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Vážení občané naší obce,
jsme na začátku jara, kdy se dny již prodlužují, a věřím, že i ve vašich duších je více sluníčka, než
tomu bylo v zimě. Stále však ještě prožíváme složité období spojené s Covidovou pandemií a řada z nás, a
zejména starší generace, už pociťuje únavu z tohoto času nejistoty, samotu, smutek a mnohdy i pocit beznaděje (bohužel, mnohokrát způsobenou i ztrátou někoho z rodiny či okruhu blízkých přátel).
Trvá to už totiž trochu moc dlouho. Už ani naše děti dávno neplesají nad vidinou „Dvou roků prázdnin“, o kterých se jim kdysi zdálo a které znají z románu Julesa Verna. I jim už chybí kontakt s kamarády,
spolužáky, a světe div se, některým i se svými učiteli. Asi žádné z dětí by už dnes dva roky prázdnin nebralo. I pro nás pro dospělejší je to dlouhá doba, kdy jsme naposledy mohli posedět s přáteli, rodinou, zajít
na „pivko“, za kulturou nebo jen tak na výlet dál než pouze za humna. Ale svítá. Postupem stále vyšší a
vyšší proočkovaností snad již svítá i nad budoucností našich životů. Nevzdávejme se a vytrvejme. Ona to
nakonec asi bude jediná cesta ze současné situace. A věřme, že to bude fungovat. Přeji nám všem, abychom
se vrátili k normálnímu životu co nejdříve.
Na závěr mi dovolte trochu odbočit od tématu Covid a odlehčit tento úvodník. Víte, že ne vždy bylo
Prosečné Prosečným? Tyto zajímavé informace o názvu naší obce jsou uvedeny v německých pramenech.
„Prosečné (Proschwitz), 2 km severozápadně od Arnau (Hostinného).
V roce 1437 - Proseczne, Proseczna, r. 1494 Proseczne Vila, r. 1522 Wes Proseczny, r. 1578 Proschwietz, r.
1597 Proschwitz, r. 1615 Wes Prosecznau, r. 1659 Proschwicz, pak vždy Proschwitz. Prosetsch znamená
prorub proražený v lese, prosekat - prorazit. Jde o tzv. „čistící“ název a stal se Proschwitzem v ústech
Němců. Proschwitz (Prosečné) pochází pravděpodobně už ze 13. století.“
Toliko z něm. riesengebirgler.de/gebirge/orte/Ortschaften.
Přeji Vám příjemné jarní dny, trpělivost a hlavně pevné zdraví!
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 25.3.2021
V úvodu zasedání starosta tradičně seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními, která byla vydána z pravomoci starosty. Byla to konkrétně Rozpočtová opatření č. 14/2020, č. 1/2021 a č.2/2021.
Dále byla schválena Zpráva o výsledku inventur
majetku obce k 31.12.2020. Dalším bodem jednání byly nové povinnosti vyplývající ze zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech. Starosta seznámil ZO
s návrhem Dohody o výběru poplatků a předávání
dokladů vč. příloh 1, 2 a 3 se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. a se společností Marius Pedersen a.s. k plnění povinností plynoucích ze zák.
č. 541/2020 Sb. Obě dohody byly schváleny.
Další schválenou dohodou byla Dohodu o samostatném poplatku na rekultivaci skládky se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. k plnění povinností plynoucích ze zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Nový zákon o odpadech zvyšuje rekultivační poplatek o 45,- Kč/t. Tento poplatek bude
nadále účtován svozovou firmou samostatně. ZO
dále schválilo návrh MŠ Prosečné na vypořádání
hospodářského výsledku, a to převodem částky
6 361,72 Kč do rezervního fondu. Starosta seznámil přítomné s žádostí MŠ Prosečné o vyslovení
souhlasu zřizovatele k přijetí daru ve výši 20 000,Kč od fyzické osoby. ZO dalo mateřské škole k
přijetí daru souhlas. Dále byla schválena Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti (stezky a cesty, inženýrských sítí) za
účelem zajištění přístupu na p.p.č. 539/1 k.ú. Prosečné. Zastupitelé dále schválili Smlouvu o výpůjčce a darovací s Obcí Kunčice nad Labem, na
nádoby na separovaný odpad, pořízené z Operačního programu život. prostředí 2014-2020, projekt
„Pořízení nádob na separovaný odpad v obci Kunčice n/L“, kde se obec Prosečné podílí spoluúčastí
(200ks modrých nádob, 200 ks žlutých a 3 kontejnery hnědé) a s tím spojeným podílem na 15 %
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vlastních zdrojů žadatele (Kunčice n/L) k poskytnuté dotaci. Zastupitelé projednali Návrh na pořízení změny ÚPD obce Prosečné ve zkráceném režimu podaný společností ZENERGO Moravia,
s.r.o., Šardice 788. V souladu s právními předpisy
byl tento Návrh zaslán k ověření pořizovateli ÚPD
Městskému úřadu Vrchlabí, Odboru rozvoje města
a územního plánování. Pořizovatel ve svém vyjádření obci nedoporučil navrženou změnu schválit.
Jednak na základě § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů („odejmout je možné
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany pouze v
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF“) a jednak pro neúplnost žádosti, kde schází konkrétní
údaj týkající se návrhu úhrady nákladů spojených
s případným pořízením změny ÚP, dle §55a odst.
2 písm. f, zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon.
Navrhovaná změna se týká pozemků, které se
všechny nacházejí v nezastavěném území obce, je
zařazena do II. třídy ochrany ZPF. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce Prosečné plně ztotožňuje se stanoviskem pořizovatele a Návrh neschválilo. V dalším bodě schválilo zastupitelstvo
obce navýšení příspěvku na činnost TJ Sokol Prosečné formou daru na 30 000,- Kč. Se stejnou
částkou bude počítáno i pro další období při sestavování rozpočtu obce. ZO projednalo dvě žádosti
soukromých osob o pronájem prostor KD Prosečné za účelem konání svatební hostiny. Obě žádosti byly schváleny. Starosta přítomné seznámil
s žádostí Diakonie Českobratrské církve evangelické, střediska Světlo ve Vrchlabí, o příspěvek ve
výši 15 000,-Kč na dofinancování sociálních služeb poskytnutých žadatelem v obci. Zastupitelé se
na základě zaslaného přehledu financování služeb
shodli, že tato služba je neúměrně drahá a jako takovou ji nebudou podporovat. Žádost nebyla
schválena. Další žádostí byla žádost Oblastní cha-
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rity Červený Kostelec o finanční přispění na náklady Hospice a Mobilního hospice Anežky
České. V minulých letech obec přispívala finančním darem ve výši 2 000,- Kč. ZO schválilo navýšení daru na 5 000,- Kč. Starosta dále přítomné seznámil s žádostí společnosti Zdravotní klaun,

