1/2014

Vážení spoluobčané,
tak nás již definitivně opustila letošní poněkud nestandardní zima-nezima. Někomu bílá peřina a
mráz chyběl (zejména asi našim dětem), někomu bylo naopak letošní mírné klima po vůli. Absence mrazů je
však vidět na každém kroku. Vracejí se stěhovaví ptáci, pučí stromy, kvetou sněženky a … a brodíme se
všudypřítomným blátem.
Proč o tom píšu? Potkávám se s mnohými z Vás u místního hřbitova a je mi trapně ze stavu příjezdové cesty (ale i dalších nezpevněných cest) a přilehlé parkovací plochy. Cesta se měla opravovat již loni,
ale z důvodu povodní bylo toto odloženo. Bohužel průběh letošní zimy-nezimy, jako by nám potvrzoval ono
známé pořekadlo, co můžeš udělat dnes … Na lednovém veřejném zasedání jsme proto rozhodli o urychlené rekonstrukci komunikace k místnímu hřbitovu (včetně parkovací plochy), neboť současný stav je slušně
řečeno „hrozný“. Tato akce bude první, co se letos bude dělat. Omlouvám se všem Vám, kteří jste nuceni
navštěvovat hřbitov v těchto podmínkách.
Ještě připomenu pár věcí, které nejsou zcela zažité, a stále se na ně někteří ptáte.
POŠTOVNÍ SLUŽBY
– Poštovní služby poskytujeme od loňského prosince na Obecním úřadě.
Vydáváme a přijímáme obyčejná psaní, doporučená psaní, balíky, přijímáme složenky, SIPO, prodáváme poštovní známky. Obslouženi budete kdykoliv po celou otevírací dobu Obecního úřadu!
Bohužel nevydáváme hotovost a nejsme schopni obsloužit Váš běžný účet.
SBĚRNÝ DVŮR
– Nadále bude fungovat každou 1. sobotu v měsíci sběrné místo odpadů. Na provoz tohoto zařízení máme
potřebná povolení referátu životního prostředí, proškolené dobrovolné hasiče a prostory dovybavené dle
předpisů.
Sběrný dvůr je otevřen každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 11:00 a odložit zde můžete veškerý
domovní odpad včetně stavebních, nebezpečných, elektroodpadu atd.
Přeji Vám radostné jarní období.
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Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce
VZZO 27.1.2014
Na tomto zasedání zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 17/2013 (Závěrečná
úprava rozpočtu). Výše rozpočtu po změnách:
Příjmy 6 387 585,-Kč, Výdaje 6 762 640,-Kč,
tř.8 financování 375 055,-Kč. Dále ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 1/2014. Starosta dále seznámil zastupitele se Zprávou o výsledku inventur
majetku obce k 31. 12. 2013. Zastupitelé výsledky
a zprávu projednali a vzápětí schválili. Starosta
seznámil přítomné s novým nařízením vlády o
měsíčních odměnách a příplatcích členů zastupitelstev obcí. Nové nařízení ruší 5% snížení odměn
z ledna 2011 a vrací výši odměn na skutečnost
roku 2010. Nařízení určuje pro neuvolněné zastupitele částky do výše předpisu, uvolněným zastupitelům je odměna předepsána dle předpisu. Zastupitelé věc projednali, možného navýšení nevyužili a schválili odměny pro neuvolněné zastupitele ve stávající snížené výši, tj. členové zastupitelstva, čl. výboru, předseda výboru 437,-Kč/měs.,
místostarosta 2500,-Kč/měs. Dále se ZO zabývalo
investičními záměry na rok 2014. Prioritu má
oprava příjezdové cesty a parkoviště u hřbitova a
oprava lávky pod Šrámkovými. Starosta dále informoval přítomné o činnosti v budově bývalé
školy. Budova byla vyklizena a byla provizorně
opravena střecha, aby se zabránilo zatékání.

