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Vážení a milí spoluobčané,
dostává se k vám prosincové vydání zpravodaje v čase pro mnohé z nás nejkrásnějších svátků v roce.
Příchod Ježíška a nadělování dárků je jedna z nejočekávanějších událostí snad pro všechny dětské dušičky.
Následné bujaré veselí provázející loučení se starým rokem a vítání roku nového je zas záležitostí spíše pro
nás dospělé a je jakýmsi vyvrcholením adventu a vánočních svátků. Samotný Štědrý večer je pro většinu z
nás spojen především se slavnostní náladou u štědrovečerního stolu, se vzpomínkami na naše blízké a s radostí nad rozzářenými dětmi při následném rozbalování dárků pod stromečkem.
A s drobnými „dárečky“ se připojují i naši zastupitelé. V souvislosti s novou legislativou v oblasti
místních poplatků byly s platností od 1. ledna 2020 schváleny zcela nové vyhlášky o místních poplatcích.
Některé poplatky zastupitelé ruší úplně (ze vstupného, užívání veřejného prostranství), ostatní jsou od základu nové. A co že je tím dárkem? Od 1. ledna 2020 platí u poplatku za odpady sleva ve výši 50 % pro děti
do 15ti a seniory nad 65 let, pro ostatní se poplatek oproti současnému stavu nenavyšuje (430,-Kč/rok).
Všem se nám snižuje poplatek za naše čtyřnohé miláčky na 100,-Kč/rok za 1. psa (150,-Kč za 2. a dalšího),
senioři nad 65 let jsou od tohoto poplatku osvobozeni zcela.
S Novým rokem přicházejí i nové věci. V roce 2020 nás tak čeká „malá odpadová revoluce“. Přicházíme s novou koncepcí v oblasti nakládání s naším komunálním odpadem. Pro naplnění cílů EU – navýšit do
roku 2030 podíl tříděného odpadu ze současných 35% na 75%, budou v průběhu roku 2020 všechny nemovitosti v obci dovybaveny popelnicemi na plast (žluté o objemu 240 lt) a popelnicí na papír (modrá 120 lt).
Věříme, že tímto krokem účinně snížíme objem ostatního nevytříděného komunálního odpadu na minimum,
ať už z ohledu k životnímu prostředí pro naše děti nebo kvůli našim peněženkám (poplatek za skládkování
se navýší postupně až na téměř čtyřnásobek z 500 na 1850,-Kč za tunu). Protože plasty dáme do žlutých nádob, papír do modrých popelnic, veškerý kovový odpad (vč. plechovek, konzerv, alobalů apod.), elektroodpad, nebezpečný odpad, oleje a tuky z kuchyně odneseme do sběrného dvora a bioodpady zlikvidujeme
v kompostérech.
Pojďme si dát jako společné předsevzetí, že to dokážeme!
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Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné vánoční svátky, plné vánoční pohody a lásky,
a mnoho zdaru a pevného zdraví v novém roce 2020.
Jiří Bachtík
starosta

Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 20.11.2019
V úvodu jednání zastupitelé, s ohledem na nový
zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích, schválili nové
Obecně závazné vyhlášky. ZO nejprve projednalo
a následně schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích z
19.1.2011. ZO dále projednalo a schválilo vydání
Obecně závazné vyhlášky č.2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZO stanovilo poplatek na poplatníka ve výši 430,- Kč/rok. Zastupitelé schválili
úlevu ve výši 50% pro poplatníky dle čl.2,
odst.1a) vyhlášky, do 15 let věku a od dovršení 65
let věku. ZO dále projednalo a schválilo vydání
Obecně závazné vyhlášky č.3/2019, o místním poplatku ze psů. ZO schválilo poplatek na poplatníka
do 65 let věku ve výši 100,- Kč/rok za prvního psa
a 150,- Kč/rok za druhého a každého dalšího psa.
