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Vážení spoluobčané,
v současné době zažíváme, pro nás všechny, velmi náročné období, které snad brzy překonáme a vrátíme se k běžným činnostem. Stejně jako celá Česká republika čelíme dopadům plošné virové infekce a s tím
souvisejícími opatřeními vlády k omezení jejího šíření. Prožíváme, zejména starší generace, období plné
stresu, úzkostí, bezradnosti a obav o sebe a své blízké. Obecní úřad se snaží maximálně snížit dopady nastalé situace a přijít s pomocí každému, kdo ji potřebuje.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomáhají svým blízkým za vše, co pro ně dělají a také
Vám všem, kteří používáte ochranné pomůcky a dodržujete nastavená pravidla. Tímto vás prosím, abyste
vydrželi a nepolevili v dodržování vydaných opatření.
V tomto složitém období nám pomáhají i mnozí dobrovolníci. Je mou milou povinností upřímně poděkovat jménem svým i jménem celého vedení obce Ivaně Žluvové, Monice Novákové a Jiřímu Novákovi,
kteří na nic nečekali a dali se ihned po vydání krizových nařízení do šití roušek. Když jsem Moniku oslovil
s žádostí o šití a dodal potřebný materiál na šití roušek, „Zámeček“ už roušky šil z vlastního. Jejich distribuci, nejdříve všem občanům nad 65 let a následně všem včetně distribuce bezmála 400 litrů dezinfekce (ta
byla obci dodána krajským krizovým centrem), zajistili dobrovolníci z řad našich hasičů. Na mém seznamu
figurují – Jan Dostálek, Václav Dostálek, Jan Grúz, Jiří Novák, Tomáš Doubek a Vratislav Jiřička. Předem
se omlouvám, pokud jsem na někoho z vás hasičů zapomněl. Děkuji i Kátě Kokešové, která přesto, že
v Prosečném už nebydlí, nezištně zaslala na úřad 10 ks obličejových masek. Velké poděkování patří též paní
Šrámkové a panu Erbenovi za finanční dar na šití roušek.
Pokud budete mít někdo zájem o roušky nebo desinfekci (máme na obci ještě volné roušky i desinfekci), zavolejte mi na mob. 724 180 860. Doručíme Vám to. Nenechme se udolat vzniklou situací a vytrvejme, protože každá krize jednou skončí. Dál zodpovědně nosme roušky tam, kde je to třeba, a dodržujme
pravidla zvýšené hygieny. Buďme ohleduplní ke všem kolem nás.
Stále platí, že osamělí senioři, kteří nemají nikoho, kdo by jim nakoupil potraviny či drogerii,
mohou volat na mé telefonní číslo (mob. 724 180 860). Dotčeným osobám bude v co nejkratší možné
době pomoc zajištěna.
Jiří Bachtík
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 20.2.2020
V úvodu veřejného zasedání starosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 14/2019 (Konečná úprava rozpočtu 2019) a č. 1/2020. Dále
předložil starosta Inventarizační zprávu o provedení inventur majetku obce k 31.12.2019 a přítomné seznámil s výsledky jednotlivých inventarizací. Dále vzali zastupitelé na vědomí Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce
2019. Kontrola proběhla ve dnech 3.9.2019 a
6.2.2020. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Dalším bodem jednání bylo
stanovení odměn neuvolněných zastupitelů, z důvodu nového Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. Zastupitelé možného navýšení odměn nevyužili a ponechali odměny beze změn. Dále se ZO seznámilo
s usnesením Valné hromady SMO Krkonoše, kterým se navyšuje členský příspěvek obcí ze stávajících 3,-Kč na 10,-Kč za každého trvale žijícího
obyvatele. Dále zastupitelé projednali žádost obce
Bublava o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc
dané obci, která se dostala do velkých dluhů. ZO
schválilo příspěvek 1 000,-Kč. Dále ZO schválilo
podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky na budově Obecního
úřadu dne 10.3.2020. ZO se dále zabývalo žádostí
společnosti SATAN s.r.o. Trutnov o možnosti
umístění převaděče internetu na věži kostela. ZO
tuto žádost schválilo. Občané tak budou moci využít služby dalšího poskytovatele vysokorychlostního internetového připojení. Dalším bodem jednání bylo pověření osoby k podpisu schválené
Kupní smlouvy – pozemek u hřbitova. Zastupitel
Basař navrhl pověřit podpisem smlouvy advokáta,
se kterým danou věc předem projednal. Minule
navrhovaná varianta, že kupní smlouvu by podepsali všichni zastupitelé, kteří prodej schválili,
není totiž po právní stránce možná. ZO tento návrh schválilo. Jako další bod byla projednána opa-
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kovaná žádost o umístění lampy veřejného osvětlení před dům čp. 168 z obav o svou bezpečnost a
majetek. Zastupitelé zopakovali svoje stanovisko
z minulého projednání dané záležitosti, a to, že
VO slouží primárně k osvětlení veřejných prostor
a komunikací, nikoli k ochraně soukromého majetku. Dále ZO schválilo pronájem sálu KD na
soukromou akci (svatba) na den 20.6.2020. Starosta obce dále seznámil zastupitele s vyhlášením
dotačního titulu na nájemní bydlení – program
298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury, pro obce do 3
000 obyvatel. V souvislosti s tím si vyžádal cenovou nabídku společnosti Witero s.r.o. na administraci podání žádosti a případné výběrové řízení na
výběr dodavatele veřejné zakázky. Zpracování a
podání žádosti – výše odměny 25 000,-Kč bez
DPH + 1,8% z výše přiznané dotace, administrace
výběrového řízení v režimu zákona o veřejných
zakázkách 30 000,-Kč. ZO cenovou nabídku
schválilo. ZO se dále seznámilo s žádostí MŠ Prosečné o opravu plotu u mateřské školy. ZO schválilo uvolnění částky 50 000,-Kč z nespecifikované
rezervy rozpočtu na nutné opravy plotu. Starosta
informoval přítomné o současném vývoji situace
ve zpětném odběru separovaného odpadu,
zejména papíru a plastů. Po té, co Čína přestala
tento tříděný odpad vykupovat, dočasně zkolaboval současný systém (než se vyřeší náhradní zpracovatelské kapacity). Zastupitelé diskutovali o návrhu nového zákona o odpadech – nutnosti navyšovat podíl vytříděných složek komunálního odpadu, v našem případě ze současných cca 27% až
na 75% v roce 2030!!! V opačném případě nás
čeká postupné navyšování skládkového poplatku
ze současných 500,- Kč/t až na 1850,- Kč/t v roce
2029 a pokuta do výše 200 000,- Kč/rok. ZO se
shodli, že těchto cílů nelze dosáhnout bez zajištění
svozu i BIO odpadů (z důvodu velké hmotnosti
tohoto odpadu), o systému nakládání s BIO odpa-
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dem zastupitelé ještě nerozhodli. Zda budou použity hnědé popelnice, případně kontejnery apod.
Zastupitelé následně vzali na vědomí dopis náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje s výzvou, aby se obce podílely 3 % svých daňových
příjmů na financování sociálních služeb. Zastupitelé konstatovali, že obec každoročně přispívá sociálně orientovaným organizacím v našem regionu. Na závěr ZO schválilo Rozpočtové opatření
č. 2/2020, kde se promítnou schválené položky –
dar obci Bublava, oprava plotu MŠ a služby
Witero s.r.o. ZO pověřilo starostu zajištěním cenové nabídky na nový hasičský vůz pro JPO Prosečné, vozidlo GAZ Vydra od společnosti Eltrans
Liberec a to z důvodu nevyhovujícího technického
stavu stávajícího vozu (Avia rok výroby 1979).

