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Kam s ním?
S těmi džbány, bandaskami a pekáči má se to ale takhle: Každý Pražan smí mít nějaký džbán, po případě bandasku, a také pekáč – v tom není závady a na to není trestu. Ale ono se stane, že džbán např. se
rozbije – a teď to začne! Kam s ním!? Vyhodíš-li jej na dvůr, přinutí tě domovník, aby sis jej vzal hezky zase
zpátky. Vyhodíš-li jej na ulici, sebere tě strážník. Vyhodíš-li jej smetařovi na vůz, smetař ti jej shodí. Nevezme ho ani za nejlepší diškreci, má přísný zákaz. – Dobrá. Vezmeš tedy džbán v noci, vyjdeš na ulici a postavíš jej nepozorován – no kamkoli. A následujícího dne sebere jej smetař pěkně z ulice, i bez diškrece, a je
dobře. Projela mne myšlenka hanebná! Jakpak kdybychom tedy já a Anča chytli v noci slamník, donesli jej
tamhle za roh a slámu vysypali? – Myšlenka rozhodně nepěkná – nepořádná – protizákonní –, ale přiznám
se: mně se líbila! Člověk se ach tak snadno stane špatným! Arci – já mám malér. Najednou, bůhví odkud,
bude tu stát patrola. Bude chtít, abych tu slámu zase sebral. Já se budu bránit, spáchám naposled nějaký
mluvený zločin, seberou mne, odvedou – pojednou bude po mé dosavadní bezouhonnosti občanské – ale to
už je všechno jedno – já –”Milostpane – milostpane” – vrazila pojednou Anča do pokoje – ”já už vím, kam s
tou slámou!
Toliko úryvek ze známé povídky Jana Nerudy. Jako děti jsme moc nechápali, proč pan Neruda píše
nějakou povídku o obyčejném slamníku. A ejhle, stejný problém řeší někteří z nás i v dnešní době. Týden co
týden uklízím po obci nějaký ten zastrčený slamník, matraci, televizi apod., jako bychom ani my nevěděli
kam s ním.
Tak již po několikáté, neboť opakování je matkou moudrosti. V obci máme zřízen Sběrný dvůr. Sem
patří veškerý komunální odpad, který nelze vytřídit do k tomu určených kontejnerů (žlutý = plasty, modrý =
papír, zelený = sklo) a nevejde se nám do popelnice. Do sběrného dvora patří objemný odpad (včetně matrací, válend atd.), nebezpečný odpad (barvy, ropné látky, chemikálie, zářivky apod.), železný šrot (včetně konzerv), lednice, mrazáky i veškerý elektroodpad (televize, sporáky, mobily, baterie).
Sběrný dvůr je (až na výjimky, o kterých vždy včas informujeme) OTEVŘEN KAŽDOU PRVNÍ
SOBOTU V MĚSÍCI od 9 do 11 hodin. Aktuální informace zasíláme prostřednictvím SMS na mob.
čísla registrovaná v INFOKANALu obce. Kdo ještě tuto službu nevyužívá, má možnost se zaregistrovat na OÚ Prosečné. Služba je zdarma.
Přeji Vám krásné a čisté jaro.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 25.1.2017
Na prvním letošním zasedání zastupitelé
schválili konečnou úpravu rozpočtu obce za rok
2016. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy
7 066 275,- Kč, výdaje 7 834 790,- Kč, tř. 8 financování 768 515,- Kč. Stav běžného účtu
k 31.12.2016 ve výši 9 455 254,95 Kč. V dalším
bodě jednání zastupitelé schválili zadávací podmínky k výběrovému řízení na rekonstrukci další
části objektu č.p. 24 (objekt hospody). Jedná se o
rekonstrukci sociálního zařízení, výměnu veškerých oken a zateplení fasády. Dále zastupitelé
schválili dodatek č. 3 ke smlouvě na rekonstrukci
a přístavbu kulturního domu, kterým se z důvodu
prací vzešlých z probíhající rekonstrukce navyšuje
cena o 250 071,-Kč. Dále zastupitelé projednali a
schválili žádost spolku Lungta o připojení se naší
obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Dále starosta seznámil přítomné s výsledky průzkumu zájmu občanů o financování domovních
ČOV za přispění dotace Ministerstva životního
prostředí ČR. Na základě dotazníkové akce projevilo zájem necelých 6% obyvatel. V této souvislosti navrhl starosta možnost, že by obec mohla
nabídnout občanům vlastní dotační program na
pořízení čističek odpadních vod. Například formou finančního příspěvku 30 000,- Kč po předložení kolaudace ČOV nebo jiný způsob finanční
podpory. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se tímto záměrem bude zabývat na některém z příštích
jednání.