o.p.s., jejíž klauni navštěvují těžce nemocno děti i
v našem regionu. Zastupitelé se usnesli podpořit
jejich činnost darem ve výši 2000,- Kč.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Tříkrálová sbírka
Jako každoročně, tak i letos Charita Česká republika zorganizovala Tříkrálovou sbírku. Bohužel i do průběhu této akce v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Proto vedení Charity Česká republika rozhodlo, že koledníci letos nevyjdou.
Sbírka ale zrušena nebyla. Přesunula se do online prostředí. Do virtuální
kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021. Virtuální kasičku naleznete na internetových stránkách https://www.trikralovasbirka.cz.
Dále byly umístěny statické pokladničky na úřady, do kostelů, do obchodů
a dalších dostupných prostor. Jedna z nich byla i u nás na obecním úřadě. I v této nelehké době se v naší
obci podařilo vybrat 3058,- Kč. Všem dárcům patří obrovské poděkování.
JN

Máme nové požární vozidlo
Dne 3. února jsme převzali pro Jednotku požární ochrany naší
obce od dodavatele, firmy Eltrans Liberec s.r.o., nové požární vozidlo
GAZzelle Vydra. Tento nový vůz nahradil naši více jak 40 let starou a
dosluhující Avii, jejíž technický stav byl již nevyhovující.
Nové požární vozidlo je vybaveno benzínovým motorem o objemu 2700 ccm s možností přestavby na LPG a pohonem 4x4. Vozidlo
je sedmimístné s prostory pro uložení kompletního zásahového vybavení. Konečná pořizovací cena byla 1 182 373,- Kč včetně DPH.
Nový vůz jste již mohli vidět v akci, a to když naši hasiči zajišťovali distribuci ochranných respirátorů FFP2 a chirurgických roušek našim seniorům.
Doufejme jen, že ostrých výjezdů k požárům nebo jiným živelným pohromám bude co možná nejméně.
JN

Prosečenský KURÝR

Strana 3

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 11. 5., a to na
tomto webu nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v
obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky. Sčítací komisař Jana Pluhařová, č. průkazu
90-05-12274, kontaktní místo Horská 143, 54371, Hostinné.
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