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Vážení spoluobčané,
je tu asi poslední šance, jak získat dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Zima se kvapem
blíží a zase budeme topit.
Někteří ještě provozují starý neekologický kotel na dřevo nebo uhlí. Víte, že je to od 1. září 2022 zakázáno? Nyní, i když nemáte dostatek financí, máte asi poslední šanci získat dotaci na jeho výměnu za ekologický zdroj. Program na výměnu neekologických kotlů, tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE, vstupuje do nové
fáze. Od 1. září 2022 je podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší třídy účinnosti. Kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižším příjmem mohou využít jen ti, jejichž výše průměrného ročního čistého příjmu na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány a u nezletilých dětí a u studentů do 26 let se příjem počítá
jako nulový. Osoby se starobním nebo invalidním důchodem 3. stupně mají na dotaci nárok automaticky.
Dotaci můžete využít na výměnu kotle na dřevo nebo uhlí nižší než 3. třídy za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel. Díky kotlíkovým dotacím získáte zpět až 95 % způsobilých výdajů. Do
nich lze zahrnout například i stavební práce, dodávky a služby související s realizací, rekonstrukci otopné
soustavy, akumulační nádoby a kombinované bojlery, zkoušky a testy na uvedení zdroje k užívání a projektovou dokumentaci. Za způsobilé jsou považovány instalace realizované již od 1. 1. 2021. Příjem žádostí
bude probíhat od začátku roku 2022 přes krajské úřady, které vám poskytnou i odborné poradenství. Dotaci
na nový kotel můžete zcela nově získat, i pokud trvale žijete v rekreačním objektu.
Potřebujete poradit? Poradíme Vám na OÚ nebo se obraťte přímo na náš Krajský úřad Královéhradeckého kraje (www.kr-kralovehradecky.cz) nebo na infolinku Státního fondu životního prostředí ČR (Email: dotazy@sfzp.cz Zelená linka: 800 260 500).
Nespadáte do nízkopříjmové skupiny, ale i přesto potřebujete starý kotel vyměnit? Právě pro vás je tu
program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Na nový kotel vám přispěje až 50 % výdajů. Na rozdíl od kotlíkových dotací mohou o dotaci žádat nejen majitelé rodinných domů či trvale obývaných rekreačních objektů,
ale také majitelé bytových domů či bytů. Výše příjmu nehraje žádnou roli a žádat může prakticky kdokoli.
Žádosti jsou přijímány od 12. října 2021 přes webové stránky www.novazelenausporam.cz . Elektronicky
bude probíhat i následná komunikace se Státním fondem životního prostředí ČR.
Prosečenský KURÝR
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Pokud tedy vlastníte zařízení, které musíte nebo chcete vyměnit (včetně spalovacích zařízení vlastní
výroby) za modernější a ekologičtější, neotálejte. Skutečně je to pravděpodobně poslední šance na získání
dotace.
S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce
s rozšířenou působností, které provádí kontroly (Městský úřad ve Vrchlabí), však budou moci zohlednit
snahu vlastníků kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle
do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč! Dotaci Vám vyřídí přímo i většina předních výrobců ekologických kotlů.
Jiří Bachtík
starosta

Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 30.6.2021

V úvodu mimořádného zasedání ZO projednali
nabídku investora, který projevil zájem o koupi
bývalé školy s přilehlými pozemky, se záměrem
přestavby školy na byty s využitím současného
stavebního povolení. Za nemovitosti (budovu a
pozemky) nabídl investor obci 1,5 mil Kč. Starosta uvedl, že v současné době není ekonomicky
reálné, aby obec sama zrealizovala svůj záměr, rekonstrukce na byty pro seniory. Zastupitelé vyjádřili názor, že v současné době není nezbytné se budovy školy zbavovat a navrhují ponechat si budovu v majetku k možné budoucí realizaci původního záměru obce. Dále zastupitelé projednali žádost společnosti Zásilkovna s.r.o. o poskytnutí 2,1
m2 plochy obecního pozemku k bezplatnému užívání (nájmu) za účelem instalace a provozování
výdejního automatu zásilek Z-Boxu. Zastupitelé
posoudili záměr, jako pro občany přínosnou
službu a schválili zveřejnění záměru bezplatného
pronájmu části pozemku u kulturního domu. ZO
dále schválilo zveřejnění záměru obce darovat
staré požární vozidlo Avia. Zájem přijmout vozidlo darem projevila obec Čermná. Starosta seznámil ZO s žádostí MAS Krkonoše o příspěvek ve
výši 5 870,-Kč (10,-Kč/obyv.)
formou daru, jako spolufinancování projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností

Prosečenský KURÝR

Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. Zastupitelé
finanční podporu aktivit MAS Krkonoše v našem
regionu podpořili a dar schválili. Zastupitelé projednali a schválili žádost MŠ Prosečné o zadání
tvorby nových webových stránek naší MŠ, dle zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy, na základě cenové nabídky společnosti
Galileo Corporation, s.r.o. ZO projednalo poskytnutí finanční pomoci obyvatelům jižní Moravy,
která byla postižena ničivým tornádem. Zastupitelé rozhodli o příspěvku do veřejné sbírky ve výši
100 000,- Kč, který bude zaslán na transparentní
účet Jihomoravského kraje, jež tento účet na pomoc obyvatelům postižených oblastí zřídil. ZO
projednali návrh portálu stopabezpeci.cz na placenou prezentaci obce v publikaci „Řekni šikaně
ne2“. Zastupitelé se shodli na stanovisku, že nabízeného prostoru v publikaci nevyužijí a placenou
prezentaci v projektu neschválili. Zastupitelé dále
pověřili starostu zjištěním cenové relace na pořízení traktorového nosiče vč. kontejneru, který by
byl v obci využíván ke svozu bioodpadu.

VZZO 29.7.2021

Zastupitelé schválili Darovací smlouvu a poskytnutí daru (požární vozidlo AVIA A 31) obci
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Čermná za účelem vybavení jednotky SDH v obci.
Záměr darovat dané vozidlo byl schválen na minulém zasedání. Dále zastupitelé schválili
Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při
jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o.
Dále starosta informoval ZO o cenových relacích
traktorových nosičů včetně kontejnerů s tím, že se
naskytla možnost koupě ojetého rok starého (v záruce) nosiče Portýr 5 se dvěma kontejnery (o objemu 3,5 a 7,5 m3) je za 330 tis. Kč bez DPH za
komplet (cena nového nosiče je 340 tis. Kč bez
DPH, jeden kontejner 90 tis. Kč). Zastupitelé posoudili nabídku ojetého stroje jako výhodnou.
Schválili pořízení tohoto zánovního kompletu,
podmíněné ověřením odpovídajícího technického
stavu daného kompletu způsobilou osobou. Dále
starosta informoval přítomné o jednání na Statním
pozemkovém úřadě ve věci Komplexních pozemkových úprav. Pro špatný (nevyhovující) stav
mostu U Kostela, který by měl být páteřním pro
budoucí zemědělskou komunikaci podél Suchého
potoka, je nezbytné tento most zrekonstruovat. V
zájmu připravenosti na pozemkové úpravy
schválili ZO zadání projektu na rekonstrukci
mostu společnosti Mosty Hofman, která dlouhodobě vykonává technický dozor mostů v obci.

VZZO 30.8.2021

Zastupitelé na mimořádném zasedání schválili
Smlouvu o poskytnutí dotace Královéhradeckému
kraji z rozpočtu Obce Prosečné na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Obec Prosečné poskytne Královéhradeckému kraji
dotaci na zajištění odpoledního školního spoje
Hostinné - Prosečné a zpět ve výši 13 260,- Kč na
období od 1. 9. 2021 do 11. 12. 2021. Zastupitelé
dále projednali cenovou nabídku společnosti
Mosty Jan Hofman s.r.o. z 9. 8. 2021, na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor rekonstrukce mostu 06 U
Kostela. Cenová nabídka v celkové výši 768 955
Kč vč. DPH byla schválena. Dalším bodem jednání bylo poskytnutí daru dobrovolným hasičům
ve výši 84 295,-Kč Výše daru je rovna částce za
Prosečenský KURÝR

prodej železného šrotu ze sběrného dvora, jehož
provoz dobrovolní hasiči celoročně zdarma zajišťují. ZO dar SDH Prosečné schválilo. Zastupitelé
dále schválili pronájem kulturního domu na dvě
soukromé akce. Starosta dále seznámil přítomné
s Rozpočtovými opatřeními č. 7/2021 a 8/2021,
která byla vydána z pravomoci starosty. Následovalo schválení Rozpočtového opatření č. 9/2021,
ve kterém se promítly již výše schválené položky.