VZZO 28.2.2017
V úvodu jednání seznámil starosta zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1/2017, vydaným
z pravomoci starosty. Zastupitelstvo obce dále
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým
dochází na základě změny vyhlášky o rozpočtové
skladbě, k formální úpravě rozpočtu. ZO schválilo
zprávu o výsledku inventur majetku obce
k 31.12.2016. Starosta seznámil přítomné
Prosečenský KURÝR

s výsledky výběrového řízení na rekonstrukci
další části objektu č.p. 24 (rekonstrukce soc. zařízení, výměna oken, zateplení). Výběrová komise
doporučila z došlých nabídek dodavatele Stavební
společnost Hostinné s.r.o., která nabídla nejnižší
cenu (1 902 525,- Kč bez DPH). Zastupitelstvo
výsledky výběrového řízení schválilo. V této souvislosti zároveň ZO schválilo dodavatele stavebních prací a uzavření smlouvy o dílo se Stavební
společností Hostinné s.r.o. Dalším bodem jednání
bylo projednání a schválení cenové nabídky Ing.
Luboše Kaspera na výkon stavebně technického
dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací při rekonstrukci další části č.p. 24 (viz.
výše). Zastupitelé projednali žádost Domova důchodců Lampertice o sponzorský dar. ZO rozhodlo, že žádosti nevyhoví, protože obec má již stabilní okruh prospěšných subjektů v našem regionu, kterým pravidelně přispívá. Včetně podpory
důchodců. ZO schválilo přijetí daru pro MŠ Prosečné od pana Jakuba Dyby ve výši 20 000,- Kč
na rozvoj MŠ. Dalším bodem jednání byl návrh
MŠ Prosečné na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Finanční ztráta ve výši
17 432,22 Kč bude uhrazena částečně částkou
14 886,22 Kč z rezervního fondu MŠ a částkou
2 566,- Kč z rozpočtu zřizovatele, tedy obce. ZO
návrh schválilo. Dále zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2017. V tomto rozpočtovém
opatření jsou zohledněny výdaje spojené s další
fází rekonstrukce č.p. 24 (rekonstrukce sociálního
zařízení, výměna oken, zateplení fasády), dále
přidělení dotace MŠ na asistenční služby. Výše
rozpočtu po změnách: Příjmy 6 770 009,-Kč, výdaje 9 447 965,-Kč, tř. 8 financování 2 677 956,Kč. Zastupitelstvo dále neschválilo finanční příspěvek společnosti Čmeláček Partners s.r.o., Ostrava formou pořízení aroma balíčku v hodnotě
1000,-Kč. S odůvodněním, že obec má okruh organizací, kterým pravidelně přispívá. V dalším
bodě jednání zastupitelé projednávali v souvislosti
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s další fázi rekonstrukce objektu č.p. 24 možnost
zřízení dalších vchodových dveří do lokálu bývalé
hospody (ze strany od silnice. Od tohoto záměru
nakonec zastupitelé ustoupili. Zároveň schválili
výměnu současné luxferové výplně za křídlové
tepelněizolační okno v hodnotě 4 625,-Kč bez

