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Slovo starosty
Za rok jsou zase tady, říká se. Ano, řeč je o Vánocích. Jistě se mnou budete souhlasit, že současný
život letí „zběsilým“ tempem. Zřejmě proto je toto období, kdy se zkracuje den a přibývá noc, také obdobím
nejsmutnějším. Možná i proto, že k nám více přicházejí vzpomínky na ty, kteří tu s námi letos u štěďrovečerní večeře nebudou. V někom Vánoce vzbuzují krásné emoce, barevné vzpomínky a radost. Jiným lidem
vyvstanou v mysli smíšené pocity, protože Vánoce jsou sice hlavně o rodině, dětech, pohodě, klidu, ale než
tohle všechno nastane, je potřeba překonat maratón předvánočního stresu se sháněním dárků, úklidem, pečením a přípravou všeho na tyto velké svátky.
Dnešní doba je příliš rychlá na to, než abychom si všímali maličkostí a přitom ony maličkosti, dělají ta
největší kouzla. Vánoce nejsou jen o hromadě dárků, nejsou pouze o jídle, cukroví a televizi. Vánoční svátky jsou o rodině, dětech, fantazii, přáních a pradávných tradicích. Měli bychom mít k lidem blíž, měli bychom si najít čas se na okamžik zastavit. Vánoční tradice, zvyky a pověry jsou jen některými z mnoha kouzel, které tento čas ozvláštní a dovolí nám ohlédnout se okolo sebe, za sebe, ale také pohlédnout do budoucnosti, která nás teprve čeká. Vánočních obyčejů a pověr je mnoho, každý kraj, obec i rodina má své zažité,
které se snaží více či méně udržovat. Je jen na nás, jak vánoční svátky oslavíme, jak je prožijeme a jaké
vzpomínky v nás zůstanou. Přál bych si, aby Vánoce byly tím pravým časem pro chvíle pohody a klidu v
rodinném kruhu. Přispět k tomu ale musí každý z nás, neboť jde hlavně o náš vnitřní pocit, pocit radosti.
Žijeme ve svobodné době, musíme si však stále uvědomovat, že svoboda každého z nás končí tam, kde
začínají práva druhého. Nezapomínejme na to zejména v tomto svátečním čase, ale mějme to na paměti i ve
dnech všedních. Dnešní doba příliš nepřeje mezilidským vztahům a někteří z nás zaměnili lidské hodnoty za
hodnoty majetkové. Tak nějak se vytrácí duch venkova. Vykročme spolu do nového roku tou správnou nohou a vraťme se k tradičním hodnotám, které dělají venkov venkovem.
Předvánoční a sváteční čas, to je pro mne doba, kdy se uzavře pomyslná kapitola starého roku a připravuji se na rok nový.
Dovoluji si tedy popřát Vám všem šťastné a spokojené vánoční svátky a dobrý vstup do nového roku
2013.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce
VZZO 7.11.2012
Prvním bodem zasedání byla příprava rozpočtu
obce na rok 2013. Starosta přítomné seznámil s
očekávanými příjmy obce. Zastupitelé se shodli na
návrhu rozpočtu. V příštím roce dojde na dokončení výměny oken a podlah MŠ, začne se připravovat oprava KD, venkovní úpravy ploch MŠ a
OÚ, zateplení čp. 35, vydá se kniha Historie obce,
započnou přípravné práce výstavby chodníků
v obci, v plánu jsou i práce na opravě bytů vedle
Pošty. Zastupitelé dále projednali a následně
schválili návrh nové Obecně závazné vyhlášky
obce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek
vychází ze skutečných nákladů obce na komunální
odpad. Ty činily za předcházející období
292 864,50 Kč, což je 499,77Kč na poplatníka.
Zastupitelé rozhodli, že ponechají poplatek ve
stávající výši 430,- Kč a rozdíl bude dotován obcí.