VZZO 19.3.2014
V úvodu starosta seznámil zastupitelstvo
s rozpočtovým opatřením č. 2/2014, které bylo
vydáno z pravomoci starosty. Rozpočtovým opatřením dochází k pohybům na účtech v rámci rozpočtu a jeho výše není změnami dotčena. Dále
starosta seznámil zastupitele s Hospodářským
výsledkem obce k 31.12.2014. Obec hospodařila
se ziskem ve výši 1 828 245,24 Kč po zdanění.
Zastupitelé HV schválili. Dále ZO schválilo bez
výhrad Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Prosečné za rok 2013, které provedl
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Krajský úřad KHK s výsledkem „Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Dále starosta seznámil přítomné
s Návrhem na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Prosečné. MŠ
vznikla ztráta ve výši 1129,25 Kč a zastupitelé
schválili návrh vyrovnání ztráty navýšením příspěvku zřizovatele o tuto částku. Dalším bodem
jednání byla žádost TJ Sokol Prosečné o příspěvek
na nákup zahradního traktoru s příslušenstvím
určeného k údržbě travnatého fotbalového hřiště.
Za tímto účelem schválili zastupitelé mimořádný
příspěvek TJ Sokol Prosečné ve výši 50 000,- Kč.
Zastupitelé projednali záměr prodloužení veřejného osvětlení uložením kabelového vedení budoucího VO v délce cca 310m, rozpočtovaným nákladem 41 283,- Kč, do výkopu ČEZ při zřizování el.
přípojek k budoucímu RD p. Ludvíka a objektu p.
Kmocha v lokalitě Na Kopci. ZO rozhodlo o vyrovnání neodbydlených nákladů na zhodnocení
bytu č.p. 133 (bývalá hasičská zbrojnice). Nájemce se k 31.3.2014 stěhuje a ze smluvně zajištěných
investic neodbydlel (slevou na nájemném) částku
38 684,- Kč, které mu budou na základě smlouvy
z 1.8.2000 vráceny. Zastupitelé projednali,
v souvislosti s rotací desetiletých smluv na nájem
hrobového místa, změnu výše tohoto poplatku.
Diskutovalo se, zda se má poplatek navyšovat či
ponechat. Ani jedna z variant nezískala při hlasování nadpoloviční většinu hlasů, usnesení v této
věci nebylo přijato a úhrada zůstává nezměněna
ve stávající výši, tj. 80,- Kč/10let u urnového místa, 160,- Kč/10let u hrobového místa a 320,Kč/10let pro dvojhroby. Zastupitelé rozhodli o
vyčištění toku přirozené vodoteče u čp. 15 (za
Šimkovými). Pozemek je sice ve vlastnictví státu
a spravují ho v současné době Lesy ČR, přesto
rozhodli zastupitelé o jeho vyčištění po loňské
„velké vodě“ na náklad obce s cílem ochránit občany před situací, že dojde k úplnému ucpání a
přehrazení přirozeného toku, k jeho vylití, což by
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mělo za následek způsobení větších škod našim
občanům. Dalším bodem jednání byla oprava příjezdové cesty ke hřbitovu. Zastupitelé posoudili a
posléze vybrali z pěti zaslaných nabídek a variant
dodavatele rekonstrukce cesty a parkoviště u hřbitova. Byla zvolena varianta navržena p. Jančulou
s nabídkovou cenou 904,- Kč/m2 plochy. Dodací
lhůta 05/2014. Na akci bude uvolněno 400 000,Kč (více v samostatném článku). V této souvislosti dále ZO schválilo rozpočtové opatření č.
3/2014. Zastupitelé pokračovali v jednání
z minulého veřejného zasedání ve věci oprav (rekonstrukcí) obecních objektů bývalé školy a kulturního domu. Rozhodli na základě doložených
předběžných kalkulací (Ing. Máslo) o zpracování
projektové dokumentace a zajištění stavebního
povolení na 1. fázi opravy budovy čp.117 (střecha

