Ročník první, číslo 1

Vydáno 20.12.2010

Vážení a milí spoluobčané!
Držíte v rukou první číslo nově vzniklého občasníku „Prosečenský kurýr“, který jsme pro Vás
připravili ve spolupráci s Obecním úřadem Prosečné. Co můžete od „Kurýra“ očekávat? Na těchto
stránkách se Vám budeme snažit přinášet nejen aktuality a novinky z dění v naší obci, ale také různé
zajímavosti a zprávičky ze všech oblastí našeho života. Prostor zde dostanou sport, kultura, informace z činností zájmových sdružení. V každém čísle najdete zprávy z obecního úřadu a nebude chybět i
několik slov starosty.
Věříme, že se „Kurýr“ stane vítaným zpestřením a že informace, které se k Vám jeho prostřednictvím dostanou, budou pro Vás zajímavé a užitečné.
Za všechny, kteří se na tvorbě prvního čísla podíleli, Vám přeji pohodové prožití vánočních
svátků a do roku 2011 vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Jiří Novák
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Komunální volby 2010
V měsíci říjnu proběhly v České
republice komunální a v některých krajích
i senátní volby. V naší obci se volilo devět
členů zastupitelstva. Vybírat jsme mohli
celkem ze čtyř kandidátek, z nichž na každé bylo po devíti kandidátech. Kandidátní
listiny předložila ODS, kde lídrem byl pan
Jan Basař. Jedničkou za KSČM byl pan
Ing. Jaroslav Máslo. Za sdružení STAN
(Starostové a nezávislí) kandidoval na prvním místě dosavadní starosta pan Jiří
Bachtík. A lídrem Sdružení nezávislých
pro lepší Prosečné byl pan Pavel Zeman.
A nyní několik čísel: z celkového
počtu 461voličů se voleb zúčastnilo 320,
což představuje 69,41%. Volby vyhrálo
sdružení STAN s celkem čtyřmi mandáty,
členy zastupitelstva se stali Bachtík Jiří
(kandidát č.1, počet hlasů 213), Šubrtová
Dana (č.2, hlasů 173), dále pak Novák Jiří

(č.4, hlasů 149) a Dostálek Jan (č.3, hlasů
132). Na druhém místě se umístila ODS se
dvěma členy zastupitelstva, Basař Jan (č.1,
hlasů 107) a Resl Marek, který díky preferenčním hlasům postoupil ze sedmého místa kandidátky (č.7, hlasů 95). Na místě
třetím skončilo Sdružení nezávislých pro
lepší Prosečné s také dvěma zastupiteli,
Bursová Ilona (č.3, hlasů 94) a Zeman Pavel (č.1, hlasů 70). Na čtvrtém místě skončila KSČM s jedním zastupitelem , tím se
stal Ing. Máslo Jaroslav (č.1, hlasů 68).
Výsledek voleb znamenal jediné,
zastupitelstvo v obci se výrazně omladilo,
věkový průměr nově zvoleného zastupitelstva je 35,5 let. Z odstupujícího zastupitelstva byli opětovně zvoleni pouze dosavadní starosta pan Jiří Bachtík a pan Ing. Jaroslav Máslo.
Jiří Novák

Slovo starosty
Vážení spoluobčané "Prosečňáci",
dostává se Vám do ruky první číslo obnoveného obecního "zpravodaje". S myšlenkou
obnovit tradici obecního periodika jsem koketoval již v minulém volebním období. Bohužel,
tehdy zůstalo jen u přání. S příchodem nové mladé krve do zastupitelstva obce byl tento záměr "oprášen" a hlavně našel se člověk, který si tvorbu tohoto skromného časopisu vzal na
svá bedra. Jirka Novák se do jeho realizace pustil s energií sobě vlastní a dítě je na světě. Jako
každé děcko i toto bude zajisté trpět dětskými nemocemi. Proto uvítáme jakoukoli zpětnou
vazbu od každého z Vás. Přivítáme náměty čím časopis doplnit, či co naopak napříště neuvádět. Své připomínky nám můžete sdělit kteroukoli cestou, a to buď elektronicky (email:
obec.prosecne@iol.cz, www.obecprosecne.cz) nebo písemně na OÚ. Zvážíme každý Váš námět včetně těch anonymních. Budeme však rádi, když těch posledně jmenovaných bude co
nejméně.
Závěrem mi dovolte, abych Vám v tomto svátečním období popřál šťastné a poklidné Vánoce. Do nového roku Vám pak všem přeji hlavně pevné zdraví.
Jiří Bachtík
Vydává Obecní úřad Prosečné
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Informace Obecního úřadu
Ustavující zasedání nového
zastupitelstva
Nově zvolení zastupitelé se poprvé
sešli dne 8.11.2010 na ustavujícím veřejném zasedání. Programem zasedání byla
volba starosty a místostarosty a dále kontrolního a finančního výboru.
V úvodu zasedání složili všichni
zvolení zastupitelé slavnostní slib. Jako
první odhlasovali zastupitelé veřejnou volbu starosty a místostarosty. Starostou byl
zvolen Jiří Bachtík, místostarostou pak Jiří
Novák. Finanční výbor byl zvolen ve složení: předseda Bursová Ilona, členové Dostálek Jan a Basař Jan. Kontrolní výbor
bude pracovat ve složení: předseda Šubrtová Dana, členové Ing. Máslo Jaroslav a
Zeman Pavel.