VZZO 9.3.2020
ZO schválilo podání žádosti o dotaci do Podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury. Součástí
žádosti o poskytnutí dotace byly dále další dokumenty, které ZO postupně schválilo. 1) Návrh nájemní smlouvy pro budoucí pronájem nájemních
bytů na adrese Prosečné 117. 2) Stanovení výše
nájemného v místě a čase obvyklém - byla vypočtena a stanovena cena 95,-Kč/m2. 3) Způsob pronájmu nových nájemních bytů na adrese Prosečné
117 - bylo stanoveno, že žádost o pronájem bude
nutné předložit osobně, písemně nebo elektronickou cestou na úřad obce, že byty nejsou určeny
pro komerční účely a vymezení žadatelů (občan
starší 18 let, trvalý pobyt v ČR (EU), pronájem
třetím osobám je zakázán, byty nejsou určeny pro
komerční účely, byty pronajímány bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, byty určeny osobám bez vlastního bydlení (osoby nevlastnící nemovitosti určenou k bydlení), dle poptávky předpoklad bytů primárně pro starší lidi,
jelikož 70% zájemců je ze strany lidí straších 60
let). 4) Potřeba nájemních bytů. ZO dále projednalo žádost Charity Červený Kostelec o příspěvek
na činnost Hospice Anežky České. ZO schválilo
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příspěvek ve výši 2 000,-Kč. Dalším bodem jednání byla Technicko-ekonomická studie kanalizace, kterou vypracovala společnost Fiala projekty
s.r.o. Studie vyčísluje náklady na vybudování
hlavní kanalizační stoky o délce 6292m (44,044
mil. Kč bez DPH) a celkem 7 výtlačných stok o
celkové délce 772 m (8,188 mil. Kč bez DPH).
Studie dále uvádí, že na stavbu je možno žádat o
dotaci u Státního fondu životního prostředí do
výše 63,7 % nákladů, příp. o krajské dotace předpoklad 3-4 mil. Kč. Studie nepočítá s náklady na
projektové práce (cca 6% u projektů nad 10 mil.
Kč) ani s náklady na jednotlivé kanalizační přípojky od nemovitostí. Starosta k věci uvedl, že
tato investice, zatím převyšující 63 mil. 200 tis.
Kč, by byla i v případě přiznání dotací pro obec
„ekonomickou sebevraždou“, neboť pro obec by
to znamenalo uhradit odhadem 30 mil. Kč z vlastních zdrojů. Zastupitel Basař zastává názor, že by
bylo smysluplnější vybudovat v obci kanalizaci
než přispívat občanům na domovní ČOV a navrhl
projednat tento bod jako samostatný bod na mimořádném veřejném zasedání v kulturním domě
za účasti pana Fialy, kde by byly občanům odborníkem vysvětleny výhody a nevýhody řešení likvidace odpadních vod v obci, buď domovní ČOV
nebo tlakovou kanalizací nebo gravitační kanalizací. Tento návrh nebyl schválen. Starosta seznámil přítomné s výsledky Mimořádné mostní prohlídky a Zprávou o stavebně technickém průzkumu mostu u kostela, který byl zadán na základě usnesení zastupitelstva č. 05/2019 č. 1.10.
Zpráva uvádí, že beton KA nosníků a opěr je stále
převážně v dobrém stavu, kromě míst odseparovaných korodujících výztuží s nevyhovující krycí
vrstvou nosníků N1, N2, N7 a N8, kde dochází ke
korozi předpínací výztuže vlivem vody naakumulované v dutině nosníků. Bylo doporučeno do
doby celkové rekonstrukce mostu odvodnění KA
nosníků formou odvrtů, usměrnění dopravy do
středu mostu a omezení zatížitelnosti na 10 tun.
Zastupitelé se zabývali došlou cenovou nabídkou
společnosti Eltrans Liberec s.r.o. na hasičské vozidlo pro JPO. Ve spolupráci s JPO starosta poptal
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cenu ekonomické varianty vozu. Cena takovéhoto
auta byla vyčíslena na 904 500,- Kč bez DPH. Zastupitelé se shodli na potřebě obměny požárního
vozidla pro JPO (současní Avia – stáří 41 let) a

