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Milí spoluobčané,
tak už tu konečně máme jaro, a to nejen podle kalendáře. Vypadá to, že paní Zima svou vládu už
definitivně předala. A je to i čas, kdy k Vám přichází první číslo Kurýra v tomto roce.
A co nás v tom letošním čeká? Kromě tradičního jarního úklidu (který nás všechny čeká) sestavili
zastupitelé v loňském roce rozpočet, který pro letošní rok počítá s investicemi do terénních úprav okolo MŠ
a Obecního úřadu (položení zámkové dlažby, odvodnění objektu podél silnice, odkanalizování parkoviště u
MŠ), dále bude dokončena kulturní a společenská místnost v půdních prostorách nad MŠ (k dispozici i pro
soukromé akce a oslavy občanů obce). Finanční prostředky byly dále uvolněny na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce Kulturního domu a na zpracování studie proveditelnosti chodníků v obci. Letos
budeme dále pokračovat ve výměně oken obecních objektů (bývalé Jednoty, dokončí se výměna oken Mateřské školky). V rozpočtu je počítáno s další fází financování záměru opravy mostu U rybníka, opravovat se
bude i most U Škumátů. Nemalá část financí je vázána na zpracování Územního plánu obce a s tím souvisejícími náklady (zpracování EIA, tj. posouzení jeho vlivu na životní prostředí). Zastupitelstvo obce dále
uvolnilo prostředky na vydání knihy o historii obce, jejímž autorem je dlouholetý pamětník a historik obce,
pan František Jirásko. Vázaná publikace vyjde v 1. vydání nákladem 250 kusů.
Při sestavování letošního rozpočtu vznikla nespecifikovaná rezerva cca 900tis.Kč, která spolu s rezervou vytvořenou v minulých letech (cca 3,1 mil. Kč) zajišťuje obci dostatečné prostředky pro další rozvoj.
Rádi uvítáme Vaše náměty a návrhy k jejich účelnému využití. Kompletní Rozpočet obce Prosečné naleznete na obecním webu www.obecprosecne.cz/rozpocet-obce nebo na OÚ samém.
V tomto roce nás spolu s dalšími obcemi čeká „boj o Poštu“, neboť záměrem České Pošty, s.p. je
zbavit se malých kamenných poštoven a nahradit je službou smluvního partnera typu Výdejní místo, popř.
Partner (již v 74 obcích ČR). S tímto projektem České Pošty zásadně nesouhlasíme a naši Poštu budeme
bránit všemi dostupnými prostředky.
V současné době opět pořádáme spolu s Diakonií Broumov Sbírku použitého ošacení. Bližší informace o této sbírce naleznete dále.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce

VZZO 6.2.2013
První letošní zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 6. února. Zastupitelé projednali konečnou úpravu rozpočtu obce za rok 2012 a rozpočtové opatření 17/2012. Rozpočet obce 2012
skončil ve výši: příjmy 5.190.170,-Kč, výdaje
5.705.880,-Kč, financování -515.710,-Kč. Zastupitelé dále vzali na vědomí rozpočtové opatření č.
16/2012 vydané z pravomoci starosty (zavedení
do loňského rozpočtu přijaté dotace na prezidentské volby a vratka nevyčerpané dotace na volby
do krajských zastupitelstev). Dále starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtových opatření č. 1 a
2/2013. Dále zastupitelé schválili výsledky inventarizací majetku obce k 31.12.2012. V dalším bodě znovu projednali zastupitelé žádost TJ Sokol
Prosečné o navýšení příspěvku na rok 2013. TJ
doložila dosavadní příjmy poskytnuté Sportovním
svazem, o které novelou zákona o loteriích přišla.
Na základě těchto skutečností rozhodlo ZO o navýšení neúčelového příspěvku TJ Sokol Prosečné
na rok 2013 na částku 20.000,-Kč. Dále zastupitelé schválili finanční příspěvek Klubu důchodců ve
výši 10.000,-Kč. S tímto příspěvkem již bylo počítáno při sestavování rozpočtu obce. Dále bylo
rozhodnuto o výměně vchodových dveří čp. 24
(hospoda, obecní knihovna).