VZZO 10.11.2021

V úvodu zasedání byli přítomní seznámeni formou
prezentace Mgr. Kateřiny Fejglové s činností
MAS Krkonoše v letech 2015-2020 i se současnou
situací a aktivitami MAS ve vztahu k následujícímu programovému období 2021-2027. Byli informováni o okruhu jednotlivých operačních programů a možných dotačních příležitostí pro obec.
Dále starosta seznámil přítomné s Rozpočtovými
opatřeními č. 10/2021 a 11/02021 vydanými z pravomoci starosty. Zastupitelé projednali a schválili
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti (stezky a cesty, inženýrských sítí) za účelem
zajištění přístupu a sítí na p.p.č. 539/1 k.ú. Prosečné přes obecní p.p.č. 540/1 k.ú. Prosečné. Dále
zastupitelé schválili zadání mostních prohlídek
obecních mostů firmou Mosty Jan Hofman za
cenu ve výši 29 766,-Kč. Zastiptelstvo obce následně schválilo dvě obecně závazné vyhlášky.
OZV č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a OZV č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Déle se zastupitelé zabývali návrhem
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na změnu společné
hranice katastrů obcí Prosečné – p.p.č. 2123/2 a
Klášterská Lhota – p.p.č. 686 (pozn. hranice prochází v půli toku Labe). Starosta seznámil ZO s
nesouhlasným stanoviskem ZO Klášterská Lhota.
Klášterská Lhota si vybudovala přes Labe lávky a
mosty, o které by navrhovanou změnou přišla a
změnila by se výměra obou obcí, což by mělo vliv
na přerozdělování sdílených daní. Zastupitelé vyjádřili s návrhem Katastrálního úřadu nesouhlas.
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Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace z Programu Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů pro objekt č.p. 41 ve výši
40 000,-Kč a pro objekt č.p. 151 ve výši 32 799,Kč. V této souvislosti zastupitelé schválili prodloužení Programu Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů - finanční podpora vybudování jednotlivých zařízení DČOV do
31. 12. 2022. Zastupitelé projednali a následně
schválili cenovou nabídku společnosti Galileo na
zřízení a provoz elektronické
spisové služby pro OÚ. (Cenová nabídka ve
výši 35 695,- Kč na zavedení a
7 139,-Kč na roční provoz od 2. roku). Dalším bodem jednání bylo odsouhlasení a schválení
Dohody s Transport Trutnov, s.r.o. o poskytnutí
jednorázové slevy z ceny služby za období leden
až prosinec 2021 ve výši 950,-Kč (bez DPH) za
každou převzatou tunu v obci separovaného a odevzdaného papíru. Dále zastupitelé schválili Dodatek č. 13 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, uzavřené 30.6.2005 se společností Transport
Trutnov, s.r.o. Dodatkem se navyšuje cena plnění
smlouvy o 4% z 275 352,-Kč na 286 366,-Kč
(ceny bez DPH). Důvodem navýšení je zejména
výše inflace a navýšení cen pohonných hmot a

energií. Zastupitelé projednali Návrh smlouvy Oblastní charity Červený Kostelec, o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Prosečné prostřednictvím odloučeného pracoviště
CHPS Hostinné. Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské
služby pro občany obce Prosečné a to na dobu určitou do 31.12.2022. Na upozornění občanů zastupitelé projednali a schválili zaslání výzvy odboru
dopravy krajského úřadu Královéhradeckého kraje
s upozorněním na vzniklé nebezpečné místo na
komunikaci č. 32553 v lesním úseku Slemenského
kopce a vyzvat vlastníka k zabezpečení místa alespoň provizorní instalací zádržného zařízení. Následně zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č.
12/2021. Zastupitelé se dále zabývali přípravou
rozpočtu obce na rok 2022. V návrhu rozpočtu již
zohlednili růst cen energií, které se dotkne i obecního rozpočtu a výdaje tak plánují o 20% vyšší,
než tomu bylo doposud. Návrh rozpočtu počítá s
příjmy ve výši 9 345 200,-Kč, s výdaji 8 956 200,Kč a splátkou úvěru ve výši 389 000,-Kč.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Rybářské akce na rybníčku
Jak jste jistě všichni zaregistrovali, v létě to na našem rybníčku
žilo. Jaké akce se tam konaly nám přiblíží pan Zdeněk Jaroš, místopředseda MO ČRS z.s. Vrchlabí.
„Během prázdnin na rybníčku proběhly dvě akce pro děti z Prosečného a okolí. První se konala na začátku prázdnin 10. července, zúčastnilo se celkem 12 dětí. Počasí nám přálo a děti si užily parádní den a
pochytání za pomoci rodičů. Během celé akce měly děti vše zdarma,
včetně zmrzliny. Po skončení byli vyhodnoceni nejlepší dětští rybáři a
každý účastník dostal medaili, balíček sladkostí a nějaké drobné rybářské věci. Vítězkou se stala Dědková
Lucie.