pověřili starostu, aby ve spolupráci s JPO nakonfiguroval optimální variantu auta a připravil podklady pro zadání VZMR dle směrnice obce.
Jiří Novák

Ze života v obci
Novoroční turnaj v prší
V sobotu 11. ledna se v naší hasičárně sešli příznivci karbanu. Sbor dobrovolných hasičů Prosečné si
pro ně totiž připravil v pořadí již čtvrtý ročník Novoročního turnaje v karetní hře prší.
Hráčů se sešlo celkem 21, to znamená, že se hrálo na sedmi stolech vždy po třech hráčích. Svá místa
u stolu si hráči vylosovali. Toto losování se opakovalo vždy po odehrané sekci. Do hry měli hráči k dispozici žetony v celkové hodnotě 50 bodů. Po ukončené hře se sečetly hodnoty karet, které hráčům zůstaly na
ruce a každých deset znamenalo 1 bod, chcete-li 1 korunu. V případě, že hráčům žetony došly, měli možnost si další do hry dokoupit. O vítězi pak rozhodl nejvyšší počet žetonů po ukončení her. Případné dokoupené žetony se samozřejmě odečetly.
S celým turnajem a se všemi protihráči si nejlépe poradil Honza D., který se tak konečně stal prvním
mužským vítězem turnaje! Konečně skončila nadvláda něžného pohlaví  Letošní mužskou převahu a dominanci dokreslili svým umístěním na druhém a třetím místě Robert P. a Marek B. Bramborová medaile pak
patřila Lucce B. Všem gratulujeme!
JN

Silný vítr naší obec pošetřil
Orkán Sabine pustošila celou Evropu. V neděli 9.2. se přes Německo přesouvala na území naší republiky. Meteorologové vyhlásili výstrahu před extrémním větrem. V pondělí 10.2. pak orkán dorazil do
Čech. Energetici vyhlásili celkem v deseti krajích, včetně královéhradeckého, kalamitní stav. Na Sněžce dosahoval vítr v nárazech 180 km/h, na polské straně naměřili dokonce 198 km/h.
Naše obec byla postižena naštěstí pouze výpadkem elektrické energie. V důsledku prudkých poryvů
větru došlo okolo 13 hodiny k poškození vedení vysokého napětí. Zaměstnanci energetické společnosti na
odstranění poškození intenzivně pracovali a zhruba v 19 hodin byly dodávky proudu obnoveny. Silný vítr
ještě vyvrátil strom u lávky pod Šrámkovými. Kmen stromu ohrožoval elektrické vedení. Situace byla nahlášena na poruchovou linku společnosti ČEZ. Její pracovníci nebezpečný strom odstranili.
O týden později zasáhla území ČR další bouře, pojmenovaná tentokrát Julie. Mohutná tlaková níže
s sebou přinesla i silné a vydatné dešťové srážky. Díky nim byl na Malém Labi vyhlášen dokonce 1. stupeň
povodňové aktivity. V noci na pondělí silný vítr opět vyvracel stromy, ničil střechy, komplikoval dopravu a
působil škody na rozvodech elektrické energie. Polská meteorologická stanice na Sněžce naměřila rychlost
větru v nárazech až 223 km/h. I v tomto případě jsme naštěstí vyvázli beze škod.
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Na tomto místě je potřeba poděkovat panu Jančulovi a jeho spolupracovníkům za úklid hřbitova,
který byl právě v důsledku silného větru plný polámaných větví.
JN

Tříkrálová sbírka letos trochu jinak
I v letošním roce jsme měli všichni možnost přispět finanční částkou na pomoc potřebným v rámci
celorepublikové akce, která patří k nejznámějším charitativním akcím v republice. Řeč je samozřejmě o Tříkrálové sbírce.
Letos však nenavštěvovali naše domovy koledníci s pokladničkami, protože děti z naší MŠ, které
tuto roli na sebe každoročně braly, jsou ještě příliš malé a akci takového rozsahu by ještě nezvládly. K dispozici tak byla pouze jedna zapečetěná pokladnička, která byla umístěná na Obecním úřadě.
I tak se v naší obci podařilo vybrat 3 997,- Kč. Všem, kteří přispěli, patří veliký dík.
JN

