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Vážení spoluobčané,
s nadcházejícím novým rokem vejde v účinnost novela zákona č. 229/2014 Sb., o odpadech, která se
zásadně dotýká nejen obcí, ale i každého z nás. V současné době jsme povinni z komunálního odpadu třídit
plasty, sklo, papír, nebezpečný odpad a elektroodpad. Od 1. ledna 2015 k těmto složkám odpadu přibývá
povinnost každého z nás, vytřídit z komunálu i kovy a veškerý bioodpad. Obcím tato novela zákona nově
ukládá povinnost umožnit svým občanům oddělené ukládání všech separovaných složek odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami.
S kovy má toto obec vyřešeno v předstihu. Veškerý kovový odpad můžeme odkládat každou první
sobotu v měsíci do sběrného dvora za novou Požární zbrojnicí. Co pro nás bude od 1. ledna zcela nové, je
tedy třídění bioodpadů.
Obce mají několik možností, jak splnit zákonnou povinnost, tj. umožnit svým občanům oddělené
ukládání bioložek (budování komunitních kompostáren, mobilní svoz bioodpadů na již existující kompostárny).
Zastupitelé obce na svém listopadovém zasedání zvolili, a v návrhu rozpočtu uvolnili finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč, třetí variantu. Obec zakoupí potřebné množství zahradních kompostérů ze svého
rozpočtu a tyto zdarma poskytne svým občanům (smlouva o výpůjčce).
Pak už bude na každém z nás jak „poctiví“ v třídění odpadu budeme a jaké životní prostředí zde zanecháme naším dětem. Bohužel, ještě dnes jsou mezi námi tací, kteří odpad (zejména plasty) bezostyšně pálí
a ještě tvrdí, že jde o ekologickou likvidaci. Nenechme si to líbit.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem Vám, kteří jste mi odevzdali svůj hlas v uplynulých komunálních volbách. Vážím si této podpory a projevené důvěry, a věřím, že s celým kolektivem zastupitelů učiníme
vše, abychom vás, naše občany, nezklamali.
K nadcházejícím vánočním svátkům a do nového roku 2015 Vám všem přeji
to, co člověk nejvíc potřebuje - ZDRAVÍ,
to, co člověk stále hledá - ŠTĚSTÍ
a to bez čeho nelze žít - LÁSKU.
Krásné Vánoce Vám přeje Jiří Bachtík
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce
Ustavující zasedání ZO 6.11.2014
Hlasy občanů v komunálních volbách, které se
konaly ve dnech 10. – 11.10.2014, rozhodly o
složení zastupitelstva obce pro další volební období. V komunálních volbách v naší obci zvítězila
volební strana č. 4 Starostové a nezávislí, která
získala 4 mandáty. Na druhém místě skončila volební strana č.1 Občané a sportovci pro Prosečnou,
také se čtyřmi mandáty. Na třetím místě skončila
volební strana č.3 Obroda s jedním mandátem. Na
čtvrtém místě a bez mandátu skončila Komunistická strana Čech a Moravy. Jmenovitě tak byli do
devítičlenného zastupitelstva obce zvoleni Jiří
Bachtík, Jiří Novák, Dana Šubrtová a Jan Dostálek (Starostové a nezávislí). Zdeněk Špička, Luboš
Rolf, Bohumil Stránský a Miloš Kracík (Občané a
sportovci pro Prosečnou). Posledním členem zastupitelstva byl zvolen Pavel Zeman (Obroda).
Ve čtvrtek 6. listopadu se uskutečnilo ustavující
veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se
zúčastnilo všech devět nově zvolených zastupitelů. V úvodu složili všichni zastupitelé slib. Dále se
již přikročilo k hlasování a k volbě starosty, místostarosty. Nejprve byl určen počet místostarostů.
Stejně jako v minulém období bude volen jeden
místostarosta. Dále zastupitelé rozhodli, že jako
dlouhodobě uvolněná funkce bude vykonávána
funkce starosty. ZO dále rozhodlo o veřejné volbě
starosty, místostarosty, jakož i předsedů a členů
finančního a kontrolního výboru.
Volba starosty
Na funkci starosty byli navrženi kandidáti
v pořadí Jiří Bachtík a Mgr. Zdeněk Špička. Starostou byl počtem pěti hlasů platně zvolen Jiří
Bachtík. O dalším kandidátovi tak nebylo hlasováno. Na funkci místostarosty byl navržen Jiří
Novák. Jiří Novák byl počtem osmi hlasů platně
zvolen do funkce místostarosty.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zastupitelé rozhodli, že oba výbory budou tříčlenné a to včetně předsedy. Předsedou finančního
výboru byl zvolen Mgr. Zdeněk Špička. Členy
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finančního výboru byli zvoleni Jan Dostálek a
Luboš Rolf. Předsedou kontrolního výboru byla
zvolena Bc. Dana Šubrtová. Členy kontrolního
výboru byli zvoleni Pavel Zeman a Miloš Kracík.
Zastupitelé dále rozhodli o odměnách za výkon
funkce neuvolněných členů zastupitelstva. ZO
schválilo odměnu za výkon funkce místostarosty
ve stejné výši jako v minulém volebním období, a
to 2 500,-Kč měsíčně. Dále zastupitelé rozhodli,
že za výkon funkce předsedy a člena výboru nebude vyplácena odměna, předseda a členové výboru budou pobírat pouze odměnu člena zastupitelstva. Ta byla schválena ve výši 460,-Kč měsíčně.