DPH. V závěru informoval starosta přítomné o
dokončené podobě územního plánu. Veřejné projednávání ÚPD se uskuteční 12. dubna 2016 v 16
hod v nových prostorách obecního úřadu.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Tříkrálová sbírka
Rok se s rokem sešel a v pátek 6. ledna opět zazvonili u našich dveří koledníci v kostýmech třech králů. S koledou na rtech a zapečetěnou pokladničkou na
krku vybírali peněžní dary pro lidi v nouzi. Tříkrálovou sbírku organizuje Charita
Česká republika. U nás celou sbírku, stejně jako v minulých letech, zajišťovala
Charitativní pečovatelská služba Hostinné.
Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten.
Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil
hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České
republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům
a dalším ohroženým skupinám obyvatel.
A jak to dopadlo u nás? V letošní sbírce se v Hostinném a okolí vybralo celkem 130 357,- Kč, což je
bohužel o 4 573,- Kč méně, než v loňském roce. V Prosečném se pak ale vybralo celkem 10 166,- Kč, tedy o
celých 1 851,- Kč více, než v loňském roce. A to je opravdu skvělý výsledek. A za něj patří všem velké poděkování. Své poděkování nám zaslala i paní Luisa Polešovská z Charitativní pečovatelské služby Hostinné.
„Ještě jednou moc děkujeme, že i v tak mrazivém počasí jste do toho šli a pomohli nám se sbírkou. Moc si
toho vážíme. Přejeme vše dobré v novém roce 2017.“
JN

Novoroční turnaj v prší
V sobotu 7. ledna se v nové hasičárně sešli příznivci čertových obrázků.
Naši hasiči si pro nás totiž připravili první ročník Novoročního turnaje v oblíbené
karetní hře, a to v prší.
Hru prší známe všichni a výhodou je to, že prší mohou hrát všichni… mladí
i staří. A to se potvrdilo, protože ve startovní listině byly zastoupeny všechny věkové kategorie, od těch nejmladších až po ty řekněme zkušenější :-)
Turnaj startoval v 16 hodin. Sešlo se celkem 24 hráčů. Každý hráč si vylosoval hrací stůl a místo. Toto se po každé půlhodině opakovalo. Každý z hráčů
obdržel žetony v hodnotě 50,- Kč. Vítěz každé karetní hry obdržel od ostatních
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hráčů u stolu za každých deset bodů na ruce pomyslnou jednu korunu. Komu přidělených 50,-Kč v žetonech
nestačilo, měl možnost si hrací žetony dokoupit. A našli se i takoví hráči, kteří dokupovali dvakrát :-)
Po skončení turnaje hráči sečetli své žetony. Od sečtených žetonů se odečetly případné dokupované.
Konečný výsledek zaskočil nejednoho karbaníka. Historicky prvním vítězem Novoročního turnaje v prší se
totiž stal se ziskem 149 korun zároveň nejmladší účastník, a to Šťepánek Tomanica. Za svoje dovednosti byl
spolu s dalšími hráči na stupních vítězů (Liborem Špičkou a Markem Bartůňkem) po zásluze odměněn. Cenu útěchy získal i hráč z opačné strany výsledkové listiny :-)
Nám ostatním nezbývá, než pilně trénovat a vymýšlet taktiku na další ročník turnaje. A zároveň musíme doufat, že hasiči přijdou s další podobnou akcičkou. Podle informací nejmenovaného zdroje z řad hasičů se máme opravdu na co těšit…
JN

Zimní Sen 2017 je za námi
O víkendu 3. - 5. 2. 2017 proběhl v obci Prosečné další ročník nevšedně-brutálně-romantické akce Zimní Sen. Na start se postavilo 25 týmů, každý z nich měl jinou strategii boje, jiné přichystané vybavení i fyzickou kondici na zdolání téměř 100 km trasy zimními Krkonošemi a
Podkrkonoším. Očekávání byla ale mezi všemi stejná: nezhynout na trase
a parádně si to užít. A to si myslíme, že se po všech stránkách vydařilo.
Tato akce byla součástí našeho celoročního projektu „1000 mil pro jeden
cíl“ a na konto nadace Krtek odešlo prvních 7 000,- Kč.
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným a příští rok se těšíme zas NA SHLEDANOU!
Jiří Bachtík