Různé

Život bez bariér v Nové Pace
V Nové Pace v prostorách bývalé nemocnice a kláštera sídlí nezisková organizace Život bez bariér
z.ú.. Hlavní činností je poskytování sociálních služeb, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, nabídka
přechodného ubytování a rozsáhlá půjčovna kompenzačních pomůcek. Co konkrétně můžeme zájemci nabídnout? Jak můžeme pomoci?
Mnozí se nás obrátí s prosbou o pomoc. Ráda bych se podělila o několik případů dobré praxe:
...syn si zlomil nohu a potřebovala bych pro něho na dobu rehabilitace invalidní vozíček…
Naše pracovnice zkontaktovala syna, informovala o možnostech rehabilitace a zapůjčila na dobu léčby
vhodný invalidní vozík z naší půjčovny kompenzačních pomůcek.
…máme osmdesátiletou maminku na lůžku a nevíme jak vše zajistit…
Sociální pracovník odborného sociálního poradenství navštíví rodinu
přímo v místě bydliště. Poradí jak pečovat o své blízké. Poskytne informace ohledně příspěvků, pomůže navrhnout bezbariérovost v domě, poradí kde zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, předá kontakty na sociální služby v okolí a s rodinou je nadále v kontaktu.
…máme postiženou sestru, nemá dostatek finančních prostředků, nechce být sama doma…
Sestru jsme kontaktovali a nabídli ji bezplatnou službu sociální rehabilitaci. Zde se naučila činnost, které byly přínosem pro uplatnění se na trhu
práce nebo pracovní uplatnění přímo v naší chráněné dílně. Nabídli ji možnosti dalšího vzdělávání, nabídli další navazující aktivity v rámci Lady
clubu.
Prosečenský KURÝR
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…manžel je dlouhodobě nemocný, nemůže pracovat, nemá důchod…
Manželovi sociální pracovnice pomohla vybavit invalidní důchod, průkaz mimořádných výhod. Nabídla
možnosti zápůjčky vhodné kompenzační pomůcky. Organizace vlastní i bezbariérovou dopravu pro případný doprovod k lékaři.
…starám se o postiženého syna, nechodím do práce a jsem psychicky přetížena…
Sociální pracovnice nabídla možnost umístění syna v denním stacionáři. Syn bude ve skupině sobě rovných,
maminka si psychicky odpočine. Může si najít zaměstnání na kratší pracovní úvazek. Tím se zlepší jak finanční situace rodiny, tak i psychická dosavadní zátěž. Sociální pracovnice může i poradit a nabídnout
vhodnou psychologickou poradnu nebo službu, která by pomohla v dané situaci.
…jsme v důchodu, děti bydlí daleko, nemáme nic moc na práci, rádi bychom se někam podívali…
Informovali jsme seniory o poskytované službě sociální rehabilitace a denní stacionář. Nabídli možnost využít Gentleman club a Lady club. Jedná se o organizované aktivity na přání (výstavy, výlety s doprovodem),
které jsou určeny pro tyto cílové skupiny.
…máme tatínka, který bydlí sám v domečku a již tuto situaci nezvládá….
Sociální pracovník kontaktoval rodinu i tatínka. Nabídl možnost využít přechodného ubytování v našem
bezbariérovém zařízení. Nabídl využít další námi poskytované služby například denní stacionář nebo sociální rehabilitaci.
Život bez bariér, z.ú. více než 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, seniorům ale i laicky
pečujícím. Cílem je, aby každý, kdo se na nás obrátí s prosbou, našel pomoc pro zkvalitnění svého života.
Veškeré informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.zbb.cz.
Jitka Fučíková ředitelka
ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z.Ú.
Lomená 533, 509 01 Nová Paka
KONTAKT: tel.: +420 493 724 159; info@zbb.cz , www.zbb.cz