Prosečenský KURÝR
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Na konec prázdnin 28. srpna jsme uspořádali další akci pro děti, a to odpolední pochytání. Účastnilo
se opět 12 dětí. Tentokrát nám už počasí tolik nepřálo, byly dešťové přeháňky. Dětem to ovšem tolik nevadilo. Na tuto akci se přišel podívat místní vodník, který během klání dětem rozdával sladkosti a na konci
předával dětem odměnu. Vítězem se stal Topinka Tomáš. Nejlepší rybáři byli odměněni a každý účastník
dostal opět medaili a balíček sladkostí.
Další akcí byly závody O pohár starosty obce Prosečné, kterého se účastnilo 14 rybářů. Vítězem se
stal Tvaroh Jan z Prosečného. Všichni účastníci byli spokojeni a už se těší na další akce konané na rybníčku.
Poděkování patří pořadatelům akce MO ČRS z. s. Vrchalbí, kteří mají rybníček v pronájmu od obce.
Další poděkování jménem pořadatelů patří sponzorům dětských akcí a to jmenovitě: Golf & Country Club
Prosečné, řeznictví „Na růžku“ Buriánkovi Vrchlabí, truhlářství Srnský, Farma Basařovi, pila a štípané
dřevo Wolf Prosečné, SMD Resl Prosečné, těžba dřeva Erben Ladislav, HOBBY „G“ Vrchlabí, „Ouškin
fish“ Hostinné a nakonec také naší organizaci. Věříme, že nám bude rybníček pronajat i na další léta a podobné akce se budou konat dále.“ dodává pan Jaroš.
I my doufáme, že skvělá spolupráce bude pokračovat a budeme se u rybníčku setkávat při podobných akcích, a to jak pro naše děti, tak i pro dospělé.
JN

Na hřišti se opět promítalo
V sobotu 14. srpna opět zavítalo do naší obce Putovní letní kino.
Stejně jako v minulých letech projekci filmu uhradila obec. Návštěvníci
tak nehradili žádné vstupné. Letos byl promítán nový český rodinný film
Gump – pes, který naučil lidi žít.
Letní kino se stalo tradiční záležitostí a je stále více oblíbené. O
tom svědčí návštěvnost, která je rok od roku vyšší. Kino láká nejenom
místní, ale na promítání si nachází cestu stále větší počet přespolních.
Doufejme, že nám zastupitelé dopřejí kulturní zážitek i příští rok a
všichni se sejdeme na hřišti u promítání nějakého nového českého filmu.
JN

Letní putování za pohádkou
Neděle 22. srpna patřila opět našim dětem. Konalo se totiž tradiční Letní putování za pohádkou. Startovalo se opět u místního rybníka.
Cestou na fotbalové hřiště, kde byl cíl celého putování, čekalo na děti
celkem 10 pohádkových stanovišť. Na každém z těchto stanovišť čekaly
na děti úkoly, za jejichž splnění dostaly odměny. V cíli nechyběli střelci,
hasiči a fotbalisté se svými stanovišti.
Na své si přišli i rodiče. V cíli pro ně byly totiž připraveny soutěže. Soutěžilo se o parádní ceny značky Milwaukee, které věnoval pan
Jiří Daříček. Tímto by mu chtěli pořadatelé poděkovat. Akci dále podpořili: obec Prosečné, M. Nováková, M. Hek, M. Bachtíková, R. Bjelková. Finanční dar věnovali také fotbaloví fanoušci. Také jim patří poděkování. Velké díky si samozřejmě zaslouží všichni účinkující: J. Novák,
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M. Böhmová, D. Lederová, V. Šereda, N. a J. Grůzovi, K. a R. Lederovi, K. Nováková, T. Turková, N. Valešová, T. Leder, J. Marek, L. Jarošová, D. Stránský, O. Bachtíková, V. Hofman, P. Exnerová, Z. Bošela, M.
Nováková a L. Jiřičková, u stanoviště fotbalistů K. Kociánová a T. Pavelec. a dále již zmínění hasiči a
střelci.
V cíli nechybělo ani malování na obličej. Počasí přálo, a tak celkem 72 dětí strávilo parádní nedělní
odpoledne. Vybrané dobrovolné vstupné bude použito na nákup nových kostýmů a rekvizit, a tak už nyní se
můžeme těšit, jaké nové pohádkové bytosti nás přivítají příští rok.
JN

