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Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Přiblížil se konec roku a s ním také čas adventu a vánočních svátků. Slavnostně vyzdobené výlohy
září barevnými žárovkami a lákají kolemjdoucí k nákupu dárků. V obchodech je živěji než obvykle, ten
shání to a ten zas ono, všichni s dobrým úmyslem udělat radost svým blízkým. S notnou dávkou nostalgie
vždy zavzpomínám na Vánoce svého dětství, které jsme jako sourozenci – tři kluci - prožívali se svými rodiči. Pro nás vždy tajemné Vánoce se spoustou sněhu, závějemi, saněmi taženými koňmi, neboť u nás doma
(až na pár výjimek) byly koně stále. Vánoce, jaké mnohé děti znají povětšinou už jen z vyprávění a Ladových obrázků. Vánoce plné pro nás záhadných kouzel. Kde se vzal v obýváku stromeček? Jak ví Ježíšek, co
jsme si přáli a kudy vlastně všechno přinesl? Náš táta, pro nás tři taťka, byl v tomto směru velmi vynalézavý.
K vánočním svátkům patří vzpomínky, vzpomínky na ty, kteří již nejsou mezi námi. Měli bychom se
ale také rozhlédnout kolem sebe a vzpomenout na ty, kteří jsou z jakékoliv příčiny osamělí. Nebydlí v bytě
vedle Vás nebo v sousedním domě někdo takový? Co kdybychom mu zanesli talířek cukroví, trochu rybí
polévky, popřáli mu spokojené svátky a potěšili ho dobrým slovem? O Štědrém dnu by nikdo neměl trpět
pocitem samoty.
K vánočním svátkům neoddělitelně patří i vůně purpury a jehličí, zářící stromeček, zpěv koled, půlnoční... Je mi líto těch, pro něž jsou Vánoce už jen konzumní záležitostí. Přicházejí o mnohé.
Doba vánočních svátků a příchod nového roku je také dobou předsevzetí. Pojďme si slíbit, že budeme ohleduplnější k sobě navzájem i k svému okolí, že budeme trpělivější, zdvořilejší
a nesobečtější, že se budeme navzájem na sebe usmívat. Proč ne? Vždyť nás to nic nestojí.
Přeji všem lidem dobré vůle, tedy Vám všem, Vánoce plné klidu, míru a pohody a v novém roce ať
Vás neopouští zdraví a štěstí!
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 13. 9. 2017
V úvodu jednání seznámil starosta přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 9/2017 a 10/2017 vydanými z pravomoci starosty. Dále zastupitelé projednali návrh na doplnění člena kontrolního výboru za odstoupivší zastupitelku Bc. Danu Šubrtovou. ZO schválilo A. Fejfarovou členkou kontrolního výboru. Zároveň byl volen nový předseda
kontrolního výboru, tím byl zvolen M. Kracík.
Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí závěrečný
účet SMO Krkonoše. ZO schválilo cenovou nabídku ve výši 146 350,- Kč na zhotovení nástavby
dělící zdi mezi areálem kulturního domu a sousední nemovitosti č.p. 18. Zastupitelé schválili poskytnutí daru SDH Prosečné ve výši příjmu obce
za odevzdaný železný šrot (27 528,-Kč). Tato
částka bude SDH darována jako poděkování za
celoroční provozování sběrného dvora pro občany
obce. Dále ZO schválilo poskytnutí daru ve výši
5 000,-Kč na podporu tradiční akce pro děti
„Školní strašení aneb rozloučení s létem“. ZO projednalo vyplacení kompenzace za vybavení obecního bytu nájemcem p. Vaníčkem. Nájemce vybavil byt ve vlastnictví obce ze svých prostředků a
nyní před odpisem zařízení nájemní vztah ukončil.
Požádal o možnost proplacení části nákladů neboť
zařízení (kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče)
jsou zabudovány na míru. K žádosti doložil veškeré účetní doklady prokazující stáří zařízení a
jeho cenu. Po dopočtení amortizace je vypočtena
náhrada za uvedené zařízení ve výši 44 103,- Kč.
ZO proplacení této náhrady schválilo. Dále zastupitelstvo schválilo souhrnný poplatek za výlep volebních materiálů politických stran a hnutí ve výši
30,-Kč. Zastupitelé dále schválili rozpočtového
opatření č. 11/2017, ve kterém již byly zapracovány všechny schválené položky. Dalším bodem
jednání bylo schválení Územního plánu Prosečné.
ZO nejprve schválilo Rozhodnutí o námitkách,
dále schválilo Vyhodnocení připomínek k návrhu
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Územního plánu, pak schválilo Vyhodnocení připomínek ke společnému jednání o návrhu ÚP. Po
těchto krocích následovalo vydání Územního
plánu Prosečné. (Podrobnosti o námitkách a připomínkách naleznete na úřední desce obce – Zápis
z VZZO 13. 9. 2017).

