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Vážení a milí spoluobčané,
držíte v rukou další vydaní našeho skromného zpravodaje „Prosečenský Kurýr“. Je to opravdu neuvěřitelné, ale kurýr vychází již tři roky. Jeho prostřednictvím se Vám snažíme ukázat, co je v naší obci nového, jak pracuje zastupitelstvo obce, jaký je společenský a kulturní život v naší obci. Všichni doufáme, že
za ty tři roky svého života se stal kurýr milým zpestřením obecního života. Za tuto dobu prošel náš zpravodaj několika změnami, tou nejvýraznější byla asi změna designu.
Za celé ty tři roky jsem ale ještě nepoděkoval třem nejdůležitějším lidem, díky kterým se kurýr pravidelně objevuje ve Vašich poštovních schránkách. Jsou to Ondřejka Bachtíková, Dana Šubrtová a Monika
Nováková. Tyto tři dámy, jakmile je kurýr vytištěný, za každého počasí a bez nároku na jakoukoli odměnu
obejdou vesnici a roznesou po domech aktuální vydání. Takže za tuto doručovatelskou činnost jim děkuji a
doufám, že v ní budou pokračovat i nadále ;-)
Paní Zima převzala svoji vládu a Vánoce, nejkrásnější svátky roku, už pomalu klepou na dveře. Za
všechny, kteří se na tvorbě našeho zpravodaje v letošním roce podíleli, Vám přeji, ať je prožijete v naprosté
pohodě a klidu v kruhu svých nejbližších. Ať do roku 2014 vykročíte tou správnou nohou. Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Jiří Novák
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Slovo starosty

Milí spoluobčané,
zdrojem mnoha otázek a obav v posledních týdnech je zcela logicky záležitost fungování, či spíše
v průběhu října a listopadu nefungování České pošty. Jako v mnoha jiných oblastech i v poskytování poštovních služeb dochází k určitému vývoji. Česká pošta to nazývá optimalizací, ale nejde o nic jiného, než,
jak jinak, o peníze. Nutno podotknout, že „optimalizaci“ poště umožnili naši zákonodárci a vyhláška č.
464/2012 Českého telekomunikačního úřadu.
Podle nových pravidel musí být pošta v každé obci nad 2 500 obyvatel a nesmí být v této obci vzdálená více než 2 km. V obcích, které mají méně než 2500 obyvatel, bude pošta zachována tam, kde se nachází matriční úřad, obecní stavební úřad nebo základní škola s prvním a druhým stupněm, a dojezdová vzdálenost z jiné obce nesmí být delší než 10 km. Do vyhlášky se podařilo prosadit, aby Česká pošta
musela v případě plánovaného uzavření pošty v obci toto projednat s příslušným starostou a ten měl možnost
dojednat případně jiný způsob zajištění dostupnosti základních poštovních služeb.
V rámci úspor hodlá Česká pošta uzavřít až 1 500 venkovských poboček, což je necelá polovina
pošt. Celý úsporný projekt Optimalizace pobočkové sítě bude probíhat do roku 2017. Varianty, jak úspory
lidem vykompenzovat, má Česká pošta dvě: buď udělí franšízu obecnímu úřadu, nebo pošta otevře takzvaná výdejní místa. Zbytek služeb zajistí "motorizovaná pošta".
Nejedná se zde tedy o rušení, ale o změnu formy poskytování poštovních služeb.
Nemění se Vaše doručovací adresa ani PSČ !
A jakže to vlastně od 1. prosince funguje u nás?
Jedná se vlastně o kombinaci dvou, vzájemně spolupracujících forem poštovních služeb.
1. Hlavním pilířem nového systému je mobilní doručovatel, ono modré auto České pošty. Mobilní doručovatel Vám vše zabezpečí, jak výplatu důchodů, tak i podání a doručení všech zásilek nebo
poštovních poukázek.
2. V případě, že zásilky mobilní doručovatel nemůže doručit (nejste v době rozvozu doma), uloží zásilky, mimo důchodů a hotovosti, na našem Obecním úřadě, kde si je můžete následně vyzvednout. Výplatu důchodů a hotovosti v tuto chvíli bohužel nelze na OÚ realizovat. Tento druh zásilky doručuje pouze mobilní služba (při nezastižení vyplácí Pošta Hostinné).
Ona hodina uvedená v letáčku ČP je pouze oficiální provozní doba, kterou nám ČP hradí. Samozřejmě, že pro Vás budeme poskytovat poštovní službu po celou provozní dobu Obecního úřadu. Na OÚ
můžete rovněž uhradit složenky, podat dopis, balík atd.
Chápu, že v mnohých z nás vzbuzují tyto změny obavy. Někdo to bude mít na „poštu“ dál, jiní zase
blíž. Věřím však, že změnu zvládneme, jak na Obecním úřadě, tak i jako zákazníci. Snažili jsme se vyjednat
pro nás takové podmínky, abychom zajistili občanům poštovní služby v co největším rozsahu.
Nemohu souhlasit s názorem, že jsme dopustili zrušení pošty v obci.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce

VZZO 18.9.2013
V úvodu starosta seznámil zastupitele
s rozpočtovými opatřeními č. 9/2013, 10/2013 a
11/2013 vydanými z pravomoci starosty. ZO vzalo rozpočtová opatření na vědomí. Dále zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 12/2013. Zastupitelé dále schválili „Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše“, která řeší hlavní cíle rozvoje regionu do roku 2020, s výhledem do roku
2030. ZO dále vzalo na vědomí zprávu KÚ o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
v roce 2013 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dalším schváleným bodem byl dodatek ke
smlouvě o poskytnutí dotace, kterým nám Královéhradecký kraj umožňuje použít část finančních
prostředků z dotace (zateplení a plynofikaci hasičské zbrojnice) na opravy škod po červnových povodních. Zastupitelé dále schválili pravidla pronájmu nově vzniklých společenských prostor nad
MŚ. Tyto prostory disponují 80m2 prostoru, jsou
vybaveny kuchyňským koutem, soc. zařízením a
stolováním pro 30 osob. Schválená výše nájmu:
místní organizace, sdružení a spolky ZDARMA,
soukromé akce místních občanů 1000,-Kč/den,
akce obchodního charakteru 250,-Kč/hod. Jako
další na řadu přišla budova bývalé školy. Zastupitelstvo rozhodlo o koupi této nemovitosti se všemi
pozemky za navrhovanou sníženou cenu 1 mil.
190 tis. Kč. Je to jediná možnost, jak zabránit zřízení případné ubytovny a přílivu nežádoucích
osob do naší obce. Jako jedna z možností využití
této nemovitosti je zřízení seniorského domu. ZO
dále schválilo poplatek za umístění toulavého psa
do záchytného kotce ve výši 100,-Kč za každý
započatý den. Zastupitelé schválili pořízení mobiliáře – 4ks orientačních směrovek a 2ks laviček od
místního výrobce v hodnotě do 26 000,-Kč. Starosta dále informoval ZO o průběhu oprav mostů.
Most u Škumátových je kompletně zrekonstruován za částku 76 700,-Kč. U mostu u rybníka byla
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provedena sondáž. Zjištěné skutečnosti byly předány ke zpracování návrhu oprav. Dále starosta
seznámil ZO s přípravami zřízení služeb České
Pošty na OÚ. Výdejní místo bude na OÚ zřízeno
dle harmonogramu, a to ke dni 1.12.2013.

VZZO 24.10.2013
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.
13/2013 vydaným z pravomoci starosty. Dále zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.14/2013.
Dalším bodem jednání bylo schválení kupní
smlouvy na budovu bývalé školy. ZO kupní
smlouvu schválilo. Zastupitelé se dále zabývali
žádostí Městské knihovny Trutnov o poskytnutí
dotace na nákup knih do výměnného fondu
v rámci regionálních knihovnických služeb. ZO
schválilo poskytnutí dotace ve výši 2500,-Kč. Na
základě množících se dotazů na možnost inzerce
v obecním zpravodaji zastupitelé schválili ceník
inzerce ve zpravodaji: soukromá řádková inzerce
ZDARMA, komerční inzerce ¼ strana 100,-Kč, ½
strany 200,-Kč, celá strana 400,-Kč. Starosta dále
seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok
2014.