VZZO 19.11.2014
V úvodu jednání seznámil starosta zastupitele
s rozpočtovými opatřeními č.11/2014 a 12/2014,
která byla vydána z pravomoci starosty. Zastupitelé dále schválili plán inventur majetku obce ke dni
31.12.2014 a složení inventarizačních komisí.
V dalším bodě jednání ZO projednávalo prodejní
cenu knihy „Prosečné v dějinách na horním Labi“.
Starosta seznámil ZO s výrobní cenou publikace,
která činí 240,-Kč. Zastupitelé rozhodli, že prodejní cena bude snížena na 150,-Kč a rozdíl cen
bude obec dotovat. Zastupitelé dále schválili dodatek č.8 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu, která byla uzavřena se společností Transport
Trutnov s.r.o. Tímto dodatkem se mění cena plnění smluvních ujednání. Cena za plnění se zvyšuje
o 2% z 230 800,-Kč bez DPH na 235 416,-Kč bez
DPH. ZO v dalším bodě jednání schválili smlouvu
o poskytnutí dotace 5 600,-Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje za absolvované kurzy odborné
přípravy velitelů a strojníků Jednotky požární
ochrany obce. ZO schválilo pořízení stolku
v hodnotě 2 609,-Kč a darování tohoto stolku MŠ.
Stolek bude určen pro pitný režim dětí. Před diskuzí o rozpočtu obce informoval starosta o různých záležitostech. Se změnou legislativy je nutné
přepracovat návrh územního plánu obce, je potře-
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ba také doplnit další posudek a to posouzení vlivu
na udržitelný rozvoj. Dále starosta informoval
přítomné o povinnosti obcí od 1.1.2015 zajistit
místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, nově i kovů a bioodpadu. Dále
informoval, že na základě změny legislativy je od
1.11.2014 nutné mít pro kácení dřevin mimo les
opět povolení Obecního úřadu. Stěžejním bodem
jednání byla příprava rozpočtu obce na rok 2015.
ZO nejprve diskutovalo o požadavku rekonstrukce
(vyasfaltování) komunikace od čp. 96 (Grúz) po
čp. 104 (Kalenský), který předložil z. Rolf. Starosta uvedl, že položení asfaltu na cestu pouze
s břidlicovým podložím bude pravděpodobně
technologicky náročnější, než je představa žadatelů a že je třeba na tuto akci zpracovat odborný
názor a zpracovat rozpočet akce osobou z oboru.
Po té se ZO k záměru vrátí. Zastupitel Rolf navrhl,
ať se vyasfaltuje alespoň úsek cca 20m cesty od
Grúzových po příčný odvodňovací práh před čp.
173 (Rolf). Zastupitelé oponovali, že komunikací
v obci k rekonstrukci je více a je třeba je řešit jako
celek. Starosta uvedl, že zajistí vyčíslení nákladů a
návrh technologií na jednotlivé dílčí lokality. Rekonstrukci a harmonogram oprav komunikací
(opravy místních komunikací - na kopci od Grúz
po Kalenský, u čp. 1, dvorů u bytových domů čp.
121 a 22, u čp. 24) zastupitele projednají později,