Poplatník starší 65 let má stanoven nulový poplatek ze psů. V dalším bodě jednání ZO projednalo a
schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky
č.4/2019, o místním poplatku z pobytu. ZO stanovilo poplatek na poplatníka ve výši 10,- Kč za
každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho
počátku. Poslední OZV byla Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prosečné. ZO vydání této OZV schválilo. Dalším bodem jednání
byl prodej pozemku u hřbitova p.č. 1180/2. Starosta seznámil přítomné s doručenou peticí, kterou
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podepsalo 124 občanů, kteří s prodejem nesouhlasí. Předsedající, na základě nesouhlasného vyjádření 124 občanů k prodeji pozemku, navrhl revokaci (zrušení) usnesení o prodeji pozemku z minulého VZZO a nechal o revokaci usnesení hlasovat. Revokace nebyla schválena. Zastupitelé tedy
pokračovali projednáváním návrhu Kupní
smlouvy s věcným břemenem služebnosti, který
obdrželi zastupitelé předem. Zastupitel Basař navrhl doplnění znění smlouvy o zpřísňující podmínky pro kupujícího, které by měli pomoci rozptýlit obavy v souvislosti s prodejem pozemku.
Na doplnění smlouvy o zpřísňující podmínky pro
kupujícího se ZO usneslo. Zasedání pokračovalo
návrhem Dodatku č.11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, uzavřené 30.6.2005 se společností Transport Trutnov, s.r.o. Dodatkem se navyšuje cena plnění smlouvy o 5% z 254 602,- Kč na
267 332,- Kč (ceny bez DPH). Dodatek č. 11 ke
smlouvě o svozu komunálního odpadu byl schválen. Zastupitelé dále projednali cenovou nabídky
fy. Mosty Hofman, Batňovice na provedení běžných mostních prohlídek devíti obecních mostů.
Cenová nabídka je ve výši 28 677,- Kč. Zastupitelé se dohodli, že zadání běžné mostní prohlídky
mostu u kostela bude rozšířeno o zadání provedení
hloubkové kontroly mostní konstrukce z předepjatého betonu (problematická technologie), ke zjištění skutečného stavu mostu. Zadání mostní prohlídky s hloubkovou kontrolou bylo schváleno.
ZO projednalo cenovou nabídku společnosti Fiala
projekty s.r.o na zpracování technickoekonomické
studie obecní kanalizace. Prvotní hrubé odhady
nákladů (45 – 55 mil. Kč) dle použití možných va-
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riant řešení obecní kanalizace (tlaková nebo gravitační). Cenová nabídka na zpracování studie činí
18 150,- Kč. Zpracování studie bylo schváleno.
Dále zastupitelé schválili poskytnutí dotace
2 500,- Kč Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově na nákup knih do výměnných
fondů na rok 2020. Starosta seznámil přítomné s
dopisem Ing. Dernera, náměstka hejtmana KHK, o
vývoji financování sociálních služeb v KHK. V
dopise jsou vyzvány obce ke spoluúčasti na financování ve výši 3% daňových příjmů. V případě
obce Prosečné se jedná o cca 240 tis. Kč. Zastupitelé se shodli, že současná praxe poskytování příspěvků konkrétně zařízením, která naši občané
přímo využívají, je nejtransparentnějším způsobem využití veřejných financí a obec bude v této
praxi pokračovat. Dále zastupitelé schválili příspěvek 10 000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz charitní pečovatelské služby v Hostinném. Dále ZO projednalo žádost Farní charity
Dvůr Králové n/L. o příspěvek ve výši 2 000,-Kč
na provoz bezplatné Občanské poradny v Hostinném a Vrchlabí, které jsou využívány i našimi občany. ZO schválilo příspěvek 1 000,- Kč (stejně
jako v loňském roce). Zastupitelé se seznámili s
doručenou žádostí o příspěvek na činnost Svazu
diabetiků ČR, pobočného spolku Vrchlabí. Tento
subjekt obec pravidelně podporuje a i pro příští
rok je s příspěvkem ve výši 10 000,- Kč počítáno
v návrhu rozpočtu na rok 2020. Starosta informoval přítomné o schůzce se zástupci neziskového
spolku MAS Krkonoše a s doručenou žádostí o finanční podporu na činnost spolku. Spolek získal
na rozvoj regionu (území vymezené 26 obcemi)
finanční prostředky ve výši 95 mil. Kč. Jednotlivé
projekty žadatelů regionu jsou z 95% financovány
z těchto prostředků. Zbývá zajistit kofinancování
zbylých 5%, na které vlastní zdroje spolku (členské příspěvky) nestačí. Jednou z navržených variant pokrytí těchto 5% je spoluúčast obcí vymezeného území navrženým příspěvkem ve výši 10,Kč na obyvatele (za obec Prosečné 5870,- Kč).