VZZO 7. 11. 2017
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.
12/2017, vydané z pravomoci starosty obce. Dále
zastupitelé projednali a následně schválili návrh
rozpočtu Mateřské školy Prosečné a žádost o navýšení příspěvku obce ze 150 na 170 tis. Kč. ZO
v dalším bodě jednání schválilo na základě doporučení České školní inspekce pořízení dětského
obchodu s vybavením k rozvíjení dětské finanční
gramotnosti v celkové výši 9 633,- Kč. Dalším bodem jednání bylo seznámení se s vyúčtováním
loňské dotace na nákup knih do výměnných fondů
a schválení poskytnutí dotace 2 500,-Kč na rok
2018 Městské knihovně s regionálními funkcemi
v Trutnově. Zastupitelé projednali žádost p. Daniela Nejedla o umožnění uložení liniové stavby
(kanalizace) do pozemků Obce Prosečné dle předložené PD. ZO umožní žadateli p. Nejedlovi uložení liniové stavby (kanalizace) do pozemků ve
vlastnictví Obce Prosečné - p.p.č. 262/1, 262/3,
267/2 a 2128/1 vše k.ú. Prosečné, s tím, že žadatel
umožní napojení případného dalšího stavebníka,
pokud tento projeví s podílem na nákladech žadatele zájem o napojení. Žadatel předloží zastupitelům návrh smlouvy na zřízení věcného břemene
služebnosti před kolaudací stavby. Dále zastupitelé na podnět auditu projednali a schválili aktualizované znění kompetencí starosty k provádění
rozpočtových opatření. ZO dále projednalo a
schválilo plán inventur majetku k 31. 12. 2017.
Zastupitelé projednali cenovou nabídku na provedení periodických prohlídek mostů, kterou předložila společnost Mosty-Hofman. Cenovou nabídku
ve výši 25 410,-Kč a provedení běžných prohlídek
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celkem devíti mostů a lávek v majetku Obce Prosečné zastupitelé schválili. Dále zastupitelé projednali žádost TJ Sokol Prosečné na pořízení nových fotbalových branek. Současné železné brány
budou nahrazeny hliníkovými, tím bude zajištěna
větší bezpečnost nejenom hráčů, ale i návštěvníků.
ZO schválilo pořízení nových branek v ceně
36 000,-Kč. ZO dále schválilo pořízení smaltovaného označení obecních budov (Oú, MŠ, Obecní
knihovna a KD). ZO projednalo žádost I. Bursové,
instruktorky cvičení žen, o doplnění cvičebních
pomůcek pro stoupající počet cvičenek. Žádost je
doplněna výčtem chybějícího materiálu. Zastupitelé schválili uhrazení pomůcek do výše 10 000,Kč. Do této výše budou proplaceny účetní doklady
o nákupu cvičebních pomůcek. Zastupitelé pak
schválili rozpočtové opatření č. 13/2017, kde se
promítly všechny schválené položky. ZO projednali Návrh rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočet
počítá s rezervou více jak 3 mil. Kč. O jejich rozdělení rozhodne zastupitelstvo v průběhu roku
2018. V souvislosti s rozpravou o rozpočtu uvedl
starosta výčet oblastí, které si vyžadují pozornost
při investičních záměrech. Jedná se o opravu veřejných prostranství u garáží a před Obecní knihovnou, u čp. 121 a čp. 22, oplocení a oprava střechy sběrného místa, oprava márnice a oplocení
hřbitova, oprava střechy bývalé školy. Starosta informoval o mizivých možnostech dotačního financování adaptace bývalé školy na byty pro seniory.
Zastupitelé se v této záležitosti shodli na postupu,
který bude zanesen i do střednědobého rozpočtového výhledu a to je postupné financování projektu po etapách z obecních zdrojů. Za tímto účelem bude svolána pracovní schůzka se zástupci
stavebních odborníků pro posouzení a zlevnění
původního záměru vzniku Komunitního centra.
Dále zastupitelé schválili odstoupení od záměru
čerpání poskytnuté dotace z OPŽP na Řešení od-
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padů v obci Prosečné. Použití finančních prostředků ze schválené dotace totiž neumožňuje financování původního záměru na rekonstrukci
sběrného místa jako takového.