po získání odborného posouzení technologické a
finanční náročnosti záměru. Zastupitelé i někteří
přítomní občané dlouho diskutovali o financování
TJ Sokol Prosečné, konkrétně oddílu kopané. TJ
požádala o navýšení příspěvku na činnost pro rok
2015 na 30 tis. Kč plus jednorázovou pomoc ve
výši 20 tis.Kč. V návrhu se nakonec objeví příspěvek pouze v současné výši a jednorázová pomoc ve výši 20 tis.Kč. Bylo rozhodnuto o uvolnění 100 tis.Kč na pořízení kompostérů pro občany
(v souvislosti s novým zákonem č. 229/2014 Sb.).
V návrhu je počítáno i se splácením úvěru na rekonstrukci KD čp. 24 (220 tis.), s generální opravou střechy bývalé školy čp. 117 (1 mil.), se studií
na vybudování chodníků (50 tis.), se zasklením
oken kostela (50 tis.), s nákupem nových laviček
na hřbitov (10 tis.) i s pravidelnými příspěvky
Klubu důchodců, Diabetikům (po 10 tis.). Počítáno je s výstavbou inž. sítí ke škole (300 tis.). Na
nespecifikované rezervě ještě zůstane částka cca
600 tis. Zastupitelé se shodli na tom, že rozpočet
bude v prosinci schvalovaný s touto nespecifikovanou rezervou a o jejím použití rozhodnou později. Z minulých let bude převáděna částka převyšující 3,5 mil. Kč.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci

Nohejbalový turnaj
Sobota 20.9. se nesla ve znamení sportu. Na kurtech pod starou školou totiž probíhal další ročník
turnaje v nohejbale. Družstva mohla být dvoučlenná, případně trojčlenná. V případě trojčlenného družstva
musela být v týmu jedna příslušnice něžného pohlaví.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 10 týmů: tým MAHAMI (ve složení Marcel Brož, Hana Dostálková, Michal Bachtík), tým Puštíci (Lucie Bachtíková, Lukáš Koderič), tým Juventus (Petr Dostálek,
Libor Špička), Pat a Mat (Honza Dostálek, Jiří Bachtík), Brothers (Jakub Bachtík, Vojta Bachtík), tým DD
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(Vašek Dostálek, Tomáš Doubek), tým HOKE (Láďa Holubka, Petr Křeček), tým Benter (Martin Jedlička,
Martin Šimek), Tsunami (Milan Matěna, Jakub Šejnoha) a Rákoš tým (Michal Hek, Jan Raczko).
Vše odstartovalo v půl desáté dopoledne. K vidění byly opravdu zajímavé zápasy. Výkony některých
účastníků dosahovaly takřka extraligové úrovně. V patnáct hodin bylo dohráno. Ze třetího místa se radovalo
duo Juventus, tedy Petr Dostálek a Libor Špička. O příčku výš, tedy na druhém místě, se umístili pánové
Láďa Holubka a Petr Křeček – tým HOKE. Vítězem letošního ročníku se stal tým Tsunami, ve složení Milan Matěna a Jakub Šejnoha.
Vítězům gratulujeme! Gratulaci si ovšem zaslouží všichni zúčastnění i ti, kteří se zasloužili o uspořádání této povedené akce.
Na hladkém průběhu celé akce a jejich přípravách se podíleli Lucie Bachtíková, Lukáš Koderič, Hana Dostálková, Petr Dostálek, Kuba a Vojta Bachtíkovi a Libor Špička. Dobrovolní hasiči Prosečné věnovali
do soutěže ceny za první a druhé místo. Po celou dobu konání turnaje bylo pro účastníky, ale i pro diváky,
připraveno občerstvení, které zajistil Michal Hek.
JN

