2 284 078,40 Kč. Zastupitelé uvedené schválili BEZ VÝHRAD a vyslovili
souhlas s celoročním hospodařením obce Prosečné. Starosta seznámil přítomné ZO se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce v r.
2015, ze dne 19. 5. 2016, sepsanou kontrolory
Královéhradeckého kraje. Kontrola nezjistila žádné chyby ani nedostatky a neuvádí žádná rizika.
Zastupitelé schválili Zprávu BEZ VÝHRAD a
nepřijali žádná opatření k nápravě nedostatků (nedostatky nebyly zjištěny). Dalším bodem jednání
bylo schválení účetní závěrky včetně výsledku
hospodaření Mateřské školy Prosečné za účetní
období 2015 sestavenou k 31. 12. 2015 a Závěrečného účtu MŠ za rok 2015. Hospodářský výsledek
MŠ Prosečné v roce 2015 činí 1 041,59 Kč. Zastupitelé uvedené schválili BEZ VÝHRAD a vyslovili souhlas s celoročním hospodařením MŠ
Prosečné. Dále zastupitelé projednali žádost spolku. sv. Alžběta Uherská o podporu významné
sportovní akce Přebor národních plemen ČR
v dogtrekkingu – Bloodywalk adventure 2016,
která se uskuteční v termínu 30. 6. – 3. 7. 2016.
Stejně jako v minulých letech podpoří obec tuto
akci formou úhrady pronájmu dvou mobilních
WC v hodnotě cca 2200,- Kč. Zastupitelé dále
schválili žádost MŠ Prosečné o použití přeplatku
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ve výši 4 363,-Kč na zálohách za plyn k pořízení
venkovní sprchy pro děti. ZO dále projednalo žádost o podporu realizace tradiční letní dětské akce
Putování za pohádkou. Zastupitelé schválili příspěvek do výše 3 000,- Kč formou úhrady účetních dokladů (pokladních stvrzenek) dokladujících
nákup drobných odměn pro děti. Starosta seznámil
přítomné s žádostí Asociace rodičů a přítel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub RADOST – Prostějov. Po projednání žádosti se zastupitelé rozhodli žádost nepodpořit. Zastupitelé

projednali žádost pana V. Jiřičky o opravu náspu
pod aut. zastávkou u OÚ, která se rozpadá. ZO
opravu po projednání schválilo a uvolnilo na toto
částku 30 tis. Kč. V souvislosti s aut. zastávkami
zastupitelé diskutovali i o výměně výlepních panelů. O jejich realizaci rozhodnou na příštím jednání
ZO po zjištění cenových relací na výrobu dřevěných panelů výlepních ploch.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci

Den dětí
Letošní svátek všech dětí jsme oslavili v neděli 5. 6. 2016 od 14 hodin tradičně na fotbalovém hřišti
v Prosečném. Celé odpoledne se neslo v duchu pohádky Princezna ze mlejna.
Děti potkaly vodníka, se kterým lovily rybky a čertíka, kterému pomáhaly přenášet přes překážky
pytle s moukou. Děti skládaly rozstříhané obrázky Jindřicha a Elišky, poznávaly co je a co není mouka, zaskákaly si v pytli a ozdobily papírové srdíčko, podobné jako dostala
Eliška od Jindřicha jako ten nejkrásnější dárek z lásky. Dále měly děti
možnost zastřílet si míčem na fotbalovou branku, ale i zastřílet si střelnou zbraní na terč. Dobrovolní hasiči si pro děti připravili atraktivní
stříkání na cíl.
Paní Bc. Alena Cejnarová - odborná pracovnice z organizace
Krkonoše - svazek měst a obcí v kostýmu Hančí (Ančí), připravila
menší soutěž o Krkonoších, za kterou děti dostaly drobnou cenu. K
tomu obdržely materiály o aktivitách pro rodiny s dětmi, které si mohou prostudovat společně s rodiči a vzít domů (razítkovací hra, mapy a
podobně).
V závěru vodník vypustil několik holoubků, kteří určitě doletěli
k Elišce a Jindřichovi. Velké poděkování patří Petru Kopčilovi ml. za
zapůjčení holubů.
Této vydařené akce se zúčastnilo celkem 60 dětí. Odměn se rozdalo za 3.854,- Kč, na dobrovolném
vstupu se vybralo 2.181,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne  a za rok opět na shledanou!
Dana Šubrtová
Ředitelka MŠ
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Memoriál Václava Dostálka v požárním sportu
V sobotu 25.6.2016 hostilo fotbalové hřiště další ročník Memoriálu Václava Dostálka. Soutěžilo se
v kategoriích mladší a starší žáci, dále ženy a kategorie mužů. Letošní akce se zúčastnily týmy dobrovolných
hasičů z Horní Kalné, Arnultovic, Ždírnice, Hostinného, Klášterské Lhoty, Dolní Kalné, Dolní Branné, Javorníku a samozřejmě naši domácí.
V kategorii žáků jsme zastoupení neměli. V mladších i
starších žácích si první místo vybojovali mladí hasiči z Dolní
Branné. V kategorii žen soutěžilo celkem šest týmů. Naše
hasičky obsadily krásné druhé místo, když nestačily pouze na
děvčata z Klášterské Lhoty. Startovní pole kategorie mužů
čítalo celkem osm týmů s tím, že Arnultovice postavily do
soutěže dva týmy (A a B). A právě tyto dva týmy obsadily
celkové druhé (tým Arnultovice A), resp. třetí místo (tým Arnultovice B). Z prvenství se radovali naši hasiči, kteří se suverénně nejlepším časem vybojovali i prémiovou
cenu – soudek zlatavého moku. Jak našim hasičkám, tak i našim hasičům patří velká gratulace.
Celý den bylo pro všechny přítomné připraveno bohaté občerstvení. Pozdní odpoledne bylo zpestřeno koncertem místní kapely Kick of Dog. Stejně jako v loňském roce jsme měli možnost zaposlouchat se do
tónů rockové muziky. Kluci zahráli klasické hity současné i ty z dob dřívějších, nechyběly ani písně
z vlastní tvorby. Na tomto místě je třeba ocenit výdrž hudebníků, protože produkce trvala více jak tři hodiny.
JN

Prosečné součástí projektu „1000mil pro jeden cíl“
Již se nezadržitelně blíží stěžejní akce vyznavačů Jacka Londona v malých Českých poměrech,
1000mil pro jeden cíl. Součástí tohoto projektu se stala i fotografická výstava Tato planeta v Prosečném.
Co je 1000 mil pro jeden cíl? Nejdelší kontinentální štafeta 40ti týmů (člověk a pes) po 40ti km,
napříč celou Českou republikou (s malým odskočením si na Slovensko), která se pořádá na podporu dětí po
onkologické léčbě.
A Tato planeta? Již tradiční výstava amatérské fotografie v našem poničeném, Bohem a lidmi
zapomenutém kostele. A proč Prosečné? Naše vesnice v Podkrkonoší hostila již šestý ročník netradičního
dogtrekkingového (člověk a pes) závodu Bloody walk. Není proto divu, že polovina soutěžících psovodů se
za ta léta stala i soutěžními fotografy.
Letošní vernisáž výstavy, která následovala ihned po
vyhlášení výsledků, byla zpestřena besedou o cestování s
Československým vlčákem. Expedice Medvědi na cestách a její
dobrodružství při putování napříč Polskem, Estonskem, Ruskem,
Mongolskem, Kyrgizií a zpět, do země zaslíbené mlékem a strdím
oplývající, byla přesně ta frekvence, na kterou jsou naladěny
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soutěžní týmy dogtrekkingu. Škoda jen, že si cestu do zdejšího kostela na tuto charitativní akci v onu neděli
nenašlo více místních občanů.
V pozdním nedělním odpoledni jsme se rozjížděli se svými týmovými psy domů s faktem, že konto
– pomyslná zátěž štafety 1000 mil pro jeden cíl, ztěžklo o další 14 398,- Kč (8 768,- Kč z dogtrekkingových
závodů a 5 630,- Kč z výstavy Tato planeta v kostele).
V newyorském Central parku mají sochu Baltoa, psa, který je hrdinou i pro mne. Nemohu se však
zbavit dojmu, že těch psů a jejich psovodů, kteří pomohou tam, kde cítí, že se pomoc musí, je mnohem víc a
žijí kolem nás. Já jich znám skoro osmdesát.
Pavel Kohout, Prosečné 41