VZZO 30. 11. 2017
Na posledním letošním zasedání zastupitelé
schválili Rozpočet obce na rok 2018. Starosta informoval zastupitele, že Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn na úřední desce
OÚ a v elektronické podobě na webových stránkách obce a to od 13. 11. 2017 do 30. 11. 2017. K
Návrhu nebyly podány žádné připomínky ani námitky. Rozpočet obce na rok 2018 je sestavený
jako přebytkový ve výši příjmů 7 212 tis. Kč,
s výdaji ve výši 6 823 tis. Kč a s financováním
(spl. úvěru) ve výši 389 tis. Kč. Zároveň ZO
schválilo střednědobý rozpočtový výhled do roku
2020, který již počítá i s postupným financováním
rekonstrukce bývalé školy. Zastupitelé projednali
Smlouvu o právu provést stavbu - uložení liniové
stavby (kanalizace) do pozemků Obce Prosečné
dle předložené PD. Smlouva umožní stavebníkovi
p. Nejedlovi a pí. Rachotové realizaci liniové
stavby (kanalizace) na pozemcích ve vlastnictví
Obce Prosečné - p.p.č. 262/1, 262/3, 267/2 a
2128/1 vše k.ú. Prosečné. Smlouvu o právu provést stavbu zastupitelé schválili. ZO dále schválilo, stejně jako v minulých letech, poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,-Kč Svazu diabetiků
ČR, pobočný spolek Vrchlabí. Zastupitelé projednali nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které stanovuje ve své příloze nově maximální výši odměn
od 1. 1. 2018 pro neuvolněné zastupitele. Zastupitelé možného navýšení nevyužijí a schvalují ponechání odměn beze změn ve stávající výši.
Jiří Novák
místostarosta
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Ze života v obci
Letní putování za pohádkou
I když za okny už vládne paní Zima, vrátíme se do horkého léta. Konkrétně si připomeneme sobotu
29. července. Ten den se v naší obci totiž konal další ročník oblíbeného dětského putování za pohádkou.
Veškerých příprav a organizace se ujaly
opět Monika s Veronikou. Trasa startovala tradičně u rybníka, pokračovala přes kopec a kolem
střelnice do cíle na fotbalové hřiště. Cestou na děti
čekalo několik stanovišť spousta pohádkových bytostí. Za splnění úkolů pak děti dostaly odměny.
Na tomto místě je potřeba poděkovat sponzorům.
Těmi letošními byli Obec Prosečné, Hasiči Prosečné, pan Michal Hek, paní Andrea Pavelcová a
samozřejmě Monika a Veronika.
A nyní si představíme jednotlivé pohádkové bytosti. V kostýmu Macha a Šebestové se představili
Matěj a Petra Máslovi. Pohádku Princezna ze mlejna nám připomněla Monika Nováková jako Eliška, Daniel
Stránský jako Jindřich, Tereza Samková jako čert a vodníka si zahrála Karolína Nováková. Milan Kopp a
Jiří Novák se dětem představili jako králíci z klobouku, tedy Bob a Bobek. Paní Anna Bošelová a Marie
Doubková děti postrašily coby čarodějnice. Nechyběla ani Máša a medvěd, tedy Petra Exnerová a Zdenek
Bošela. Ondřejka a Jiří Bachtíkovi děti přivítali jako oračka a strašák. V roli Ferdy Mravence a Berušky se
představily Gabriela Samková a Andrea Pavelcová. Jaruška Hájková a Adriana Schejbalová si zahrály Sněhurku a trpaslíka. V kostýmech klaunů vystoupily Natálka Vachková s Aničkou Bachtíkovou. Martin Klug
jako hejkal vystrašil nejedno dítko. Veronika Doubková, Vláďa Hofman, Lucinka a Daniel Doubkovi se
představili jako slavní Simsponovi. Nechyběli ani galští siláci Asterix a Obelix – Marek Bartůněk a David
Štefan. Křemílek a Vochomůrka v podání Mirky a Leoše Bachtíkových pak dětem v cíli rozdali poukázky
na nanuky.
V cíli si pak děti ještě mohly zastřílet na připravené střelnici. Zde je potřeba poděkovat střeleckému
oddílu za pomoc a za podporu. Nesmíme zapomenout ani na Otu Šubrta a Lenku Novotnou. Ti si pro děti
připravili projížďku na koni. Dalšími, kterým je třeba poděkovat, jsou Vašek Dostálek a Vráťa Jiřička za
představení hasičské techniky. Poděkování patří samozřejmě také všem účinkujícím. A já připojuji ještě
jedno poděkování, a to Monice a Veronice, za to, že si pro nás tak skvělou akci každý rok připravují.
Závěrem jen krátké shrnutí. Akce neztrácí na své oblibě, ba právě naopak. O tom svědčí i návštěvnost. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 64 dětí. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na pořízení nových kostýmů a rekvizit.
JN