ZO s navrhovaným příspěvkem souhlasilo s pod-
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mínkou, že se dle stejných pravidel bude na financování podílet všech 26 obcí. Dále seznámil starosta přítomné s Rozpočtovým opatřením č.
10/2019, vydaným z pravomoci starosty. Zastupitelé dále projednali a následně schválili předložený návrh Rozpočtového opatření č. 11/2019,
kde se promítl zejména vyšší výběr daní a byla
povýšena položka na údržbu veřejné zeleně. Dále
starosta navrhl prodloužení podpory provozu obchodu potravin v čp. 24. Zastupitelé v zájmu udržení provozu potravin schválili prodloužení odpuštění finanční plnění ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor dle čl. IV z 2. 7. 2018 do konce
roku 2019. Zastupitelé se zabývali přípravou rozpočtu obce na rok 2020. Návrh rozpočtu počítá s
celkovými příjmy ve výši 8.669.700,- Kč, výdaji
ve výši 8 280 700,- Kč. Kromě mandatorních výdajů se v předloženém návrhu již počítá se 2 mil.
Kč na přestavbu bývalé školy (financování schváleno v 11/2018), s financováním obecního dotačního programu na domácí ČOV, s 1% rezervou na
řešení krizí, promítnou se dnes schválené úlevy na
poplatcích (děti do 15ti let a senioři nad 65 let) i
pravidelně poskytované příspěvky na činnosti
(Svaz diabetiků, Klub důchodců, Sokol Prosečné).
Nespecifikovaná rezerva ve výši 1 309 630,- Kč
bude použita v průběhu roku operativně dle určení
ZO.

VZZO 10.12.2019
V úvodu zasedání seznámil starosta přítomné
s Rozpočtovým opatřením č. 13/2019, které bylo
vydáno z pravomoci starosty. Dále ZO schválilo
Plán inventur majetku obce k 31.12.2019. Dalším
bodem jednání byl návrh rozpočtu obce. Rozpočet
je sestaven jako přebytkový ve výši příjmů 8 669
700,- Kč, výdajů 8 280 700,- Kč a tř.8 - financování ve výši 389 tis. Kč. Návrh rozpočtu byl
schválen. Dále byl schválen střednědobý výhled
rozpočtu obce do roku 2022. ZO dále projednalo
doplněný návrh Kupní smlouvy o prodeji pozemku u hřbitova. Smlouva byla doplněna o zpřísňující podmínky, jak bylo dohodnuto na minulém
zasedání. Kupní smlouva byla schválena. O tom,
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kdo ze zastupitelů bude zmocněn k podpisu
smlouvy a za obec pod smlouvu připojí svůj podpis, bude rozhodnuto na následujícím zasedání.
