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Váţení spoluobčané,
rok 2011 pomalu ale jistě končí. Pro někoho byl dobrý, pro jiného méně. Jedna z věcí,
která se podařila, je skutečnost, ţe náš skromný zpravodaj se stal pravidelnou součástí našeho
obecního ţivota. Prostřednictvím jeho stránek se nám dařilo informovat Vás, občany naší obce, o všech problémech, o práci zastupitelstva obce, o činnosti zájmových organizací a spolků,
o ţivotě naší Mateřské školy. Zkrátka o všem důleţitém, co se v naší malé obci událo.
V dalším roce budeme s vydáváním obecního zpravodaje pokračovat. Dojde k určitým
drobným grafickým úpravám. K obsahovým změnám nedojde, Kurýr bude i nadále slouţit
k informovanosti občanů o dění v obci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál pohodové proţití svátečních dnů. Do roku
2012 Vám všem přeji mnoho úspěchů v osobním i pracovním ţivotě, hodně štěstí a zdraví. A
příští rok nad stránkami „nového“ Kurýra opět nashledanou.
Jiří Novák
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VZZO 9.11.2011
Na programu jednání bylo schválení rozpočtového opatření č.3/2011.
V rozpočtu došlo k pohybům na jednotlivých paragrafech (účtování ČOV). Ke
změnám došlo na obou stranách rozpočtu,
tedy na straně příjmů i výdajů, a to o
24 160,- Kč. Zastupitelé toto rozpočtové
opatření schválili. V dalším bodě zastupitelé schválili plán inventarizací majetku obce
a sloţení inventarizačních komisí. Dalším
doplněným bodem jednání bylo schválení
příspěvku na byt v Domě pečovatelské
sluţby Farní charity Hostinné. Tento bod
byl doplněn na program jednání z důvodu
nutné potřeby umístit do DPS paní Hanyšovou (*1927), která ţije v č.p. 154 a jejíţ
zdravotní stav se zhoršil natolik, ţe není
schopna se o sebe sama postarat. V DPS
však Město Hostinné přednostně umisťuje
„své“ občany. Starostovi se ovšem podařilo se zástupci města Hostinné dohodnout
podmínky, za kterých bude obci v DPS
k dispozici jedna bytová jednotka. Obec
bude na tento byt přispívat roční částkou
12 000,-Kč. Tento příspěvek zastupitelstvo
schválilo. Dále zastupitelé projednávali
ţádost mladých hasičů o finanční příspěvek na činnost v roce 2012. Zastupitelé
schválili poskytnutí neúčelového příspěvku
ve stejné výši jako na letošní rok, tedy
20 000,- Kč. Dále byly na programu jednání dvě ţádosti mateřské školy. První ţádost
se týkala převodu nevyčerpané finanční
částky 38 500,- Kč na dětské hřiště. Zastupitelé schválili převod nároku na tuto částku na příští rok, v rozpočtu se objeví tato
částka jako částka určená na nákup DKP
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pro MŠ. Druhou ţádostí bylo pořízení vánočního daru pro MŠ a to sportovní sestavy Vário 2 a 10 za částku 5 060,- Kč. Zastupitelé pořízení daru schválili. Dalším
doplněným bodem bylo určení pravomocí
k Rozpočtovým opatřením. Na základě
doporučení auditu na částečné přenesení
pravomocí k Rozpočtovým úpravám na
starostu obce, jelikoţ současný systém
schvalování Rozpočtových úprav na
VZZO mnohdy řeší úpravu se značným
zpoţděním a svolávání mimořádných zasedání je nepraktické, navrhnul starosta
následující znění usnesení: „ZO uděluje
starostovi obce pravomoc ke schvalování
rozpočtových opatření v případě překročení paragrafu rozpočtu do výše 100 000,Kč v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, pokud tyto změny
rozpočtu nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce, tj. nezvýší se celkový rozpočet výdajů obce. Zastupitelstvo
si vyhrazuje právo na informaci a stručné
odůvodnění kaţdého rozpočtového opatření provedeného v kompetenci starosty na
nejbliţším VZZO konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou.“ Zastupitelé toto usnesení schválili. Dále se zastupitelé zaobírali přípravou rozpočtu na rok
2012. K rozdělení nad rámec výdajů nutných k běţnému chodu obce je k dispozici
částka cca 1,410 mil. Kč. Dále starosta
seznámil přítomné se Zprávou z dílčího
přezkoumání hospodaření obce v roce
2011, které proběhlo 15.9.2011 se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Slovo starosty
… nadešel čas, ve kterém mnozí z nás bilancují své úspěchy a
neúspěchy, radosti a strasti právě končícího roku.