VZZO 11.4.2013
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č.
3/2013 vydané z pravomoci starosty (přesuny na
položkách rozpočtu) a rozpočtové opatření
č.4/2013 vydané také z pravomoci starosty. Zde
dochází k přesunům na položkách rozpočtu a zaúčtování daně z příjmu právnických osob ve výši
39.250,-Kč (Daňové přiznání obce). Výše rozpočtu obce se navyšuje o zmíněnou částku. Příjmy
5.358.340,-Kč, výdaje 5.212.340,-Kč, třída 8 financování 146.000,-Kč. Zastupitelé dále schválili
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rozpočtové opatření č.5/2013. V dalším bodě jednání ZO schválilo vypořádání ztráty příspěvkové
organizace MŠ z minulých let ve výši -11.873,06
Kč navýšením příspěvku MŠ na letošní rok. Zastupitelé projednali a schválili Roční účetní závěrku obce Prosečné, příspěvkové organizace MŠ
Prosečné a Proúčtování hospodářského výsledku
obce za rok 2012. Zastupitelé schválili podání
žádosti o 50% příspěvek na úpravy veřejného prostranství okolo MŠ a OÚ. Zároveň rozhodli o navýšení rozpočtu této akce na 200.000,-Kč Na
masKRKONOŠE bude tedy podána žádost o příspěvek ve výši 100.000,-Kč. Starosta dále informoval zastupitele o havarijním stavu mostu „U
Škumátových“. Zastupitelé schválili opravu mostu
spočívající ve výměně shnilých bukových pražců
za dubové a nátěr zkorodované konstrukce (předpokládané náklady 60.000,-Kč). Dále zastupitelé
schválili opravu cesty ke hřbitovu a přilehlého
parkoviště. Bude sejmuta vrchní vrstva, bude provedena drenáž, zásyp kamenivem a uválcování
(předpokládané náklady 50.000,-Kč. Dále ZO
schválilo pořízení kotce pro dočasné umístění zatoulaných psů. O pořízení kotce zastupitelé jednali
již v loňském roce. Kotec bude pořízen za cenu
10.000,-Kč a bude umístěn v prostorách bývalé
Jednoty. Posledním bodem jednání bylo pořádání
Rally Krkonoše v katastru obce (8.6.2013). Jedná
se rychlostní zkoušku po „Zemanově cestě“. Varianta RZ v katastru naší obce je variantou náhradní
pro případ, že nebude možné uskutečnit schválenou RZ Horní Lánov – Dolní Dvůr – Strážné. Zastupitelé vzali na vědomí a souhlasí s uspořádáním
automobilové soutěže Rally Krkonoše vedoucí
katastrem obce Prosečné po účelové komunikaci
Prosečné – Arnultovice.
Jiří Novák
místostarosta
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Ze života v obci

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
I v letošním roce se naši mladí hasiči zapojili do charitativní Tříkrálové sbírky. I přes nepřízeň počasí, kdy mladé koledníky provázel nepříjemný déšť a chladné počasí, dokázali tito koledníci posbírat na pomoc potřebným finanční částku 8 115,-Kč. Oproti loňskému roku je to o 438,-Kč méně. Nyní budu citovat
děkovný dopis paní Luisy Polešovské, vedoucí CHPS: „Chtěla bych Vám tímto poděkovat za letošní Tříkrálovou sbírku. V letošním roce se vybralo celkem 89 503,-Kč o 21 122,-Kč méně než v loňském roce. Ještě
jednou moc děkujeme a přejeme vše dobré v novém roce 2013.“
K poděkování se připojuji i já. Děkuji všem, kteří neváhali a přispěli. Děkuji dětem za jejich ochotu a
snahu pomoci. Děkuji dospělým, kteří děti doprovázeli a převzali zodpovědnost za svěřené zapečetěné pokladničky.
A nyní přehled vybraných peněz v naší obci:
Monika Nováková (pokladnička č. 168) 1 551,-Kč
Jiří Bachtík (pokladnička č. 169) 1 140,-Kč
Veronika Doubková (pokladnička č. 170) 2 099,-Kč
Ondřejka Bachtíková (pokladnička č. 171) 1 520,-Kč
Jiří Novák (pokladnička č. 172) 1 805,- Kč
JN