Vyhláška je platná od 1.1.2013. Dalšími projednávanými body byla rozpočtová opatření č.
13/2012 a č.14/2012. Dále zastupitelé projednali
podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého
kraje, dotační titul 1, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti. Rozhodli o podání žádosti až do výše 50% rozpočtovaných nákladů na uplatnění energeticky úsporných opatření
čp. 35. Dalším bodem jednání byla žádost RK
Trutnov o příspěvek 2500,-Kč na nákup knih do
výměnného fondu, který využívá i naše Obecní
knihovna (v minulém období zapůjčeny knihy
v hodnotě 60 tis. Kč). Uzavření smlouvy o dotaci
bylo schváleno. Dále zastupitelé schválili finanční
příspěvek 2000,-Kč na podporu jízdy Mikulášského historického vlaku. Další finanční příspěvek
schválilo zastupitelstvo pro Střelecký klub Prosečné k zajištění oslav 50. výročí založení klubu
v obci, a to ve výši 5000,-Kč. Dále zastupitelé
schválili poskytnutí finančního daru 5000,-Kč pro
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Starosta seznámil ZO s dopisem a s nabídkou vlastníka pozemků pod komunikacemi, p.p.č.414/3,
473/7, 481/2, 2015 a pozemků v ZE p.č.408, 409,
413, 414 a 2011, k.ú. Prosečné. Dopisem vlastník
reaguje na zápis z VZZO ze dne 3.10.2012 a na
nabídku obce na odkoupení uvedených poz. parcel
za dříve schválených 10,- Kč/m2 plochy. Vlastník
s nabídnutou cenou nesouhlasí a navrhuje smluvní
cenu 20,-Kč/m2, popřípadě mimořádnou nabídku
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darování s podmínkou, že se Obec zaváže opatřit
darované komunikace asfaltem. Zastupitelé ani
jednu z nabízených variant nepřijali. Pro výkup
komunikací byla již dříve schválena max. cena
10,-Kč/m2 a s touto nabídkou byli osloveni i další
vlastníci. Bylo by nefér k vlastníkům, kteří již
nabídku přijali, výkupní cenu někomu navyšovat,
shodli se zastupitelé. Ani s druhou nabídkou daru
s podmínkou vyasfaltování se zastupitelé neztotožnili. Zastupitelé odmítli podmínku vyasfaltování komunikací. Je nepravděpodobné, že by
k vyasfaltování uvedených komunikací došlo ještě
v tomto volebním období a zastupitelé odmítli
zatížit finančním závazkem vedení obce, které
vzejde z příštích voleb. Dále zastupitelé schválili
pořízení nové kompletní sady zásahových hadic
pro JPO obce v hodnotě 17000,-Kč, z důvodu prošlé životnosti stávajícího vybavení. Na závěr seznámil starosta přítomné s děkovným dopisem p.
Ludvíka Hesse, předsedy sdružení BABYBOX
pro odložené děti. Obec je za svůj opakovaný dar
(viz. usnesení č.j. 7/2012, čl. 1.5.) uvedena na
webových stránkách sdružení mezi významnými
dárci.
VZZO 3.12.2012
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na
příští rok. Rozpočet byl sestaven zastupiteli na
minulém zasedání a je zveřejněn na úřední desce
od 14. 11. 2012. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Příjmy: 5.195.620,- Kč, výdaje:
5.049.620,- Kč , splátky úvěrů: 146.000,- Kč. Dále
zastupitelé projednali a následně schválili Plán
inventur majetku k 31.12.2012. V dalším bodě
zastupitelé projednali Smlouvu o podmínkách
spolupráce při realizaci projektu Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích část I., II. a III, s Městem
Vrchlabí. Smlouva řeší zřízení a provoz technologického centra ORP a zřízení a provoz elektronické spisové služby pro obec. Zastupitelé projednali
žádost o navýšení příspěvku TJ Sokol Prosečné.