Noční prohlídka fotografií
O tradiční výstavě fotografií Tato planeta, kterou opět hostil kostel svaté Alžběty Uherské, psal již
v předchozím článku jeden z hlavních organizátorů celé akce pan Pavel Kohout.
Letošní ročník této výstavy byl zpestřen o noční prohlídku jednak soutěžních fotografií, tak dále fotografií „nesoutěžních“ a v neposlední řadě i útrob našeho kostela. Kdo si v pátek 8. července mezi 22 a 23
hodinou našel čas a navštívil tuto výstavu, měl možnost zažít něco opravdu nevšedního. Výstava byla situována nejen v hlavní lodi kostela, ale také v půdních prostorech. Fotografie ve světle svíček dostávaly úplně
nový rozměr a společně s atmosférou nočního kostela zanechávaly v návštěvnících hluboký dojem.
Tento tah se organizátorům povedl a udělal celou výstavu ještě zajímavější a atraktivnější. Doufám,
že se na noční prohlídku budeme moci těšit i v příštím roce a věřím, že tento nevšední zážitek přiláká na
výstavu daleko větší počet návštěvníků.
JN

Letní putování za pohádkou
V sobotu 23.července se naše obec proměnila v říši pohádek. Mohli jste potkat nejrůznější pohádkové bytosti. Pro naše ratolesti bylo totiž nachystáno tradiční
putování za pohádkou.
Stejně jako v minulém roce i letos se startovalo u
rybníka. Tady na děti čekali žáci 3.B Mach a Šebestová
(Leoš a Mirka Bachtíkovi). Dále se děti potkaly s červenou
Karkulkou a myslivcem (Káťa Pacáková, Mirek Pudil),
s princeznou Koloběžkou první a princem (Nela Gibalová,
Jiří Novák), s Ferdou mravencem a Beruškou (Denisa Lederová, Pavlína Zelinková). Nechyběla Kráska a Zvíře
(Monika Nováková, Danek Stránský), Jasmína a Aladin (Petra Exnerová, Zdenek Bošela), Sněhurka a trpaslík (Adriana Schejbalová, Tomáš Leder), Šmoulové (Karolína Nováková, Tereza Samková, Daniel Doubek,
Tadeáš Pavelec), mlynář s mlynářkou (Jiří a Jitka Poláškovi), Asterix a Obelix (Gábina Samková, Milan
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Kopp), Spongebob a Patrik Hvězdice (Veronika Doubková, Vladimír Hofman). V cíli na fotbalovém hřišti
princezna (Lucka Doubková) rozdávala dětem lístky do tomboly. Děti si mohly zastřílet ze vzduchovky,
povozit se na koni.
Na každém stanovišti byly pro děti připraveny úkoly. Za jejich splnění pak děti dostaly odměny. Letošní ročník přilákal celkem 56 dětí a to nejenom místních. Tato tradiční akce má už své příznivce i daleko
za hranicemi naší obce.
Na tomto místě by organizátorky akce Monika Nováková a Veronika Doubková chtěly poděkovat
všem účinkujícím. Nesmíme zapomenout ani na členy Střeleckého klubu (Josef Máslo, Jaroslav Máslo a
Zdenek Máslo), kteří si pro děti připravili střelnici. Svůj velký dík si zaslouží i Lenka Novotná, Ota Šubrt a
jejich kůň Arleta. Zvláštní poděkování pak patří panu Stehlíkovi, který pro všechny připravil stezku čarovným lesem a Andree Pavelcové za upečení výborných perníčků pro děti. Finančně pak akci podpořil Obecní
úřad Prosečné, Michal Hek, Jiří Novák a Gábina Samková. I za to velké díky.
K poděkování se připojuji i já. Děkuji všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli. Děkuji za jejich nadšení, ochotu a chuť udělat něco pro nás ostatní. Největší odměnou nám všem pak byl ten zástup nadšených
dětí. Už se těším na příští rok a jsem zvědavý, co nového za překvapení si pro nás Monika s Veronikou připraví.
JN