VZZO 2.12.2013
Prvním bodem jednání bylo rozpočtové opatření č.
15/2013, které bylo vydané z pravomoci starosty.
Dochází k přesunům na položkách. Dále zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.16/2013. Jako
další schválili zastupitelé plán inventur na rok
2013, jehož součástí je i složení inventárních komisí. V dalším bodě zastupitelstvo obce schválilo
rozpočet obce na rok 2014. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce a webu obce. ZO schválilo rozpočet jako přebytkový ve výši: příjmy
5 558 000,-Kč, výdaje 5 544 000,-Kč, splátky úvěrů 14 000,-Kč. Zastupitelé dále schválili zařazení
obce do územní působnosti Mas Krkonoše
v dalším programovacím období 2014 až 2020.
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Dále bylo schváleno přijetí finančního daru Královéhradeckého kraje z veřejné sbírky Povodně
2013 ve výši 35 000,-Kč. Tyto peníze budou použity na odstranění následků červnových povodní.
Posledním bodem jednání bylo schválení příspěvku na úhradu materiálu a dopravy na opravu veřejně přístupné části účelové komunikace

k nemovitosti č.p. 107 (samota). Noví majitelé si
zajistili opravu komunikace na vlastní náklady.
ZO rozhodlo, že na opravu přispěje úhradou poloviny nákladů na materiál a dopravu, a to finanční
částkou 46 000,-Kč.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci

Školní strašení aneb rozloučení s létem
Letošní rozloučení s létem proběhlo v sobotu 21. září 2013. Počasí nám přálo a tak se strašilo o sto
šest. Začínalo se za obecním úřadem u duchů (D. Šubrtová, O. Šubrt). Krom čarodějů (K. Neškerová, F.
Renner), smrtky (J. Novák), zombie (A. Bachtíková, O. Bachtíková, J. Bachtík), duchů (manželé Hofmanovi), hejkalů (manželé
Poláškovi), krvavých sestřiček (M. Nováková, M. Doubková) jste
mohli na trase vidět oběšence (Z. Bošela), strašidelnou vdovu (V.
Doubková) a neviditelné lesní strašidlo (P. Exnerová).
Děti cestou plnily různé úkoly, za které dostaly odměny.
V cíli na ně čekal certifikát o absolvování strašidelného putování,
který jim předal samotný čert (R. Leder). V cíli na fotbalovém
hřišti čekalo na děti tradiční „překvapení“ v podobě ohňostroje.
Letošního strašení se zúčastnilo celkem 46 dětí. Vybrané
vstupné nepokrylo náklady na odměny, proto velký dík patří rodině
Bachtíkových, Novákových, Šubrtových, Z. Bošelovi a P. Exnerové. Akce by nemohla proběhnout nebýt
těchto sponzorů. Děkujeme!
Myslím si, že letošní strašení se vydařilo, báli se malí i velcí! Velký dík všem, kteří pomohli tuto
krásnou akci zorganizovat! Za rok se na Vás těšíme zas!
Dana Šubrtová

Turnaj v nohejbale
Hřiště u bývalé školy se v sobotu 5. října proměnilo v dějiště dalšího ročníku turnaje v nohejbale.
Družstva byla dvojčlenná, případně trojčlenná. Třetím členem týmu mohla být pouze žena. Do bojů se zapojilo celkem šest týmů. Zápolilo se naplno a k vidění byly zápasy ligové, možná i reprezentační úrovně. Tým
ve složení Ondřejka Bachtíková, Jiří Bachtík a Jan Dostálek, mnohými považován za černého koně turnaje,
neměl svůj den a bez jediné výhry se umístil na posledním, ale pěkném, šestém místě. O jednu příčku lepší
byl další smíšený tým ve složení Katka Lederová, Roman Leder a Vráťa Jiřička. Na čtvrtém místě skončili
Puštící Lucky Bachtíkové. Třetí, tedy už medailovou pozici obsadil tým Ládi Holubky. O prvním, respektive
o druhém místě rozhodlo zranění Jana Raczka, které handicapovalo jeho výkon v boji o první místo. Proto
společně s Michalem Hekem skončili na druhém místě. Ze zisku nejcennějšího kovu se tak radovali Tomáš
Doubek a Václav Dostálek, kteří nenašli v turnaji přemožitele a „spanilou jízdou“ si dokráčeli k prvnímu