TJ svou žádost opírá o novelu zákona č. 202/1990,
o loteriích…, která zásadně mění přerozdělování
prostředků z provozu loterií, výherních hracích
automatů apod., s tím, že touto změnou dochází
k navýšení prostředků ve prospěch obcí. Starosta
k uvedené problematice uvedl, že navýšení příjmu
obcí z těchto loterií je z valné části závislé na dislokaci takovýchto zařízení v dané obci. Příjem
z loterií se skládá ze dvou různých pramenů. Za
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prvé je to paušální přerozdělení 30% celostátního
hrubého výnosu přerozdělováno specializovaným
finančním úřadem (dle zákona: odvod části výtěžku z loterií určený na veřejně prospěšné účely),
v případě naší obce 11.000,-Kč ročně (z toho
10.000,-Kč dostává TJ Sokol Prosečné). Druhým
zdrojem příjmu (ten, který zásadně navyšuje rozpočty obcí) je dle novely 80ti % odvod z loterií
provozovaných na území obce (v našem případě
loni 13.000,-Kč, v současné době není v obci žádné takové zařízení provozováno, tedy 0,-Kč). Zastupitelé žádají TJ Sokol Prosečné o doložení dosavadních příjmů TJ Sokol od Sportovního svazu,
z čehož bude zřejmé, o kolik se Tělovýchovné
jednotě Prosečné novelou zákona příspěvky snížily. K jednání o navýšení příspěvku se zastupitelé
vrátí po doložení dosavadních plateb od Sportov.

ního svazu v 1. čtvrtletí 2013 (před zahájením
jarní soutěže). Starosta seznámil přítomné zastupitele s aktivitou J. Basaře ve věci záměru založení
nové honitby Malé Labe Prosečné. Pan Basař záměr představil a zdůvodnil tyto aktivity snahou
snížit škody způsobované mu zvěří. Starosta k této
problematice uvedl, že není povinností majitele
pozemků být členem honebního společenstva a
zastává názor pozemky nechat k možné budoucí
honitbě přiřadit zásahem státní správy. Po rozpravě o daném problému nechal starosta hlasovat o
vstupu Obce do budoucího honebního společenstva. Vstup nebyl zastupiteli schválen.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Pár řádků o knihovně
Je před vánocemi, na které se všichni těšíme - rozsvícené svíčky, stromečky, zdobená okna, je to
krásný čas pro celkovou pohodu.
Jistě hodně z vás bude mít pod stromečkem zabalenou knihu (pohádkovou, o příšerkách, fantastickou, naučnou nebo cestopisnou). Je to dobře, na knížku by se nemělo zapomenout.
Ale všechny knihy doma mít nemůžete. Proto tu je obecní knihovna, která má dost knih
(vlastních skoro 2 tisíce a výměnným fondem cca 900 kusů, které se stále mění).
Děti od 2 let si tu najdou svoje leporela, ty větší třeba Krtečka nebo Bořka stavitele, dětské detektivky i horory. Samozřejmě pro ty starší se v knihovně najde i povinná četba. Dospělí mají také velký výběr – od beletrie přes detektivky až po cestopisy nebo třeba jak chovat králíky. Ráda bych Vás upozornila, že díky výměnnému fondu z Trutnova máme opravdu žhavé novinky a knihy zrovna dané na trh.
Do konce listopadu letošního roku je již vypůjčeno přes 1900 knih, což není zrovna málo.
A pro Ty, kteří to ještě neví, stále půjčujeme knihy zdarma. Knihovna je pro Vás otevřena každé úterý od
14:30 – 17:00 hodin.
Věra Máslová

Adventní zpívání v kostele svaté Alžběty Uherské
V prosinci jsme se tradičně sešli v kostele sv. A. Uherské na
adventním zpívání. Netradičně jsme však zvolili den, kdy advent
začíná, kdy se zapaluje první adventní svíčka, tedy 2. prosinec.