Školní strašení aneb rozloučení s létem
Další tradiční akcí pro naše děti je Školní strašení aneb rozloučení s létem. To letošní se konalo v pátek 22. září. Ten večer se v naší obci sešla všemožná strašidla.
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Obydlela celou naší obec, a to od Bachtíkových až po
fotbalové hřiště. Právě u Bachtíkových na dvoře se usídlili
čerti. Prošlo se blaty, kde bludičky sváděly z cesty pocestné.
Kdo úplně nezabloudil a nesešel z cesty, narazil na čarodějnici
s Mařenkou a Jeníčkem. Dále se pokračovalo rynkem, kde číhala další strašidla. V místním kostele se usídlil duch jeptišky
a duchové dalších strašidel. V kostele se musel každý zapsat
do kouzelné knihy. U Láskových vystrašil poutníky smrťák.
Na střelnici musel každý opět překonat svůj strach. U hřiště
strašila mrtvá nevěsta a kolem zámečku se vyrojila spousta
známých i neznámých strašidel.
S úlevou a strachem za zády na hřišti čekalo ne všechny odvážlivce opékání buřtů a ohňostroj. Za
drobné odměny děkujeme obci Prosečné a SDH Prosečné.
Na letošní akci dorazilo celkem 56 dětí v doprovodu dospělých.
DĚKUJEME VŠEM STRAŠIDLŮM ZA ÚČAST! RÁDI JE UVÍTÁME PŘÍŠTÍ ROK!
STRAŠENÍ ZDAR!
Marcela Bakešová, Dana Šubrtová

Kulturní dům čeká na kolaudaci
Rekonstrukce našeho kulturního domu je kompletně hotová. Po doplnění stavební dokumentace se
nyní čeká na kolaudaci celého objektu. Zároveň s kulturním domem byla zrekonstruovaná i přilehlá budova
bývalé restaurace. Budova dostala nová plastová okna společně se zateplenou fasádou, která tak nyní tvoří s kulturním domem jednotný celek. Úplnou rekonstrukcí prošlo i
sociální zařízení.
Co se týká interiéru kulturního domu, tak sál je již
vybaven i stoly a židlemi. S jejich kompletací pomohli
„brigádníci“ z řad zastupitelů a jejich rodinných příslušníků
a další občané. Za jejich pomoc jménem obce děkuji. Nyní
ještě pracujeme na zhotovení barového pultu.
Jakmile bude objekt zkolaudován a připraven, plánuje obec představit kulturní dům občanům naší
obce v rámci dne otevřených dveří. O celé akci budete včas informováni.
JN