Prosečenský sjezd na čemkoli
Po několika chudých letech se nám paní Zima opět předvedla v celé své kráse a díky příznivým teplotám a bohaté sněhové nadílce jsme měli všichni možnost užívat si zimních radovánek. Na tuto příležitost
čekali i naši hasiči. Na neděli 12. února si pro nás připravili sportovnězábavné odpoledne a závody ve sjezdu na čemkoli.
Vše startovalo odpoledne ve 14. hodin na kopci za bývalou školou. Na svahu byly k vidění nejen běžné dopravní prostředky, jako pekáče, boby, saně a podobně, ale také stroje vskutku unikátní. Jízdní kolo se
zimní úpravou, sněhové „křeslo pro hosta“ a další exponáty hodné vystavení v technickém muzeu. Aktéři sjezdování i přihlížející diváci a fanoušci měli možnost posílit se a zahřát se svařáčkem nebo čajem.
Vše dopadlo dobře, k žádným vážnějším zraněním nedošlo. Všichni odcházeli spokojení a dá se
předpokládat, že pokud počasí dopřeje a dovolí, tak nás příští rok čeká další přehlídka nápadů, kreativity a
manuální dovednosti.
JN
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Jarní část fotbalové sezóny startuje
Jaro je tady a s ním startuje i jarní část fotbalové sezóny. O zimní přestávce naši fotbalisté nezaháleli.
Věnovali se zimní přípravě v hale Techtexu. Věříme, že „natrénovali“ a do jarních bojů vlétnou naplno.
Jarní část sezóny startuje pro naše hráče už v sobotu 1.4. V prvním jarním zápase se představí naši
borci na domácím hřišti. Nastoupí od 13 hodin proti týmu Kunčic nad Labem. Další program je následující:
v neděli 9.4. se Sokol představí na půdě Dolní Kalné, v sobotu 15.4. pak budeme hostit od
14 hodin Černý Důl, v neděli 23.4. zajíždí naši fotbalisté do Horního Maršova. Poslední
domácí zápas základní části sehrají fotbalisté Sokola v sobotu 29.4. od 14 hodin proti celku Svobody nad Úpou. Celou základní část pak zakončí derby v Chotěvicích, a to v neděli
7.5. Další část sezóny pak bude rozlosována na základě umístění jednotlivých týmů.
Proto neváhejte a přijďte zafandit!
JN