a stropy 2.NP), včetně plynofikace objektu, zpracování projekt. dokumentace se zajištěním stavebního povolení rekonstrukce kultur. domu čp. 24.
Zajistí ing. Jaroslav Máslo. V této souvislosti pověřen starosta zjištěním podmínek a možnosti poskytnutí úvěru ve výši 2,5 mil. Kč od bankovních
ústavů. Dále starosta a ing. Máslo seznámili ZO
s návrhem opravy lávky pod Šrámkovými. Zastupitelé návrh posoudili a pověřili starostu zajištěním cenové nabídky rekonstrukce do příštího jednání. Zastupitelé také projednali nabídku místního
občana na zhotovení dřevěné plastiky – sv. Alžběty – k našemu kostelu. Shodli se, že nákup plastiky realizovat nebudou.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
I letos jsme přispěli na dobrou věc
Naši mladí hasiči se stejně jako v minulých letech zapojili do charitativní akce pod názvem Tříkrálová sbírka. Tuto celorepublikovou sbírku
organizuje Charita Česká republika.
Děti v doprovodu dospělých byly vybaveny zapečetěnými pokladničkami a v kostýmech třech králů vyrazily dům od domu a zpívaly tříkrálovou koledu. Celkem se v letošním roce podařilo v naší obci vybrat pěknou sumu peněz a to konkrétně
7 997,-Kč. Všem, kteří na dobrou věc přispěli, patří velký dík. Poděkování si samozřejmě zaslouží i mladí
hasiči a jejich dospělý doprovod. Bez jejich nadšení a angažovanosti by se tato charitativní akce v naší obci
jen těžko uskutečnila.
JN

Činnost obecní knihovny v roce 2013
Rok uběhl jako voda a máme tu další rok, a to už rok 2014. V loňském roce prošla naše knihovna
úpravou a rozšířila se o jednu místnost pro děti. Původně prázdná místnost tak našla využití a je dětem
k dispozici. Děti ji maximálně využívají a mají větší přehled o knížkách, které se jim nabízejí k přečtení nebo k prohlížení.
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Však také v loňském roce si děti vypůjčily přes 1000 knih,
přesně 1143 kusů knížek!
I když v celkovém počtu jsou započítána leporela a jiné drobné
knihy, jde o úctyhodné číslo. Děti se učí s knihou zacházet a dost
často se stává, že dítě maminku donutí, aby s ním šla do knihovny.
A to je určitě dobře.
Velký podíl na tak hojné návštěvnosti nejmenšími čtenáři
mají naše učitelky z mateřské školky, které chodí s dětmi do knihovny pravidelně a prohlubují v dětech zájem o knihy a o četbu.
Však také školka si vypůjčila 140 knih během roku.
Dospělé čtenáře musím také pochválit. I oni navštěvují knihovnu pravidelně. I když knih si půjčili
malinko méně než děti, a to celkem 943 kusů.
Celkem bylo v roce 2013 vypůjčeno v naší knihovně 2086 kusů knih – myslím si, že to není vůbec málo!
Naše knihovna nemá žádnou jinou činnost než půjčování knih. Jiné knihovny nabízejí třeba internet
nebo pořádají besedy, ale na takové aktivity není bohužel naše knihovna zařízena. Využívejte proto alespoň
to, co vám v současné době knihovna může dát.
Závěrem musím ještě poděkovat za velmi dobrou spolupráci s knihovnou Trutnov, která nám ve
všem vychází maximálně vstříc.
Znovu připomínám webovou stránku knihovny www.knihovnaprosecne.webk.cz. Zde se můžete podívat,
jaké knihy jsou momentálně k dispozici a je možno si je v knihovně vypůjčit. Odkaz na internetové stránky
knihovny najdete také na webovém portále obce.
Na všechny - i na ty, kteří dosud naši knihovnu nenavštívili - se těším.
Věra Máslová
knihovnice