Vystoupení se účastnily nejen děti z mateřské školy, ale i děti ze základní školy (Elenka Frühbauerová, Anička Bachtíková,
Kája Nováková), jejich rodiče, babičky a tety. Na klavír hrál pan
Jiří Frühbauer a na kytaru pan Josef Kracík.
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V kostele se prodávala přáníčka, která vyrobila paní Renáta Vrkoslavová. Zisk z prodeje bude věnován školce. Vzhledem k tomu, že prodej stále probíhá, není dosud známa přesná částka. K občerstvení byl
připraven paní Marcelou Bakešovou svařák a čaj. Čaj byl nabízen zdarma a svařené víno za 20,- Kč. Zisk
z prodeje svařáku (3.429,- Kč) byl věnován školce.
Na dobrovolném vstupném se vybralo dohromady 1.555,- Kč. Tato částka byla věnována na opravu
kostela. Je to sice jen kapka do moře, ale i moře bez více kapek by nebylo mořem. Je všem jasné, že na takto
veliké akci se podílelo hodně lidí, kteří si v upospíchané době udělali chvilku … Tímto všem velmi děkuji
za pomoc, děkuji těm, kteří uklízeli kostel, děkuji Občanskému sdružení za výzdobu a děkuji paní Monice
Novákové za šití čepiček, děkuji panu Vrkoslavovi za pomoc při prodeji občerstvení, děkuji hasičům za zapůjčení a postavení stánku, kde se uskutečňoval prodej. Děkuji všem, kteří pomáhali!
A za rok se zase těším!
Dana Šubrtová

Mikulášská nadílka
Ve středu 5. prosince uspořádal Oú tradiční besídku pro naše babičky a
dědečky. Besídka začala programem v mateřské školce, kde děti zazpívaly vánoční koledy a zarecitovaly básničky. Děti také všem předaly malé dárečky.
Z MŠ se senioři přemístili na obecní úřad. Zde je čekalo překvapení
v podobě Mikuláše, čerta a anděla, kteří jim předali balíčky s mikulášskou nadílkou. Dále na všechny čekalo občerstvení, při kterém se všichni dobře bavili.
Mikuláš, čert a anděl se také přišli podívat na děti do MŠ. Zde děti společně zazpívaly vánoční písničku. Ty nejzlobivější děti sice uronily několik
slziček, ale i pro ně a pro všechny ostatní měl anděl připravenou nadílku.
Monika Nováková

Vytáhněme albumy, prohledejme šuplíky ...
Vážení čtenáři,
náš Střelecký klub Prosečné v roce 2013 oslaví 50. výročí svého trvání. Jako jeden bod programu v
připravovaných oslavách chystáme výstavu fotografií o naší dlouholeté zájmové, sportovní a kulturní činnosti v obci. Jedná se o snímky z různých dětských střeleckých soutěží, zavodů na lyžích, dětských karnevalů, brigád ap. Prosíme touto cestou všechny, kteří vědí, že jejich rodinné albumy ukrývají zrovna takové
poklady, o jejich krátkodobé zapůjčení. Snímky oskenujeme a vrátíme v pořádku majiteli. Je to jedinečná
příležitost dnešních čtyřicátníků, dnes již rodičů svých dětí, vidět se po letech při některé z těchto akcí anebo
si například připomenout v jakých jsme chodili maskách na dětské karnevaly. Děkujeme všem, kteří pomohou a naše snímky obohatí svými, neboť z praxe víme, že rodiče při těchto akcích své dětí hojně doprovázeli
a fotografovali.
Snímky můžete zapůjčit k oskenování do konce ledna 2013 na kontaktních místech: Místní obecní
knihovna, p. Věra Máslová vždy v úterý od 14 hod nebo na Obecním úřadě u p. Mirky Böhmové v úřední
dny.
Zdeněk Máslo st.
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