Blíţí se nám nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Je to doba, na
kterou se kaţdý těší jiţ po celý rok. Jsou to svátky lásky a štědrosti.
I sebemenším dárkem se snaţíme udělat radost tomu, koho máme rádi.
Čas svátků je časem tradic. Na některé se uţ zapomnělo, ale většina z
nich se doposud dodrţuje. Vánoce si nedovedeme představit bez voňavého cukroví a vánočky, bez slavnostně prostřeného štědrovečerního
stolu, na němţ nechybí kuba, švestková omáčka, rybí polévka a kapr se
salátem. Štědrý den je opředen řadou zvyků, jako pouštění ořechových
skořápek po vodě, slévání olova a vosku, rozkrajování jablek.
V našich domovech to opět zavoní vanilkou a jehličím. V tomto čase zvolníme své
kaţdodenní tempo a znovu si uvědomíme, jak důleţití jsou naši blízcí a přátelé. Naše srdce
naplní radost, pokora a láska, mysl se ponoří do kouzelného světa tajných přání a snů.
Přeji Vám všem a všem blízkým, přátelům a známým klidný advent, pohodové
vánoční svátky a příjemný závěr roku. Ať do roku 2012 vykročíte zdraví a spokojení, ať
se Vaše sny a přání promění ve skutečnost a jsou zaslouženou odměnou za všechno Vaše
snažení!
O Vánocích k sobě mají lidé nějak blíţ. Je mezi nimi více pohody i méně svárů. Vaţme si toho, ţe je můţeme proţít v míru a v pokoji a snaţme se tuto náladu přenést i do roku
2012, který pro mnohé nebude jednoduchým.
Jiří Bachtík

Mladí hasiči – bilance roku 2011
Rok 2011 končí a proto je čas shrnout a představit všem aktivity a činnosti
oddílu mladých hasičů při SDH Prosečné.
Na začátku roku jsme si uţívali
zimních radovánek, a to bobování, bruslení atd. Zapojili jsme se do charitativní
tříkrálové sbírky. Naučili jsme se zásady
chování při poţáru, chování v lese, zásady
bezpečnosti, orientaci v mapě a terénu
pomocí buzoly. Kvalifikovaná instruktorka nás proškolila ze zdravovědy.
Na jaře jsme se naučili štafetu
dvojic, dopilovali jsme poţární útok. Pilně jsme trénovali na soutěţe a musím říct,
ţe na naše malé soptíky můţeme být právem hrdí! Zúčastnili jsme se celkem sedmi soutěţí a
podle mého názoru jsme jako nováčci byli velmi úspěšní.
S dětmi jsme absolvovali pěší výlet na Farmářský den do Klášterské Lhoty. Tři dny
jsme společně tábořili „U kaštanů“ a i přes nepříznivé deštivé počasí jsme si to náramně uţili.
A jako správní hasiči naší obce jsme udělali i kus poctivé práce. Hrabali jsme listí na místním
hřbitově a v MŠ. Další brigádu jsme měli v lese ve Ţdírnici, kde jsme uklízeli větve a klestí.
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Za tuto brigádu jsme dostali finanční odměnu, za kterou jsme společně navštívili 3D představení v hradeckém Cinestaru. Bylo to príma! Tento rok se sice chýlí ke konci, ale i tak máme
velké plány. Chceme navštívit sokolovnu v Hostinném, podniknout výlet na Černou horu a
společně oslavit úspěšný společný rok 2011 pod hasičským vánočním stromečkem.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům za důvěru, obci Prosečné a hasičům za
pomoc a podporu a hlavně našim dětem, protoţe bez jejich píle, přízně a lásky, s jakou chodí
do krouţku, by naše práce neměla cenu.
Veronika Doubková

Tradiční vánoční setkání v kostele sv. Alžběty Uherské
Ve čtvrtou adventní neděli, tedy
18.12.2011, proběhlo v kostele sv. Alţběty Uherské tradiční setkání spojené
s poslechem vánočních koled a písní
v podání našich odváţných ţen a letos
poprvé i odváţných muţů.