Fotbalové jaro startuje
Zimní letargie je minulostí, nejvyšší fotbalová soutěž je již v plném proudu.
V měsíci dubnu startuje také jarní část sezóny OS 3. třídy mužů, což znamená, že na trávník vyběhnou i fotbalisté Sokola Prosečné. Situace v soutěži se změnila poté, co se celek
TJ Tatran Hostinné B odhlásil ze soutěže. Jeho utkání jsou tak podle sportovního řádu anulována a proto před zahájením jarní
části sezóny vypadá situace v tabulce
následovně: naši borci jsou aktuálně
na druhém místě se ziskem 25 bodů, stejně jako první
Černý Důl a třetí Úpice B.
Jaro začíná pro naše fotbalisty domácím zápasem proti celku Dolní Kalné B. V tomto zápase jsou
fotbalisté Sokola papírovými favority, protože celek
Dolní Kalné B je se ziskem 12 bodů na 9. místě tabulky.
Všichni pevně věříme, že kluci navážou na dobré výsledky z podzimní části sezóny a budou pokračo-
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vat v bojích o čelo tabulky. Situace v tabulce je velmi vyrovnaná, vždyť rozdíl mezi prvním a osmým místem je pouhých šest bodů. Každá ztráta tak může znamenat propad v tabulce o několik míst.
Přijďte tedy povzbudit naše fotbalisty v bojích o první místo v tabulce a možný postup!
JN

Cestu ke hřbitovu čeká rekonstrukce
Neutěšená situace ohledně cesty ke hřbitovu má konečně své řešení.
Cesta bude kompletně zrekonstruována. Zastupitelé se na svém jednání dne
19.3. zabývali předloženými nabídkami na technické řešení rekonstrukce
této komunikace. Asfaltový povrch nebyl oslovenými dodavateli doporučen,
a to z toho důvodu, že cestaje lemována alejí vzrostlých lip. V úvahu přicházela tedy varianta sypaného povrchu. Tato varianta nabízela tři možnosti
řešení. První možností je sypaný povrch na podkladu z geotextílie, druhou
možností je sypaný povrch zpevněný georohoží a třetí variantou je sypaný
povrch s využitím geobuněk. Zastupitelé rozhodli o třetím způsobu rekonstrukce, a to o sypaném povrchu s geobuňkami a zakončením obrubníky.
Samozřejmostí je i kompletní odvodnění cesty. Součástí rekonstrukce bude i
přilehlé parkoviště u hřbitova. Akce by měla být zrealizována do května
tohoto roku.
Součástí jedné z předložených nabídek byl i dendrologický posudek na stromořadí, které lemuje cestu a přilehlý kostel. Z posudku jasně vyplývá, že stromy nejsou v nejlepší kondici. Jsou zasaženy dřevní
houbou a podobně. Na základě tohoto posudku zastupitelé diskutovali o možném vykácení těchto stromů a
vysazení nových. K tomuto kroku však obec přistupovat v současné době nebude. Pokácen bude pouze jeden strom, který je v opravdu špatném stavu. Ke kompletní obnově zeleně přistoupí obec v budoucnu.
JN

Sběrný dvůr využívá stále více občanů
To, že obec zřídila v areále nové hasičské zbrojnice sběrný
dvůr, ví dnes už asi každý. Sběrný dvůr je otevřen každou první
sobotu v měsíci a to v čase od 9 do 11 hodin. Tuto službu, kterou
obec zřídila ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, využívá dnes stále více občanů naší obce.
Do sběrného dvora je možné odložit veškerý domovní odpad i nadměrný. Sběrný dvůr je vybaven jak pro sběr nebezpečného
odpadu tak elektroodpadu. Samozřejmostí je i možnost uložení
papíru a železa. Proto nyní, kdy jarní úklidu startují, můžete i vy
služeb sběrného dvora plně využít.
JN
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Informace MŠ
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Ředitelství Mateřské školy Prosečné tímto OZNAMUJE, že ve dnech
27. 5. od 9:00 hodin do 14:00 hodin
28. 5. od 9:00 hodin do 14:00 hodin
proběhne zápis dětí do MŠ Prosečné na ŠR 2014/2015
Děti budou přijímány dle následujících kritérií:
1) děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy
2) dle sociální potřebnosti
3) děti s trvalým pobytem v Prosečném
4) děti podle věku
K zápisu není nutné přijít s dítětem. U zápisu rodič (zákonný zástupce) vyplní žádost o přijetí dítěte
do školy.
Pro snadnější začlenění dítěte je dobré, aby se dítě před zahájením docházky do mateřské školy umělo samostatně najíst příborem nebo lžící, napít z hrnečku. Aby dokázalo dodržovat zásady hygieny, nepomočovat se do plen, dokázalo si říct, že potřebuje na toaletu, umělo se vysmrkat, zvládlo požádat o pomoc a
poděkovat. Aby se alespoň částečně dokázalo obléknout (menším dětem paní učitelky vždy pomůžou), umělo pozdravit a rozloučit se a dokázalo poznávat a pojmenovat věci.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Prosečné bude ve dnech 2.5.2014 a 9.5.2014 UZAVŘENA
Dana Šubrtová
Ředitelka MŠ