Poděkování všem, kteří se
dne 1.2.2020 přišli rozloučit
s Karlem Reslem…

Rodina Reslova

Prosečenský KURÝR

Strana 6

MÍSTNÍ POPLATKY
od 1. ledna 2020

PROSEČNÉ

POPLATEK ZA PSA (plátcem je držitel psa):

splatnost do 31.3. roku

za jednoho psa …………………… 100,- Kč
za druhého a dalšího ……………. 150,- Kč
držitel psa starší 65 let …………

BEZ POPLATKU

POPLATEK ZA ODPADY (plátcem je fyzická osoba):
Plátce přihlášený v obci - od 16 do 64 let věku ………... 430,-Kč/rok
- do 15 let a nad 65 let věku…...215,-Kč/rok
Plátce „chalupář“ (platí za objekt) ……………………. 430,-Kč/rok

POPLATEK Z POBYTU (plátcem je poskytovatel úplatného pobytu):
Sazba poplatku ………………………………….10,-Kč
za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne příjezdu

ubytovaný mladší 18 let …………………….. BEZ POPLATKU

Bližší informace - Obecně závazné vyhlášky Obce Prosečné - k nahlédnutí
na OÚ Prosečné a na www.obecprosecne.cz (www.obecprosecne.cz/vypis-priloh-2)
Prosečenský KURÝR
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PŘICHÁZÍ ZMĚNA VE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Přichází změna v režimu svozů komunálních odpadů, která byla avizovaná v Prosečnenském zpravodaji č. 3/2019.
Do svých domovů jste dostali nádoby na PLASTY (žlutá) a na PAPÍR (modrá). V nadcházejícím (přechodném)
období bude probíhat svoz odpadů vždy v PONDĚLÍ v režimu 1x/14 dní směsný komunální odpad = SKO (klasické černé a plechové popelnice), 1x/měs. PLASTY (žlutá) a 1x/měs. PAPÍR (modrá). CELÝ SYSTÉM BUDE
V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ DOLAĎOVÁN.
Po vyhodnocení přechodného období se režim může změnit.

SKO

,

PLASTY

,

PAPÍR

POZPIS SVOZŮ do konce srpna:
KVĚTEN 2020: pondělí 4.5. - SKO, 11.5. – PLASTY, 18.5. – SKO, 25.5. – PAPÍR
ČERVEN 2020: pondělí 1.6. - SKO, 8.6. – PLASTY, 16.6. – SKO, 22.6. – PAPÍR, 29.6. – SKO
ČERVENEC 2020: pondělí 6.7. – PLASTY, 13.7. – SKO, 20.7. – PAPÍR, 27.7. – SKO,
SRPEN 2020: pondělí 3.8. – PLASTY, 10.8. – SKO, 17.8. – PAPÍR, 24.8. – SKO, 31.8. – PLASTY

Obec děkuje dobrovolným hasičům za rozvoz jednotlivých sběrných
nádob

PODĚKOVÁNÍ
Při pracích na zařízení internetu ve věži našeho kostela Sv. Alžběty jsme minulý týden
(9.5.) zjistili, že je do věže spadlá jedna z hlavních konstrukčních opěr věže. O posouzení
stavu jsem požádal odborníka, občana obce, pana Jiřího Stehlíka (Prosečné 174). Ten zjistil,
že se jedná o tzv. Ondřejský kříž, který je pro stabilitu věže nezbytný. To, co následovalo,
mne mile překvapilo a dnes se vidí opravdu jen málo.
Pan Stehlík se nabídl, že konstrukci v co nejkratším termínu po práci opraví. Dnes je
13.5. a pan Jiří Stehlík mi přišel předat klíče i odvedenou práci. S kolegou panem Marcelem
Brožem ml. odmítli odměnu a svou práci, jakožto i pan Roubal (Roubenky Roubal) materiál,
obci DAROVALI.
VŠEM VÁM PÁNOVÉ JMÉNEM OBCE UPŘÍMNĚ DĚKUJI.
Jiří Bachtík
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