Strašidla v akci
Kdo měl v pátek 26. září čas a hlavně odvahu,
mohl se přijít rozloučit s létem. Stejně jako v minulých
letech, tak i letos byla pro naše děti připravena strašidelná stezka, na které byla k vidění nejrůznější strašidla a
strašidelné bytosti.
Startovalo se v 19 hodin a 19 minut u rybníka.
Cesta vedla přes kopec do tradičního cíle na fotbalovém
hřišti. Tato akce přiláká každoročně spoustu dětí, a to
nejenom z naší obce. Na letošní ročník dorazilo celkem
48 dětských odvážlivců. Takový počet účastníků je největší zadostiučinění pro všechny, kteří akci připravovali
a pomáhali s její realizací. I tato akce již k zakončení léta
v Prosečném neodmyslitelně patří. Rok co rok nás aktéři překvapují novými převleky a kostýmy, novými
nápady. Organizátorům děkujeme za vydařenou akci a přejeme si, ať jim tento elán a nadšení vydrží i do
budoucna! Těšíme se na příští rok!
JN

Fotbalisté Sokola přezimují v klidném středu tabulky
Podzimní část fotbalové sezóny 2014/2015 je minulostí. Je proto tedy čas bilancovat a krátce zhodnotit její průběh.
Naši fotbalisté, hrající okresní soutěž, konkrétně 3. třídu, skončili po podzimu a po
odehraných patnácti zápasech na celkovém sedmém místě tabulky se ziskem 25 bodů a
s takřka vyrovnaným skóre 33:34. Na úřadujícího podzimního půlmistra, celek Svobody
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nad Úpou, ztrácí hráči TJ Sokol Prosečné 6 bodů. Před začátkem soutěže byly možná ambice hráčů i některých fanoušků větší, ale situace se pro naše borce nevyvíjela hned v úvodu sezóny podle představ. V mnoha
případech ztratili naši hráči vítězství v posledních minutách, když přišli, někdy až příliš lacinými góly, o
dvou až třígólový náskok.
Věříme, že zimní přestávka pomůže našim fotbalistům a přinese na jejich kopačky klid a trochu toho
tolik potřebného štěstíčka.
JN

Prezentace knihy „Prosečné v dějinách na horním Labi“
V sobotu 22. listopadu jsme měli možnost zúčastnit se velice zajímavé
akce, a to představení knihy „Prosečné v dějinách na horním Labi“. Jejím autorem je pan Mgr. František Jirásko, dlouholetý pedagog na škole v Prosečném a
v Lánově a do nedávna také obyvatel naší obce. Akce se uskutečnila v nových
prostorách obecního úřadu.
Kniha popisuje historii naší obce od dob osidlování až po dobu nedávno
minulou. Je doplněna řadou dobových, ale i současných fotografií.
Pan Jirásko v úvodu osobně přivítal všechny přítomné, a to jak místní
obyvatele, tak i vzácné hosty. Těmi byli za Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
pan Mgr. Vlastimil Málek, ředitel muzea, pan Mgr. Ondřej Vašata zástupce ředitele, vedoucí odborného oddělení - historik a kurátor sbírkových fondů. Za Státní
okresní archiv pan Mgr. Roman Reil, ředitel archivu v Trutnově.
Omluvil se pan Mgr. Jiří Louda, odborný pracovník Krkonošského
muzea Správy KRNAP.
Následoval malý přípitek. Zástupci obce, starosta Jiří Bachtík
a místostarosta Jiří Novák, poděkovali panu Jiráskovi za to, že se do
tak náročné práce pustil, za to, že díky jeho snaze a píli má naše malá obec vůbec první ucelenou publikaci o své historii.
Autor nám v krátkosti představil obsah knihy, popsal nám
detaily přípravy a mravenčí práce při sbírání podkladů v kronikách
obce nebo v archivech. Pohovořil i o útrapách, které provázely vydání této publikace. Poděkoval vedení obce za realizaci tohoto projektu, za to, že kniha spatřila světlo světa. Poděkoval svoji manželce,
paní Jiřině Jiráskové, za podporu a za roli prvního kritika. Poděkoval
také panu Zdeňkovi Máslovi za grafickou úpravu a přípravu knihy
k tisku.
Následoval prodej knih a autogramiáda autora. Této, pro obec tolik významné akce, se zúčastnilo více jak 60 občanů naší obce. Prodalo se více jak 75 kusů knih. Další výtisky jsou k dispozici k zakoupení za
cenu 150,-Kč na obecním úřadě. Pokud nemáte ještě knihu doma, neváhejte a zakupte si ji, ať se můžete
začíst do řádků, které odkrývají někdy značně pohnutou historii naší rodné obce.
JN
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Advent v kostele sv. Alžběty Uherské
Na první adventní neděli 30.11. bylo připraveno tradiční setkání v kostele sv. Alžběty Uherské. Celá
akce startovala v 16 hodin odpoledne.
Stejně jako v minulých letech, tak i letos, bylo pro nás připraveno pěvecké vystoupení odvážných
žen, dětí a jednoho muže, doplněné recitací vánočních veršů a koled v podání dětí z mateřské školy. Zaposlouchat jsme se mohli do tónů vánočních písní a
koled.
Tato akce se stala již nedílnou součástí oslav
adventu v naší obci. Tradičně bylo pro návštěvníky
připraveno malé občerstvení pro zahřátí. Pro děti byl
zdarma připravený teplý čaj, dospěláci se mohli zahřát výborným svařáčkem. Kdo měl zájem, mohl si
zakoupit ručně vyráběné dekorativní andílky. Připraveno bylo i betlémské světlo, které si mohli návštěvníci odnést domů.
Každý rok, když píši tento článek, děkuji
všem aktérkám a aktérům za jejich angažovanost,
odvahu a hlavně chuť udělat NĚCO pro nás ostatní.
Poděkovat musím i letos, protože výkon všech zúčastněných byl úctyhodný a v srdci každého z posluchačů
zanechal hlubokou stopu. Velké díky si zaslouží všichni účinkující, velcí i ti nejmenší. Zpěvačky, zpěváci,
recitátoři i hudební doprovod. Poděkovat je třeba i těm, kteří pomohli s přípravami prostor kostela a s celou
organizací akce. Zapomenout nesmím ani na ty, kteří zajistili přípravu i distribuci občerstvení. A velké poděkování patří také všem, kteří na akci dorazili. Už nyní se všichni těšíme na další ročník! A co můžeme
vědět, třeba nás bude čekat nějaké překvapení ;-)
JN