VZZO 16.11.2010
Na tomto zasedání se schvaloval
návrh rozpočtu obce na rok 2011. Dalšími
body byly žádosti o příspěvky na činnost
zájmových organizací. Dále zastupitelstvo
projednalo prodej nemovitosti č.p. 154.
Řešila se i žádost pana Hrkela o slevu na

nájemném z objektu restaurace a kulturního domu. Návrh rozpočtu byl schválen
jako vyrovnaný. Odsouhlasily se příspěvky
pro Klub důchodců, TJ Sokol, Mladé hasiče, Klub diabetiků. Schválily se investice
do veřejné knihovny. Zastupitelstvo rozhodlo, že nájemné za restauraci zůstane v
nezměněné výši, k žádosti o slevu se pak
zastupitelstvo vrátí v polovině roku 2011.

VZZO 8.12.2010
V rámci tohoto zasedání zastupitelé
schvalovali úplné znění rozpočtu na rok
2011 a rozpočtový výhled do roku 2013.
Dále se odsouhlasilo personální obsazení
inventárních komisí. Schválil se dodatek
ke smlouvě s firmou Transport Trutnov,
která pro obec zajišťuje svoz odpadu. Dalším bodem jednání byla žádost firmy
TEXson o zachování sníženého nájmu
z budovy č.p.35 (bývalá prodejna potravin). Této žádosti zastupitelstvo vyhovělo
a schválilo snížené nájemné do konce roku
2011.

Kompletní zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce jsou k dispozici na internetových
stránkách obce www.obecprosecne.cz nebo na informačních tabulích obecního úřadu.
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Tak se to konečně podařilo!
Jistě jste si všichni všimli, že se konečně podařilo vybudovat hřiště pod školou. Na
tomto projektu se pracovalo nepracovalo řadu let. Ale až v letošním roce, konkrétně v srpnu,
se podařilo uvést hřiště do provozu.
Ovšem úkol to nebyl vůbec snadný, vše se točilo kolem financí. Byla možnost pokusit
se získat na vybudování hřiště státní dotaci nebo se do výstavby pustit na vlastní náklady. O
dotaci se marně žádalo čtyři roky. Proto se nakonec zvolila druhá varianta a hřiště se vystavělo z vlastních zdrojů. Finanční prostředky uvolnila obec. Celková částka se vyšplhala na konečných 136 820,- Kč. Materiál a práce technikou dodala firma POSPRA Trading Trutnov
(dodavatel poskytl slevu na zemní práce ve výši 50% !!!). Další práce (terénní úpravy, výroba
tyčí, rozměření, lajnování atd.) provedli brigádně dobrovolní hasiči a odpracovali cca 200
brigádnických hodin.
Občanské sdružení sv. Alžběty Uherské má v plánu instalovat u hřiště ještě několik
atrakcí pro malé děti a vystavět plot u Labe i u silnice, a to kvůli bezpečnosti dětí. Na tento
projekt je připraveno zhruba 40 000,- Kč. Z původních plánů se slevilo, hřiště je skromnější,
ale funkční! Disponuje dvěma kurty. Využila se i vyřazená autobusová zastávka, která bude u
hřiště sloužit jako úschovna pro sítě, lajnovačku a podobně. Zde je potřeba znovu poděkovat
dobrovolným hasičům za jejich pomoc, a to jak při instalaci již zmíněné vyřazené zastávky,
tak také za rozrovnání umělého povrchu kolem hřiště, aby se zabránilo stékání bahna na hrací
plochu.
A nové sportoviště již bylo pokřtěno první sportovní akcí. Tou byl turnaj smíšených
trojic (v týmu jedna žena) v nohejbale. Turnaj se konal v neděli 19. září a zúčastnilo se ho
celkem 8 týmů. Z historicky prvního vítězství se nakonec radovala trojice Roman a Katka
Lederovi a Martin Knapík. Vítězné družstvo obdrželo putovní první cenu - žlutou tekutinu,
nespecifikovaného množství, s obsahem
chmelových silic, která ovšem hned
doputovala, takže nakonec to byla cena
neputovní . Vítězům gratulujeme a už
nyní se těšíme na další akce, které se na
hřišti budou konat.
Jiří Novák
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Máme mladé hasiče
V měsíci září 2010 jsme založili při SDH Prosečné oddíl mladých hasičů pod vedením
proškolených vedoucích, a to Veroniky Doubkové a Moniky Novákové. Do kroužku se nám
nahlásilo 25 dětí různých věkových kategorií, takže máme družstvo mladších žáků, starších
žáků i přípravku.
S dětmi se scházíme pravidelně každý čtvrtek. Nyní v zimním období, kdy neprobíhá
hra plamen, se s dětmi věnujeme teorii nebo provozujeme různé aktivity venku. Od jara nás
čeká spousta soutěží, a to například:
požární útok, uzlovky, závod všestrannosti (ten je dvoudenní), štafeta
atd. Také hned z jara pojedeme se
staršími dětmi na soustředění na
Úpický stadion (také na dva dny).
V plánu máme zúčastnit se
čeho jen půjde. Začínáme a začátky
nikdy nejsou lehké. Víme, že nás čeká
spousta práce. Věříme však, že se
nám podaří děti na soutěže řádně připravit, že se dětem bude v oddíle líbit
a vydrží u hasičů co nejdéle.
Veronika Doubková