Letošní, v pořadí jiţ třetí, setkání
bylo zahájeno minutou ticha k uctění památky bývalého prezidenta pana Václava
Havla, který právě v neděli 18.12. po
dlouhé a těţké nemoci zemřel.
Poté jsme se pak jiţ zaposlouchali
do krásných vánočních písní a koled. Byl to krásný záţitek a opravdu příjemné zpestření
předvánočního času. Zimu mohl člověk zahnat výborným svařeným vínem nebo horkým ča-
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jem, který pro nás jako obvykle připravil kolektiv pracovnic mateřské školky. Kdo měl zájem,
mohl si na památku či pro štěstí zakoupit ručně vyrobené andílky nebo si domů odnést „Betlémské světlo“. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1782,- Kč, které budou pouţity občanským sdruţením sv. Alţběty Uherské na nutné opravy kostela. Prodejem svařeného vína
(čaj byl zadarmo), přáníček a andílků získala mateřská škola částku 4 153,- Kč.
Všichni, kteří se na realizaci této jiţ tradiční akce podíleli, si zaslouţí velký dík. Obzvlášť účinkující, kteří na sobě nedali znát trému, která je jistě ovládala a předvedli nám
takřka profesionální výkon. Uţ nyní se těším na příští rok!
Jiří Novák

Když je hráč nedostatkové zboží
První polovina dalšího soutěţního ročníku je za námi. „A“ tým drţí po 14 zápasech 4. pozici s 28 body, „B“ tým je po 14 zápasech na 14.
místě se ziskem 3 bodů.
Největší problém, který trápil obě naše muţstva, byl nedostatek
hráčů. Trenéři A i B muţstva museli sestavy „lepit“ jak se dalo, takţe
někteří hráči absolvovali víkendové dvojzápasy, kdy oba zápasy od sebe
dělilo jen pár minut. Úkol do jarní části sezóny je jasný, sehnat do A i B
muţstva nějaké nové posily. Někteří hráči prostě nepodávali na podzim
takové výkony, jaké jsme od nich očekávali. Zřejmě si někteří myslí, ţe mají své místo
v sestavě jisté. V jarní části se musíme vrátit ke hře, kterou jsme předváděli dříve. To znamená hrát „srdíčkem a hlavou“!
Pevně věřím, ţe se nám to podaří a naše hra se zlepší. Proto drţte našim hráčům palce
a na jaře nás přijďte povzbudit!
Za Sokol Prosečné – oddíl kopané Miloslav Kalenský
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Vánoce jsou přede dveřmi
S mamkou máme plno práce a ta chutná, ach tak sladce. Mamka spěchá - honem, honem, cukroví uţ voní domem …
Je doba pečení cukroví, a proto Vám předávám recept pro klid v duši, pro hezký a radostný rok 2012.
Recept na radost
Vezměte 12 měsíců, řádně je očistěte od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Kaţdý
měsíc pak rozkrojte na 30 nebo 31 dílů (podle kalendáře) tak, aby dávka stačila na celý rok.
Dále se denně připraví: 1 dávka důvěry
1 dávka poctivé práce
1 dávka dobré nálady
3 vrchovaté lţíce optimismu
1 čajová lţička snášenlivosti
1 špetka taktu
Všechno se hojně zalije láskou a ozdobí kytičkou pozornosti. Podává se milým a dobrým lidem s přátelským slovem.
Pokrm se konzumuje vţdy s radostí a nedopustíme, aby kterýkoliv den zůstal bez této dokonalé vzpruţující koruny kuchařského umění ţivota.
Zároveň Vám přeji jménem dětí a zaměstnankyň mateřské školy krásné a klidné vánoční svátky, pohodu ve Vašich rodinách, pevné zdraví a zdárné vykročení do nového roku.
Dana Šubrtová

Vodní nádrž Fořt
Několik obcí na Trutnovsku můţe zasáhnout společný návrh ministerstva ţivotního prostředí a zemědělství, Ta v uplynulých
dnech představila seznam lokalit určených pro potenciální výstavbu nových přehradních nádrţí. Na Trutnovsku se objevila myšlenka na vybudování vodních nádrţí Fořt a Babí. Teoreticky by ta
první zasáhla obce Černý Důl, Rudník, Prosečné a Lánov. V případě vodní nádrţe Fořt se mohou o osud z hlediska rozvoje obávat
zejména přilehlé obce. Největší obavy panují podle slov starosty
Aleše Malocha v Rudníku.