Obecní knihovna prošla modernizací
V minulém měsíci byla v naší knihovně zprovozněna místnost pro mladé čtenáře. Tato místnost byla vybavena novým kobercem. Zde je na místě poděkovat panu Antonínu Neškerovi a panu
Jaroslavu Máslovi za pomoc s pokládkou tohoto koberce. Pořídili se
nové stojany na knihy a nové stolečky. Tyto stojany a stolečky na
míru vyrobil pan Thoř v truhlářské dílně pana Srnského.
Díky této modernizaci mají mladí čtenáři dostatek prostoru,
mají možnost s knížkou zasednout ke stolečku nebo si lehnout na
koberec a pustit se do čtení. První dětští čtenáři včetně dětí z MŠ si
to již vyzkoušeli a moc se jim to líbí.
Mladých čtenářů navštěvuje knihovnu opravdu hodně, což je samozřejmě výborné a jsou mezi nimi i
takoví, kteří měli vypůjčeno přes 70 knih během roku.
Přijďte i Vy, kdo jste do knihovny ještě nenašel cestu!
Věra Máslová
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Půdní vestavba finišuje
Jak jste jistě všichni již zaregistrovali, půdní vestavba v budově OÚ pokračuje a pomalu ale jistě se
blíží ke svému konci. Touto vestavbou vznikne multifunkční prostor o rozloze více jak 80m2. Multifunkční
proto, že se tyto nově vzniklé prostory budou
moci využívat pro různé účely. Jednak pro
možné scházení se zájmových kroužků, dále
vítání občánků, zasedání zastupitelstva obce,
konání besídek a dalších společenských akcí
atd. K těmto účelům byla doposud využívána
zasedací místnost OÚ, která je kapacitně i prostorově omezená.
Tyto prostory disponují vlastním vchodem, jsou proto zcela nezávislé na chodu
Obecního úřadu. Samozřejmostí je vlastní sociální zařízení. Tato společenská a kulturní
místnost je také vybavena malou kuchyňkou. Je proto možné tyto prostory využít opravdu k čemukoliv. Občané obce budou mít navíc možnost si tyto prostory pronajmout k pořádání soukromých akcí a oslav.
Jakmile budou všechny dokončovací práce hotové, připravuje Obecní úřad „Den otevřených dveří“,
kde budete mít možnost si tyto nově vzniklé (a pro obec potřebné) prostory prohlédnout.
JN

Fotbalové jaro
S příchodem jara startuje i další část fotbalové sezóny. Fotbalisté Sokola Prosečné
neponechali nic náhodě a zimní přípravu nepodcenili. Pravidelné tréninky v hale Techtexu či tréninky na umělé trávě v Trutnově jistě přinesou svoje ovoce v podobě kvalitních výkonů a vyhraných zápasů.
Díky letošní prodloužené zimě byly první zápasy odloženy. První domácí vystoupení čeká na naše borce v sobotu 27.4. od 17:00 hodin, kdy se na našem trávníků představí lánovské „B“ mužstvo. Proto neváhejte a přijďte zafandit! Všichni věříme, že naši fotbalisté navážou
na kvalitní výkony z podzimní části sezóny.
JN
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Práce na nové hasičské zbrojnici jsou v plném proudu
Objekt bývalé Jednoty byl po skončení nájemní smlouvy s firmou TEXSON předán do užívání místním dobrovolným hasičům. Ti v tomto objektu budují novou hasičskou zbrojnici. Ta původní je v opravdu
žalostném stavu a její rekonstrukce by byla finančně náročná. A co se prostoru týče, je v porovnání
s objektem bývalé Jednoty nesrovnatelná.
V nové zbrojnici vznikne klubovna, připravuje se sklad pro
vybavení JPO obce, v současné době se intenzivně pracuje na garážovém stání pro hasičský vůz.
Dobrovolní hasiči v areálu objektu provozují i sběrný dvůr
nebezpečného odpadu, elektrospotřebičů, železa, papíru i nadměrného komunálního odpadu. Sběrný dvůr je otevřen každou první
sobotu v měsíci, a to od 9 do 11 hodin. Občané již tuto službu hojně
využívají a sběrný dvůr se pomalu plní.
JN

Co se chystá

Zápis dětí do mateřské školy Prosečné
Ředitelství Mateřské školy Prosečné vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Prosečné pro školní rok
2013/2014.
Zápis proběhne ve dnech 22. května od 6:30 hodin do 10:00 hodin, od 15:30 hodin do 17:00 hodin a 23.
května od 10:00 hodin do 14:00 hodin.
Děti budou přijímány dle následujících kritérií:
1) Děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy
2) Dle sociální potřebnosti (adoptované děti)
3) Děti s trvalým pobytem v Prosečném
4) Děti podle věku
Mateřská škola disponuje max. kapacitou 28 míst tzn., že mateřskou školu může navštěvovat 28 dětí.
V letošním roce (tak jako i v minulých letech) je kapacita zcela naplněna. Do první třídy od 1. 9. 2013 odejde předběžně deset předškolních dětí – uvolní se deset míst, předpoklad je tedy přijmout deset dětí. Rodiče
předškolních dětí mají možnost požádat o odklad povinné školní docházky, proto tedy pouze předpokládaný
počet.

Prosečenský KURÝR

Strana 5

Strana 6

Prosečenský KURÝR

Prosečenský KURÝR

Strana 7

Strana 8

Prosečenský KURÝR