Kam s odpadem nejen po Vánocích?
Přeplněné popelnice, neustálý nepořádek kolem nich a nekonečné čekání na okamžik,
kdy budou zase vyvezeny. To jsou, dle mého názoru, nejčastější připomínky nás všech, kteří
chodíme vynášet odpadkové koše z našich domácností. Ale přiznejme si, kdo z nás se někdy
zamyslel, ale opravdu zamyslel nad tím, co všechno vyhazujeme? Pár takových se skutečně
našlo, ale když chtěli začít řešit své přeplněné popelnice, narazili na další problém, a to kam
s jakým odpadem. Chybí osvěta kolem odpadů. Tento článek by
Vám měl ve zkratce zodpovědět nejčastější otázky ohledně třídění
odpadů.
PLASTY - žlutý kontejner
Je určen pro plasty č. 1,2,4,5,6 (číslo najdete na každém obalu
v trojúhelníku)
- PET láhve, igelity, polystyren, kelímky od jogurtů, obaly od
sušenek, síťky od brambor, sáčky, strečovací fólie
- plasty se nemusí omývat
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ PVC!
Vydává Obecní úřad Prosečné
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PAPÍR - modrý kontejner
Je určen pro papír
- letáky, časopisy, noviny, plata od vajíček, sešity a další

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ MASTNÝ A VOSKOVANÝ PAPÍR!

SKLO - zelený kontejner
Je určen pro skleněný odpad různé barvy
- láhve, skleničky, sklenice od okurek, majolky a další
- sklo se také nemusí vyplachovat
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ PORCELÁN!

Další informace:
Nápojový karton (známý jako Tetra Pak) - patří do žlutého kontejneru
Železo - každý rok (pokud cena železa dovolí) se koná svoz železného odpadu
- sudy, kovové vany, plechy, obaly od konzerv, plechovky, stará kamna
Nebezpečný odpad - svoz je dle zákona 2x ročně
- chemikálie, kabely, elektro, fény, žehličky, lednice, žárovky, baterky, TV, oleje, barvy
a další
Objemný odpad - kontejnery jsou umístěny za bývalým krámem u kostela
- gauče, matrace a další. Bližší info na OÚ Prosečné.
Pokud Vás tento článek zaujal a chcete získat více informací, pak doporučuji navštívit internetové stránky Ekonomu, kde se dozvíte mnohem víc 
Kateřina Žlůvová