Zdroj: Krkonošský deník
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Vánoční zvyky
Vánoce uţ jsou opravdu za dveřmi, přichází čas klidu a pohody. Čas, kdy ustává kaţdodenní shon a rodiny se scházejí u společné večeře.
Vánoce patří k nejkrásnějším svátkům v roce. Jsou spojeny s řadou tradičních zvyků,
které si nyní krátce připomeneme.
Lití olova
Nad plamenem se v kovové nádobce (nejlépe ocelové) rozţhaví kousek olova aţ k bodu tání.
Připravte si nádobu s vodou, a tekoucí olovo do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaţí rozpoznat, čemu nebo komu je odlitek
podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno.
Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři se noţem přepůlí jablko. Řez veďte
kolmo ke stopce. Obě poloviny se všem ukáţou a záleţí na
tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako
pěti, nebo vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve
zdraví. Pokud má tvar kříţe, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těţce onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se
není třeba bát. Vybírejte zdravé, velké jablko. A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se nevstává!
Pouštění lodiček
Připravte si lavor s vodou a staré vánoční svíčky (viz dále). Rozpulte několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jejich skořápek připevněte nakapaným voskem po jednom úlomku vánoční svíčky. Svíčky lámejte na kousky cca 2,5 cm dlouhé. Příliš dlouhé svíčky by převrhly skořápku. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lodičky,
která vydrţí nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný ţivot. Pokud se lodička drţí při
kraji nádoby, její majitel se bude celý rok drţet doma. Jestliţe lodička pluje ke středu nádoby,
vydá se do světa.
Vánoční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích, nebo ve stáncích. Jsou asi 6 mm tlusté,
šroubovicové, různé barvy. Pouţívaly se a místy se
ještě pouţívají na vánoční stromeček. Poezie vánoc
je s těmito svíčičkami úplně jiná, neţ s dnes běţnými
elektrickými. Pozor, jsou ale nebezpečné, nebezpečí
poţáru je poměrně značné, zvláště pohybují-li se v
blízkosti stromku děti bez dozoru. Je také třeba svíčky vhodně umístit, aby nemohly zapálit větev nad
sebou. Svíčky se na stromek upevňují pérovou svorkou na větve. Na této svorce je malý drţák svíčky a
pod ním krouţek na odkapávající vosk.
Půst
Na Štědrý den se zachovává aţ do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se
slibuje, ţe vydrţí-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Ke společné večeři se zasedá, kdyţ vyjde první hvězda.
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Střevíc
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma.
Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.
Šupiny
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik
kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz.
U Štědrovečerní večeře
- chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta
- pod talíř se schová zlatý penízek
- šupinky z kapra pro štěstí, a aby se nás drţely peníze
- od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protoţe ten, kdo vstane,
do roka zemře
Jiří Novák

Upřesnění informací o ceně mostu
Upřesnění informací o ceně opravy mostu u Przybylových, které byly uveřejněny
v minulém čísle Kurýra.
Skutečné ceny:
Oprava mostu 159 000,- Kč včetně DPH
Vícenáklady 20 880,- Kč včetně DPH (bezpečnostní příčka na zábradlí, odvodnění komunikace, dorovnávky terénu, doprava materiálu)
Celková cena opravy mostu 179 880,- Kč včetně DPH
Veškeré doklady jsou k nahlédnutí na Oú.
Pokud někoho informace uvedené v minulém čísle uvedly v omyl, tak se omlouvám.
Jiří Novák

VÝZVA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ – ÚZEMNÍ PLÁN
V souvislosti se zahájením prací na ÚZEMNÍM PLÁNU obce, vyzývám vlastníky pozemků k předložení žádostí na pořízení svých představ do územního plánu obce. Své případné návrhy doručte písemně do 29.2.2012 na OÚ. O pořízení kaţdé Vaší ţádosti musí nejprve rozhodnout zastupitelstvo obce (§44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)).
Jiří Bachtík, určený zastupitel (§ 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2008 Sb., ) pro pořizování ÚP
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