Co se chystá
1. Výroční šperkařský trh
Občanské sdružení sv. Alžběty Uherské pro nás připravilo zajímavou akci. V rámci již tradičního
Přeboru ČR národních plemen v dogtrekkingu se letos uskuteční v naší obci šperkařské trhy. Akce proběhne
v neděli 29.června a to od 800 hod. Jako doprovodný program těchto trhů proběhne vyhlášení výsledků dogtrekkingu a také již tradiční vernisáž soutěžní fotografické výstavy Tato planeta 14.
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Trhy budou situovány do prostor kolem kostela sv. Alžběty
Uherské. K vidění bude celá řada ručně vyráběných šperků, minerálů,
dřevěných hraček. Prohlédnout si budeme moci i výrobky z hedvábí,
originální drátované nebo paličkované šperky, patchwork. Chybět nebudou ani ručně vyráběné svíce, korálky a mnoho dalšího. Kdo bude
mít zájem, bude moci ochutnat špaldové pečivo slané i sladké nebo
smažené bramborové spirálky.
V současné době je na akci přihlášena již řada výrobců z celé
republiky a proto se dá očekávat, že bude opravdu co k vidění. Proto
neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost a v neděli 29.června navštivte šperkařské trhy v Prosečném.
JN

Léto bude opět plné akcí
I v letošním roce se máme my i naše děti opravdu na co těšit! Připravuje
se pro nás celá řada akcí. V červnu nás čeká tradiční dětský den, který proběhne opět na fotbalovém hřišti. Stejně jako v minulých letech, tak i letos bude pro
naše ratolesti připravena spousta zábavy, soutěží a doprovodného programu.
Další akcí, na kterou se můžeme těšit, je putování za pohádkou. Od organizátorek akce jsme se dozvěděli, že v letošním roce na nás budou čekat opět
nové pohádkové bytosti a spousta „zákeřných“ úkolů.
S létem se rozloučíme společně se strašidly. Neměl by chybět ani další
ročník turnaje v nohejbalu.
Přesné termíny akcí budou včas upřesněny a zveřejněny. Organizátoři akcí se již nyní těší na setkání
s vámi a vašimi dětmi a věří, že si společně užijeme opět spoustu legrace.
JN

Společenská kronika
V roce 2013 jsme mezi nejmladší občánky naší obce přivítali Nelinku Daříčkovou, Sáru Hůlkovou,
Marečka Jiřičku, Ivetku Šitinovou, Lukáška a Vítka Fejfarovi, Marušku Černou a Davídka Kracíka.
Šťastným rodičům gratulujeme.
Rozloučili jsme se s panem Oldřichem Jiřičkou, panem Jiřím Patzeltem, paní Jindřiškou Jarábkovou,
panem Jaroslavem Bajerem, paní Ludmilou Basařovou, panem Miroslavem Kodymem, paní Ludmilou Valešovou a paní Marií Hakenovou.
Všem pozůstalým upřímnou soustrast.
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