TJ Sokol Prosečné
Podzimní část fotbalové sezóny je za námi. Po 14 odehraných kolech má Sokol na kontě osm výher, dvě remízy a čtyři prohry s celkovým
skóre 46:24. S 27 body tak patří našemu celku třetí místo v tabulce.
V posledním domácím zápase hostili naši fotbalisté v přímém
souboji o první místo v tabulce tým TJ Rudník B. Naši borci do zápasu
vlétli jak uragán a po necelé čtvrthodině vedli už 4:0. Náš tým vyšel nakonec bodově naprázdno. Rudničtí totiž vývoj zápasu otočili a v divoké
přestřelce zvítězili 5:6. A jelikož Lánov nepřipustil s outsiderem
z Mostku žádné překvapení a zvítězil s přehledem 7:0, přeskočil tak o dva body náš Sokol a zajistil si druhé
místo.
Třetím místo znamená, že na jaře bude Sokol hrát skupinu „o postup“. Do této skupiny postoupily
čtyři nejlepší celky Okresní soutěže III. třídy skupiny A a B. V jarní části tak našimi soupeři budou Bohuslavice, Kunčice n. L., Pilníkov, Malé Svatoňovice a z naší skupiny Lánov, Rudník B a Starý Rokytník.
Kromě parádních výkonů a skvělých výsledků našich fotbalistů je potřeba vyzdvihnout i fanouškovskou základnu. Návštěvnost domácích zápasů je fantastická. Prosečenští Fans neváhají za svým klubem vyjíždět i na zápasy venkovní. Například na zápas do Libotova vyrazil plný autobus. Atmosféru domácích zápasů by nám mohl závidět lecjaký klub z vyšších soutěží. Takže „Hoši děkujem!!!“ a už se těšíme na jarní
část.
JN

Ceny za svoz odpadu se nemění
Jak jste se mohli dočíst ve zprávách o činnosti zastupitelstva, zastupitelstvo schválilo novou obecně
závaznou vyhlášku OZV č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Součástí
vyhlášky je i stanovení výše poplatku. Zastupitelé se i přes rostoucí ceny shodli na zachování stávající výše
poplatku na poplatníka ve výši 430,- Kč za kalendářní rok. Obec bude tak nadále svoz odpadu dotovat, a to
hlavně jako poděkování za svědomité třídění odpadů.
Dalším bonusem, který zůstává v platnosti, je sleva ve výši 50 % pro poplatníky do 15 let věku a od
dovršení 65 let věku. Tito poplatníci tak budou i nadále platit pouze první červnovou splátku.
JN
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Program na podporu výstavby domácích ČOV pokračuje
V prosinci roku 2018 schválilo zastupitelstvo obce Program Distribuované čistění odpadních vod u
jednotlivých objektů. Jedná se o finanční dotace na výstavbu domácích ČOV. Od začátku projektu obec
podpořila celkem 4 žadatele v celkovém objemu 144 799,-Kč. Další 4 akce jsou nyní v různé fázi rozpracování.
Právě z důvodu časové náročnosti realizace ČOV, zejména pak projektových prací, rozhodlo zastupitelstvo o prodloužení Programu pomoci občanům s financováním čištění odpadních vod. Máte tak šanci zažádat si o dotace do 31.12.2022.
JN