Strana 4

Prosečenský KURÝR

místu. Vítězům gratulujeme! Uznání si zaslouží všichni zúčastnění. Už nyní se těšíme na další ročník a pevně věříme, že se sejdeme v minimálně stejném počtu.
JN

I fotbal se uložil k zimnímu spánku
Fotbalová sezóna má za sebou svou podzimní část. Pro fotbalisty Sokola byla
opravdu povedená. Našim borcům se díky skvělým výkonům podařilo usadit se v čele
tabulky. Cesta na tuto pozici však nebyla jednoduchá. Po skvělém úvodu, kdy Sokol
v prvních čtyřech kolech nenašel přemožitele a bodoval naplno, přišlo vystřízlivění a nečekaná vysoká prohra 9:2 na hřišti Volanova. Povedenou podzimní část pak fotbalisté
Sokola uzavřeli domácí výhrou v derby s Tatranem Hostinné B, a to v poměru 3:0. Celkem tak mají naši fotbalisté na kontě 28 bodů, shodně jako Úpice B.
Fotbal se sice uložil k zimnímu spánku, naši fotbalisté ale nikoliv. Čeká na ně perná zimní příprava
v hale Techtexu. Všichni se těšíme, že v jarní části sezóny budou kluci pokračovat ve skvělých výkonech a
budou nás bavit jak předvedenou hrou, tak výsledky.
JN

Činnost o.s. sv. Alžběta Uherská v roce 2013
Již od začátku roku vždy plánujeme a organizujeme dvě
stěžejní aktivity našeho sdružení. Výstavu Tato planeta a přebor
ČR národních plemen v dogtrekkingu, známý jako Bloody walk.
Stejně tak tomu bylo i v letošním roce.
Výstava fotografií nezávislých cestovatelů a účastníků
humanitárních misí byla letos otevřena již po páté. V letošním
roce se výstavy zúčastnilo 15 fotografů. Fotky byly poprvé vyměněny za certifikáty projektu „Skutečný dárek“ organizované
o.p.s. Člověk v tísni. Celkově bylo prodáno 13 fotek za certifikáty v celkové hodnotě 4550,-Kč. Výstava byla finančně zabezpečena díky vstřícnosti firmy BALL Aerocan Velim, která si zakoupila fotografie v hodnotě 15 000,- Kč. Tyto fotografie firma
použila na stálou expozici v prostorách svého výrobního závodu.
Přeboru ČR v dogtrekkingu na tratích 82 km, 42km a 25km se letos zúčastnilo 56 startujících z celé
naší republiky. Další ročník má velmi dobře našlápnuto, aby se stal prestižním mezinárodním závodem.
Součástí těchto obou akcí je prodej šperků z chráněné dílny v Namibii a promítání dokumentů v projektu „Promítej i ty“. Obojí opět ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni. Šperků bylo prodáno za 11815,-Kč. Na
dobrovolném vstupném pak bylo vybráno 2052,- Kč.
Z prostředků o.s. byl pořízen projektor a opraveny okenní rámy v kostele, které byly vylomené
vichřicí. Doufáme, že se nám konečně v příštím roce tyto opravené rámy podaří zasklít a opět usadit do
rámů.
Na podzim se nám podařilo obnovit klasické „tvoření“ s posezením ve staré škole. Tím jsme navázali
na tuto oblíbenou formu společného kreativního snažení. Při tomto pohodovém pracovním posezení byly
mimo jiné dojednány detaily organizace letošního setkání v kostele.
Prosečenský KURÝR
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Na příští rok chystáme v březnu „Velikonoční tvoření“ a v červnu „Šité hračky“. Výstava „Tato planeta“ bude tady již šestým rokem a Bloody walk adventure IV je samozřejmě čtvrtý ročník tohoto kynologického sportu. Opět obě akce proběhnou poslední červnový víkend. Ve stejném termínu proběhne ještě
koncert a Šperkařský jarmark. Tento „super víkend“ má zatím pracovní název „Besídka k 280. výročí školní
budovy v Prosečném“.
Manželé Kohoutovi