Děti ze školky třídí odpad, nebojte se, zvládnete to taky!
„Paní učitelko, dávám to správně?“ Toto byla velmi častá otázka dětí asi tak před třemi
roky, když jsme začínali třídit odpad. Dítko stálo před žlutým a modrým odpadkovým košem
a rozhodovalo se, kam ten papírek má vyhodit. Dnes už skoro každý bezpečně ví, co je plast a
co je papír, co kam patří.
Od loňského roku sbíráme papír – tiskoviny, letáky, které vozíme do sběrny. Šetříme
přírodu a zároveň si přivyděláme. Děkujeme všem, kteří nám nosí sběr do školky a budeme
rádi, pokud nám i nadále ve sběru papíru a tiskovin pomůžete.
Zároveň chci poděkovat manželovi Otakaru Šubrtovi za to, že mi ve
svém volném čase ochotně pomáhá při nakládání, dovozu a vykládání sběru.
Dana Šubrtová
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Vánoce patří k nejoblíbenějším svátkům v roce a v mateřské
škole je slavili hned několikrát!
V pondělí 13. 12. proběhla v mateřské škole vánoční besídka pro rodiče, a o den později besídka pro
seniory z naší obce. Na besídce pro rodiče děti recitovaly básně a zpívaly písně s klavírním doprovodem. Už se
stalo tradicí, že vždy po vystoupení dětí navštíví školku
Ježíšek. Letos tomu nebylo jinak. Tímto chci poděkovat
sponzorům, jmenovitě panu J. Dybovi, Stavební společnosti Hostinné, Obci Prosečné, panu Kubátovi, paní
Ludvíkové, panu Polesnému, TJ Sokol Prosečné, panu
Jančulovi, Golf country clubu, panu Štefanovi ml.,
SMD autodopravě Resl, panu Basařovi, Lahůdkám Veselá, rodičům M. Čornaničové, rodičům Š. Havelky, rodičům M. Horňáka. Děkujeme!
A jak vypadá taková besídka pro seniory? Babičky a dědečkové se sejdou v mateřské škole, kde shlédnou
vystoupení dětí a obdrží malé dárečky. Po té se přemístí
na obecní úřad, kde je pro ně připravené pohoštění, u
kterého si popovídají a zavzpomínají …
Dana Šubrtová

Advent v kostele sv. Alžběty Uherské
Dne 19. prosince, tedy na čtvrtou adventní neděli, se konalo v kostele sv. Alžběty
Uherské již třetí vánoční setkání. Atmosféra byla opravdu kouzelná. V kostele zazněly vánoční koledy a písně v podání dětí z mateřské školy a
jejich maminek.
Komu byla zima, měl možnost zahřát se svařeným vínem nebo čajem. Kdo měl zájem, mohl si
domů odnést „Betlémské světlo“.
Velký dík patří Všem, kteří se na přípravě
podíleli. Kdo zaváhal a nepřišel, tak si musí počkat
na příští Vánoce!
Dana Šubrtová, Jiří Novák
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Společenská kronika
(S ohledem na zákon na ochranu osobních údajů nebudou v rubrice zveřejňována žádná osobní data, tzn. data narození apod.)

V roce 2010 jsme přivítali na svět
Radečka Jiřičku, Honzíka Dostálka, Dominičku Zemanovou, Adámka Kracíka,
Kateřinku Řehákovou a Simonku Hůlkovou
Rodičům gratulujeme a dětem přejeme šťastné nejen první krůčky v životě!

Užitečné informace
ZUBNÍ POHOTOVOST O SVÁTCÍCH
termín

lékař

24.12.2010

NZZ - Poliklinika,
MUDr. Helena Valášková
Jihoslovanská 465, Vrchlabí

25.12.2010

MUDr. Libuše Knapová

NZZ - zubní ordinace, č.p. 330,
499 440 494
Rudník

26.12.2010

MUDr. Libuše Knapová

NZZ - zubní ordinace, č.p. 330,
499 440 494
Rudník

1. a 2.1.2011

MUDr. Jitka Krejčová

NZZ - Jihoslovanská 420,
Vrchlabí

8. a 9.1.2011

H.M.C. Vrchlabí s.r.o.

NZZ - Stomatologické centrum,
499 421 135
Slovanská 94, Vrchlabí

15. a 16.1.2011

MUDr. Dana Kubátová

NZZ - Krkonošská 229,
Vrchlabí

22. a 23.1.2011

MUDr. Zdeněk Kužel

NZZ - zubní ordinace, č.p. 129,
499 432 298
Lánov

29. a 30.1.2011

MUDr. Jiří Lach

NZZ - Žižkova 523, Vrchlabí
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adresa ordinace služby

telefon
499 421 985

499 422 050

Rozsah služby:
sobota, neděle, svátky
od 8.00 do 12.00 hodin
Sloužícího lékaře je možné
ověřit v době služby první
pomoci na záznamníku tel.
č. 499 421 135.
Změna sloužícího lékaře
vyhrazena!

499 423 160

499 421 394
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