Mohlo by vás zajímat
Krkonoše v muzeích a galeriích
Podzim nám přináší občas sychravé dny, které chceme strávit v suchu a teple. I v tento čas, který nepřeje dlouhým túrám po horách, však nabízí možnosti, jak poznávat Krkonoše. Vypravte se za historií i současností, řemeslem, legendami, přírodními zajímavostmi nebo jedinečnou technikou do některého z krkonošských muzeí a galerií. Dozvíte se v nich mnoho užitečných informací, které inspirují k dalším cestám za
poznáním, až venku vysvitne sluníčko.
Když vyrazíte s dětmi, jistě je potěší návštěva výstavy Do Krakonošova ve Svobodě nad Úpou.
V prostorách informačního centra najdete pohádkový svět bájných bytostí se zvuky krkonošského lesa a
zpěvem ptáků, nebo nahlédnete do podzemí s permoníky. A zajisté tu potkáte i pána hor, Krakonoše. Jedinečná legenda o drakovi zase ožije v prostorách Galerie Draka v Trutnově. Drak je symbolem města a díky
mechanickému divadlu, zvukovým i vizuálním efektům na dračí téma se budete cítit jako v jeho sluji. Malým i velkým milovníkům ručních prací nabízí ideální zázemí Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
v Trutnově – Voletinách. Je to jedinečné místo, kde vám přiblíží život v krkonošských chalupách a řemesla,
která si můžete vyzkoušet. Ukázku řemesel a zručnost místních obyvatel představí Výstava starých řemesel,
modelů budov, Krakonošů a betlémů v Dolním Dvoře. V prostorách obecního úřadu se také dozvíte postupy
dolování a zpracování železné rudy nebo svážení dřeva z hor. Nadšenci pro řemesla by jistě neměli opomenout Muzeum krkonošských řemesel v Poniklé. V roubené stodole najdete expozice věnující se zemědělství,
zpracování lnu, výrobě másla, ševcovině, truhlařině, tesařině, nebo také hospůdku, módu a módní doplňky 1.
republiky a další. Stálou expozici o ne vždy lehkém životě v Krkonoších představuje Muzeum a galerie
Starý Kravín v Rokytnici nad Jizerou ve Františkově. K vidění jsou nástroje, jimiž si lidé dříve obstarávali
obživu, světnice s předměty každodenního používání či sbírka hasičské techniky. Milovníci historie jistě
rádi navštíví Harmony Bunker Exposition ve Špindlerově Mlýně. Unikátní výstavba protiatomového krytu
v hotelu Harmony Club byla zahájena v roce 1984, a nejspíš by nikoho nenapadlo, že se stane veřejně přístupným místem. Historii lyžařského sportu se věnuje Ski museum v Harrachově. Expozice mapuje vývoj
harrachovského lyžování a k vidění tu jsou vítězné poháry i medaile úspěšných harrachovských lyžařů či ski
staré více než sto let. Jeden z důležitých dopravních prostředků nejen pro cestovatele je vlak. A právě v Krkonoších máme dvě jedinečné tratě, o kterých se více dozvíte právě v muzeu. Železniční muzeum Martinice
v Krkonoších je věnováno hlavně stanici Martinice, která v roce 2016 byla zapsána mezi kulturní památky
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České republiky. A Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově představuje expozici zaměřenou na současnost i
budoucnost ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova, a navazující trati do Szklarske Poręby. Spojení historie, techniky a architektury nabízí Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích. Muzeum bylo postaveno na osmiboké kamenné věži šachtové vápenky z 19. století, která je chráněnou kulturní památkou. Expozice představuje na životech zdejších lidí sedm století albeřického údolí. Stále živou historií je krkonošské podzemí.
Významným lokalitám Berghaus v Černém Dole a Kovárna v Obřím Dole se věnuje Muzeum Podzemí Krkonoš v Černém Dole. V prostorách obecního úřadu, i mimo něj, si můžete prohlédnout historické fotografie
a důlní exponáty, repliku dřevěné stoupy na drcení rudy či důlní vozíky. Pokud se vypravíte hlouběji do
podhůří Krkonoš, navštivte Městské muzeum Hostinné, které sídlí v prostorách zrekonstruovaného Františkánského kláštera. Také příslušníkům řádu sv. Františka, kteří ve městě působili, je věnována část expozice.
Najdete zde mimo jiné originální kolekci vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 18. století.
Další krásné muzejní expozice, které lze v Krkonoších navštívit, najdete na stránkách www.krkonose.eu/muzea-galerie.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
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