Fotbalová sezóna odstartovala
Další ročník fotbalové soutěže odstartoval svou podzimní částí. Fotbalisté TJ Sokol Prosečné do soutěže vstoupili v sobotu 13.8. domácím zápasem proti celku Borovnice/Mostek B. Zápas bohužel našim fotbalistům nevyšel a prohráli 2:3. V dalším kole,
konkrétně v sobotu 20.8. čekal na naše borce souboj s týmem Lánova. Na jeho hřišti utrpěli naši hráči po nevydařeném výkonu vysokou porážku 10:2. V sobotu 27.8. pak na náš
trávník dorazil favorizovaný tým Pilníkova. Dlouhou dobu sahali naši fotbalisté po třech
bodech, když se jim podařilo otočit dvěma góly vývoj zápasu. Laciný obdržený gól a
neproměněná takřka stoprocentní šance v závěru zápasu pak znamenaly remízu 2:2 a první bod do tabulky.
V penaltovém rozstřelu si pak naši borci vybojovali ještě druhý prémiový bod.
Další domácí zápasy našeho týmu jsou na programu v sobotu 10.9. od 14:00 hod proti týmu Dolní
Kalné, v sobotu 24.9. od 13:30 hod budeme hostit Horní Maršov, v sobotu 8.10. od 13:00 hod derby
s Chotěvicemi a v sobotu 22.10. od 15:30 hod souboj s Lánovem. Proto neváhejte a přijďte naše fotbalisty
podpořit.
JN

Obec PROSEČNÉ opět mezi NEJ
V iRatingovém hodnocení obcí ČR, které každoročně provádí společnost CRIF — Czech Credit Bureau, a. s., získala obec Prosečné za rok 2015 nejlepší možné hodnocení "A". Z celkového počtu 19 obcí
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velikostní kategorie 500 - 999 obyvatel v okresu Trutnov je naše obec s tímto oceněním jediná. Ratingová
známka se navíc v porovnání s rokem 2014 zvýšila o jeden stupeň.
Dle výsledků hodnocení společnosti CRIF obec Prosečné velmi výrazně převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické
podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje.
Toto hodnocení je významným oceněním práce a zodpovědného přístupu nejen starosty obce, ale celého zastupitelstva.
JN

Různé

Kam s odpadem
Opakování je matka moudrosti. Proto si na tomto místě dovolím všem připomenout, jak správně nakládat s odpadem a jak správně odpad třídit.
Po obci jsou rozmístěny kontejnery na papír (modré), na sklo (zelené) a na plast
(žluté). Do těchto kontejnerů patří pouze tento tříděný odpad. Přesto se setkávám
s případy, že v kontejneru na plasty jsou naskládány staré matrace, v kontejneru na
papír je krabice plná starých hadrů a oblečení, u kontejneru jsou složené pneumatiky
od auta a podobně.
V naší obci funguje sběrný dvůr, kam můžeme všichni odložit nadměrný odpad
(matrace apod.). Dále zde můžeme odevzdat elektroodpad, nebezpečný odpad, papír,
železo. Sběrný dvůr funguje v prostorech nové hasičárny. Otevřený je každou první sobotu v měsíci v době
od 9:00 hod do 11:00 hod.
Myslím si, že když někdo váží cestu s matracemi do kontejneru na plasty, stejně dobře by zvládl matrace odevzdat ve sběrném dvoře. A proto třiďme odpad, ale třiďme ho správně!
JN

Máte doma nepotřebné klíče?
Mateřská škola Prosečné žádá všechny, kteří mají doma klíče (jakékoliv od zámku) a
nevědí od čeho jsou a nepotřebují je, aby je donesli do 30. 9. 2016 do naší mateřské školky.
Klíče poslouží k výrobě klíčové zvonkohry.
Všem děkujeme :-)
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