Mohlo by vás zajímat

Každý z nás může pomoci proměnit dětské slzy v úsměv
Těmito řádky bych rád navázal na článek o Tříkrálové sbírce. Z jejích výsledků jasně vyplývá, že životy lidí, ke kterým nebyl osud tak přívětivý, nám nejsou lhostejné a jsme ochotni lidem v nouzi pomáhat.
Proto jsem se obrátil na obecně prospěšnou společnost Život dětem a požádal je o krátké představení jejich
činností. Třeba to pomůže jejich snažení a najdou se mezi námi lidé, kteří přispějí na dobrou věc.
A nyní již slova Lucie Faktorové z o.p.s. Život dětem:
„Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc
vážně nemocným dětem v rámci celé České republiky. Za 17 let naší činnosti jsme mezi tyto děti rozdělili více jak 189 miliónů korun.
Organizace byla založena 1. 2. 2000 s cílem získání finančních prostředků na nové přístrojové vybavení transplantační jednotky kostní dřeně
pro děti nemocné leukémií ve FN Motol. Po zakoupení přístrojů a vybavení
v hodnotě 20 808 917 Kč jsme začali pomáhat dalším 58 nemocnicím
v rámci celé ČR. V posledních letech pomáháme především konkrétním
dětem v domácí péči rodičů.
Jedná se o děti, které trpí dětskou mozkovou obrnou, nemocí EB, tzv. „nemocí motýlích křídel“,
mukopolysacharidózou, svalovou atrofií a dystrofií, cystickou fibrózou, autismem, onkologickým nebo
kombinovaným onemocněním.
Pro rodiče je velmi těžké smířit se s faktem, že se jejich dítě nevyvíjí jako ostatní zdravé děti, navíc
péče o vážně nemocné dítě je psychicky, fyzicky i finančně velmi náročná. Rodiče se s dětmi radují
z každého malého pokroku, několikrát denně cvičí, dojíždějí na rehabilitace, léčebné pobyty…
Toto vše je finančně velmi nákladné zvláště proto, že zdravotní pojišťovny hradí pouze léčbu a pomůcky nezbytně nutné, navíc často hradí pouze jejich část a rodiče mnohdy nejsou schopni léčbu nebo pomůcky uhradit z vlastních zdrojů. Jeden z rodičů musí o postižené dítě pečovat celodenně, což prakticky
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znamená život z jednoho platu. V mnoha případech se, bohužel, navíc jedná o maminky samoživitelky, které
se o své nemocné dítě (děti) starají úplně samy a bez podpory by nebyly schopny dětem pořídit velmi potřebné a často nezbytné pomůcky.
Jednotlivé žádosti posuzujeme na základě lékařských zpráv dětí, odborných doporučení a dokladu o
příjmech a výdajích rodiny. Průměrné náklady na 1 dítě jsou 35 000 Kč.
Finanční prostředky získáváme především veřejnými sbírkami, z nichž nejznámější jsou Srdíčkové
dny a Srdce dětem, dále finančními příspěvky na účet, zasláním dárcovské DMS nebo třeba i běžnými nákupy přes internet prostřednictvím portálu Givt.cz, kdy dárce pomáhá a přitom za své nákupy nezaplatí ani
korunu navíc J Organizujeme ale i sběr víček a lidé mohou pomoci i nákupem v našem e-shopu. Všechny
varianty pomoci najdete na www.zivotdetem.cz
Abychom svěřené finance maximálně ochránili před zneužitím, vážně nemocné děti a jejich rodiny
od nás nedostávají finanční dary, ale pro jejich děti nakupujeme přímo potřebné přístrojové vybavení, zdravotnické a kompenzační pomůcky, speciální výživu, ozdravné a rehabilitační pobyty apod.
Naše dárce informujeme na sociálních sítích Facebook, Twitter a You Tube, kde jejich příspěvky
pomáhají.
Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat podporu a pomoc svého okolí. Rodinám
těchto dětí dáváme nejen tolik potřebné a někdy přímo nezbytné pomůcky a další vybavení, ale i tolik potřebnou naději, sílu i víru v lepší budoucnost a pocit, že na svou nelehkou situaci nejsou sami. V naší databázi máme, bohužel, stále mnoho žádostí o pomoc, na které nám finance nezbývají.
Vítaná je každá pomoc, která nám pomůže posunout se, byť o malý krůček dál, k lepšímu životu
těchto dětí.“
JN