Besídka v MŠ a posezení seniorů
Na středu 3. prosince připravil obecní úřad ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti tradiční
posezení pro naše seniory. Akce se uskutečnila
v nových společenských prostorách obecního úřadu a
jako každoročně to byla příležitost pro všechny starší
občany v klidu se sejít, popovídat si a zpestřit si všední
dny. Vše zahájilo vystoupení dětí z mateřské školy.
Děti si pro babičky a dědečky připravily pásmo písniček, básniček a vánočních koled. Seniory navštívil
také Mikuláš s andělem a čertem. K příjemně strávenému odpoledni přispělo i připravené občerstvení.
Ve stejný den probíhala i besídka pro rodiče
dětí z mateřské školy. Děti se rodičům představily
v kostýmech andílků a předvedly pásmo písniček, ko-
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led a básniček se zimní a vánoční tématikou. Také děti navštívil Mikuláš, anděl a čert. Jelikož všechna dítka
slíbila, že už budou hodná, budou se řádně převlékat a dokonce začnou ke svačině jíst připravené pomazánky, čert nikoho neodnesl s sebou do pekla a Mikuláš s andělem všechny obdaroval malým dárečkem.
JN

Důležité informace

Provoz Obecního úřadu a výdejního místa České pošty o Vánocích
Obecní úřad a výdejní místo České pošty budou uzavřeny ve dnech 22.12.2014 až 2.1.2015.
Poštovní zásilky budou v této době k vyzvednutí na Poště v Hostinném.

LSPP - Stomatologie, oblast Vrchlabí
Rozsah služby:
sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin
Služba bude vykonávána v ordinacích těchto lékařů:
termín

lékař

adresa ordinace

telefon

13. a 14.12.2014

MUDr. Jiří Lach

Žižkova 523, Vrchlabí

499 421 394

20. a 21.12.2014

MUDr. Miroslav Roháč

Labská 383, Hostinné

499 524 357

24.12.2014

MUDr. Jitka Krejčová

Jihoslovanská 420, Vrchlabí

499 422 050

25.12.2014

MUDr. Miroslava Petráková

Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí

499 421 407

26.12.2014

MUDr. Irena Chourová

zubní ordinace č.p. 129, Strážné

499 434 200

27. a 28.12.2014

MUDr. Petra Jansová

Stomatologické centrum, Slovanská 94,
Vrchlabí

499 421 447

Sloužícího lékaře je možné ověřit v době služby první pomoci na záznamníku tel.č. 499 421 135
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
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