Na odstraňování následků povodní se intenzivně pracuje
Jak jsme již psali v minulém vydání našeho zpravodaje,
červnové bleskové povodně si také v naší obci vybraly svou daň
a napáchaly značné škody. S pracemi na odstraňování těchto
škod se začalo takřka okamžitě a stále se pokračuje.
Byly vyčištěny vodoteče, a to Zemanova cesta nákladem
26 800,-Kč, za školu 22 000,-Kč a u Kodymových za 31 150,Kč. 27 300,-Kč stálo vyčištění propustí. Nákladem 76 650,-Kč
byl opraven most u Škumátových. Bezprostřední zprovoznění
zničené komunikace u Veselých stálo 39 800,-Kč. Oprava komunikace u Przybylových a k myslivně stála 15 500,-Kč.
Kompletní rekonstrukce stoky a mostku u Doubkových se vyšplhala na částku 189 600,-Kč. Na svou opravu
čeká mostek a komunikace u Žejdlíkových a dále nás čeká rekonstrukce komunikace za Veselými. Odhadované náklady na tyto práce jsou 150 00,-Kč.
Věřím, že všichni chápete, že odstranění těchto škod bylo a je pro obec jasnou prioritou. Proto se nedostalo na plánované akce, jako třeba na zpevnění cesty a položení nového povrchu cesty ke hřbitovu.
JN

Výstava fotografií k 50. výročí založení Střeleckého klubu Prosečné
Střelecký klub Prosečné pro nás všechny připravil zajímavou výstavu fotografií, uspořádanou k oslavám 50. výročí od svého založení. Výstava je umístěna v nově otevřených společenských prostorách nad
mateřskou školkou.
K vidění jsou takřka dvě stovky fotografií z různých odvětví činností střeleckého klubu. Ať už střeleckých soutěží, plesů, karnevalů nebo dětských dnů. Fotografie mapují takřka celou historii klubu až po
současnost. Při prohlídce fotografií se na nejedné tváři návštěvníků objevil úsměv, a to když na fotografii
poznali sebe nebo své známe před dvaceti nebo třiceti lety. Všichni, kdo návštěvu navštívili, s nostalgií a
úsměvem zavzpomínali.
Organizátorům této výstavy se podařilo připravit si pro nás zajímavou cestu v čase zpátky a zavzpomínat na doby dávno i nedávno minulé. Výstava je otevřena až do 20. prosince, a to každé úterý a čtvrtek od 13 do 17 hod. Proto pokud jste výstavu ještě nenavštívili, tak neváhejte. Stojí to opravdu zato!
JN
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Informace MŠ
Sbíráme dál
V mateřské školce pokračuje charitativní akce „Víčko pro Nikyho“, to znamená sběr plastových víček, a to nejen z PET lahví. S Vaší pomocí se jich podařilo nasbírat již celé tři pytle. Pro víčka si přijeli rodiče Nikyho a všem, kteří pomohli a pomáhají z celého srdce děkují.
MŠ dále organizuje sběr starého papíru a tiskovin. Papír a noviny můžete nosit do školky, nejlépe
svázané do balíčku nebo v krabicích. Letos se již sběrem starého papíru podařilo získat finanční částku 955,Kč. Tyto peníze budou použity na nákup vánočních dárků pro děti do školky.
Dana Šubrtová

Zaměstnankyně MŠ Prosečné Vám všem přejí příjemné prožití vánočních svátků, do roku 2014 hodně štěstí, zdraví a pohody!

Užitečné informace

Pekařství KATKA - pravidelný prodej pečiva
V naší obci byl zahájen pravidelný prodej veškerého pečiva. Prodej zajišťuje Pekařství Katka Vítězná. Prodejní dny jsou pondělí, středa, pátek. Prodejní místa jsou u Obecního úřadu, a to ve výše uvedené
dny v 7:15 hod a u hospody „U Čvančarů“ v 7:30 hod.
JN

Rozpis lékařské služby první pomoci - Stomatologie
21. a 22.12.2013

MUDr. M. Petráková

Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí,
telefon: 499 421 407

24. a 25.12.2013

H.M.C. Vrchlabí s.r.o.

Stomatolog. centrum, Slovanská 94, Vrchlabí
telefon: 499 421 135

26.12.2013

MUDr. L. Knapová

Zubní ordinace, č.p. 330, Rudník
telefon: 499 440 494

28. a 29.12.2013

H.M.C. Vrchlabí s.r.o.

Stomatolog. centrum, Slovanská 94, Vrchlabí
telefon: 499 421 135
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