Krkonoše – svazek měst a obcí i pro vás
Krkonoše – svazek měst a obcí uvádí do života projekty na podporu cestovního ruchu v celém turistickém regionu. Mezi pilíře této činnosti patří Krkonoše ze sedla kola (zlepšování podmínek pro cykloturistiku), Krkonošské cyklobusy (speciální veřejná doprava s přepravou kol s
návaznostmi dalších spojů do jednotlivých údolí i do podhůří), Krkonoše –
lyžařský běžecký ráj (zahrnuje péči více než 22 upravovatelů - skiareály,
obce, tělovýchovné jednoty i jednotlivci - o síť vyznačených a mobiliářem
vybavených strojově upravovaných lyžařských běžeckých a turistických
tratí), „Pohádkové Krkonoše“ (projekt s cílem přiblížit rodinám s dětmi a
mladým lidem zábavu na horách kombinovanou s poznáním a poučením www.pohadkove.krkonose.eu).
Cílem snažení a práce Svazku Krkonoše je dlouhodobé úsilí zvyšovat potenciál cestovního ruchu a jeho udržitelnost v turistickém regionu
Krkonoše cestou koordinace spolupráce podnikatelů, organizací, institucí
na lokální, regionální, krajské i republikové úrovni. Východiskem aktivit jsou dlouhodobé koncepční dokumenty „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“, „Program rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“ a obdobné krajské a celostátní dokumenty.
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Mezi další aktivity patří péče o propracovaný oficiální turistický internetový portál Krkonoš
www.krkonose.eu, který obsahuje rozsáhlou databázi textů v českém, německém, anglickém a polském
jazyce, mapové zákresy, fotografie a řadu dalších odkazů, poskytování informací z celého pohoří, včetně
polské strany prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve
Vrchlabí, koordinace krkonošských informačních center, zavedení mobilní aplikace, komunikace na facebooku a Twitteru, společná propagace a prezentace Krkonoš v návaznosti na projekty Královéhradeckého a
Libereckého kraje i agentury CzechTourism, veletrhy a výstavy cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí,
ediční a vydavatelská práce, mezinárodní spolupráce „Krkonoše – hory bez hranic“ s oficiálním partnerem
na polské straně Zwiazkem Gmin Karkonoskich. Součástí je péče o Fond cestovního ruchu Krkonoše jako
prostředku k vytváření sounáležitosti všech, kteří se na něm podílejí, s cílem možnosti předfinancování veřejně prospěšných projektů z EU (www.svazek.krkonose.eu/cs/smo-clenovefondu). Pořádání Fór cestovního
ruchu s širokou škálou témat podporujících nejenom turistický ruch v regionu. A jsou mnohé další aktivity.
Mgr. Dáša Palátková
Krkonoše - svazek měst a obcí

Různé

V naší obci máme možnost využít služeb pojízdných prodejen
Prodejen potravin na vesnicích ubývá. S tímto problémem se potýká celá Česká republika. Na mnoha
místech jsou tak lidé nuceni za nákupy dojíždět. Dle dostupných informací za posledních 20 let ukončila
svou činnost celá 1/3 provozoven.
V naší obci máme všichni možnost, na rozdíl od jiných obcí, využít služeb pojízdných prodejen. Pravidelně tak máme možnost nakoupit si nejenom pečivo a veškerý pekárenský sortiment, ale i masné a uzenářské výrobky.
KATKA a spol. pekařství s.r.o.
Huntířov 245, 544 01 Vítězná
Rozvoz kompletního sortimentu pekárenských produktů
Pojízdná prodejna v Prosečném PONDĚLÍ - STŘEDA - PÁTEK
Zastávky:
- 7:00 u Koberců Brázda, 7:15 u Mateřské školky, 7:30 u hospody
UZENÁŘSTVÍ Petrásek
Vlčkovice v Podkrkonoší
Farmář z Vlčkovic v Podkrkonoší nabízí vepřové maso a uzeniny vlastní výroby, celé kusy vepřového a
balíčky hovězího masa.
Sortiment - bílá klobása, kroupy, jaternice, prejt, tlačenka světlá, paštiky, uzené klobásy, slabé a silné párky,
špekáčky, šunkový salám, gothajský salám, anglická slanina, lahůdková slanina, farmářský špek, krkovice
uzená, farmářská sekaná.
Pojízdná prodejna v Prosečném KAŽDÝ PÁTEK
Zastávky:
- 13:00 u Koberců Brázda, 13:15 u Mateřské školy, 13.30 u hospody
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