Obec se rozhodla nevyužít poskytnutou dotaci
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle našeho zpravodaje, obec žádala v souvislosti s provozováním sběrného dvora o dotaci na řešení odpadů v naší obci. Dotace z OPŽP na Řešení odpadů v obci Prosečné v souhrnné výši nákladů 630 349,50 Kč byla obci schválena. Na listopadovém veřejném zasedání však
zastupitelé jednomyslně rozhodli, že od záměru čerpání poskytnuté dotace odstoupí.
Prosečenský KURÝR
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K tomuto rozhodnutí dospěli zastupitelé poté, co celou záležitost společně projednali. Dle rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí by obec mohla tyto prostředky použít pouze na nákup zařízení, inventáře a
strojů. Záměr obce byl jednak dovybavit sběrný dvůr kontejnery na odpad a štěpkovačem, ale také provést
stavební úpravy, zastřešení a také rekonstrukci oplocení. K tomuto účelu bychom však poskytnuté peníze
nemohli využít. V tomto kontextu by tak bylo zcela nereálné poskytnuté prostředky ekonomicky a smysluplně využít. Dalším důvodem poskytnutou dotaci nevyužít byl i výčet 34 položek, za jejichž porušení hrozí
obci sankce až do výše 100% poskytnuté dotace.
Na poskytnuté dotaci by se obec podílela vlastními zdroji ve výši 15%. Za tyto peníze jsme schopni
pořídit jak sběrné nádoby tak štěpkovač. Proto se zastupitelné rozhodli poskytnutou dotaci nevyužít.
JN

Fotbalová sezóna se nevyvíjí podle představ
Podzimní část fotbalového ročníku 2017/2018 je za námi. Fotbalisté TJ Sokol Prosečné jsou aktuálně v tabulce OS 3. třídy skupiny „Západ“ na 7. místě. Z deseti odehraných
zápasů si na konto připsali pět porážek, tři remízy a pouze dvě výhry. Díky bonusovým bodům za penaltové rozstřely tak mají v tabulce 11 bodů. Hůře jsou na tom pouze týmy Kuksu a Černého Dolu. Tabulce pak vévodí suverénní Dolní Kalná se ziskem 24 bodů.
Důvodů, proč je tomu tak, by se našlo několik. Hlavním však je velké množství obdržených „laciných“ gólů. Na našich 19 vstřelených branek připadá 33 obdržených. Na začátku sezóny byly
ambice jistě vyšší. Není však potřeba házet pověstnou flintu do žita. Jarní část ještě může pořadím zamíchat.
Věříme, že zimní přestávka našemu mužstvu prospěje a jaro bude naše!
JN

Adventní zpívání
Vánoce se kvapem blíží, advent je v plném proudu. Advent v naší obci odstartovalo v neděli 3. prosince tradiční vánoční zpívání v kostele sv. Alžběty Uherské.
Stejně jako v minulých letech celý program zahájilo vystoupení dětí z naší Mateřské školy. Děti si pro nás připravily
pásmo vánočních písní, koled a básniček. Potom přišly na řadu
vánoční písně a koledy v podání smíšeného sboru maminek, babiček a jednoho dědečka. Celá akce byla doprovázena výstavou
výtvarných prací dětí z MŠ s vánoční a zimní tématikou. Stejně
jako v letech minulých, tak i letos, byla tato akce milým zpříjemněním předvánočního času, který je plný shonu, a nervozity.
Všem, kteří se na realizaci této akce účastnili, patří velké díky.
Po celou dobu bylo pro všechny, kteří si našli chvilku
času a na setkání dorazili, připraveno občerstvení. Děti se mohli zdarma zahřát čajem a dospělí měli možnost ochutnat výborný svařáček, který opět připravily zaměstnankyně naší MŠ.
JN
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Různé
Informace MŠ Prosečné
Mateřská škola bude od 27.12.2017 do 29.12.2017 UZAVŘENA.
Přejeme všem krásné Vánoce a do roku 2018 hodně zdraví!

Provoz Obecního úřadu a Pošty Partner
Výdejní místo Pošty Partner bude uzavřeno od 21.12.2017
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech 27. -29.12.2017
Provoz bude zahájen dne 2.1.2018

Pozvánka na turnaj v prší
SDH Prosečné si vás dovoluje pozvat na další turnaj v karetní hře PRŠÍ.
Turnaj se bude konat v sobotu 3. února 2018 v prostorech nové hasičárny.
Bližší informace na tel. č. 605 848 833
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