Starosta i místostarosta z důvodu svého nesouhlasného postoje s prodejem a s ohledem na vyjádření občanů obce (více jak 120 podpisů proti
prodeji) odmítli smlouvu podepsat. Zastupitel
Basař navrhl, aby svůj podpis na smlouvu připojili
všichni zastupitelé, kteří prodej schválili, ale až po
té, co prověří právoplatnost tohoto kroku. Tento
návrh byl schválen. Starosta informoval přítomné
o jednání se zástupcem svozové firmy Transport
Trutnov a společností administrující žádost o dotaci na nádoby na tříděný odpad. Pro optimalizaci
a zefektivnění systému bylo při jednání doporučeno pořízení větších nádob na plast, tak aby se
frekvence svozu prodloužila, ideálně na 1x za měsíc. Dále informoval o jednání vlády, kde byla
schválena nová odpadová pravidla do roku 2030,
kde je kladen důraz na třídění komodit komunálního odpadu (ze současných 35% na 75% podílu)

a postupným navyšováním poplatku za skládkování až na téměř čtyřnásobek (ze současných 500,Kč/t na 1850,-Kč/t). Zastupitel Zeman navrhl pořízení i nádob na papír (modrých popelnic). Zastupitelé poté schválili změnu v sortimentu poptávaných nádob na 200 ks žlutých popelnic 240 litrů
(PLAST) a 200 ks modrých popelnic 120 litrů
(PAPÍR). Počet nádob na BIOODPAD (3 ks 1100
litrů do sběrného dvora) se nemění. V souvislosti s
mostními prohlídkami a se zadáním hloubkové
kontroly konstrukce mostu U kostela (technologie
předepjatého betonu) informoval starosta o jednání s Ing. Hofmanem (fa Mosty Hofman) a o nabídce odborně způsobilých společností k provedení tohoto stavebně technického průzkumu. Nabídka na STP celého mostu včetně podest je ve
výši 55 tis. Kč (bez DPH), STP pouze mostovek
35 tis. Kč (bez DPH). Zastupitelé schválili provedení STP pouze mostovek s tím, že podesty jsou
předmětem standartní mostní prohlídky.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci

Po podzimu sedmé místo
Podzimní část fotbalové sezóny 3. třídy je u konce. Fotbalisté TJ Sokol Prosečné z posledních čtyř
odehraných zápasů vytěžili devět bodů z možných dvanácti. Na domácím hřišti porazili 3:0 silný Horní Maršov, v Lamperticích zvítězili poměrem 4:1. V posledním domácím zápase deklasovali Bohuslavice 8:4. Naši
borci nestačili jen na lídra tabulky Dolní Lánov a v posledním podzimním zápase podlehli
favoritovi na jeho hřišti 5:2.
V tabulce to znamená jediné. Sokol postoupil na pěknou sedmou pozici. Ze 13
odehraných zápasů má 6 výher, 3 remízy a 4 prohry. Dohromady 22 bodů, díky jednomu
plusovému za výhru v penaltovém rozstřelu. Skóre 35:27. Fotbalisté tak naplnili naše
přání a očekávání a zimní přestávku si mohou užívat v klidné horní polovině tabulky.
Věříme, že poctivá zimní příprava přinese také své ovoce a výkony našich fotbalistů budou na jaře ještě lepší.
JN
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Školní strašení aneb rozloučení s létem
Nepřízeň počasí zapříčinila, že se tradiční zářijová akce Školní strašení uskutečnila letos až v měsíci
říjnu, konkrétně v pátek 11. října.
Startovalo se tradičně u mateřské školy a trasa vedla známými místy až do cíle na fotbalovém hřišti.
Cestou bylo připraveno celkem devět stanovišť. K vidění byla spousta strašidel různého druhu. Akce přilákala celkem 56 dětí. Symbolické vstupné 20,- Kč bylo použito na pokrytí odměn. Na tomto místě je potřeba
poděkovat obci Prosečné za finanční podporu, protože hodnota odměn byla daleko vyšší, než vybrané
vstupné, i když spousta dospěláků věnovala daleko víc peněz, než oněch 20,- Kč. Za to jim patří velké díky.
Poděkování patří samozřejmě i všem strašidlům, která byla letos nejen z naší obce, ale i přespolní. Děkujeme také všem dětem, které přišly. Těšíme se za rok opět na shledanou 
JN

Rekonstrukce hřbitova
Jak jste si jistě všimli, náš hřbitov prochází rozsáhlou a hlavně potřebnou rekonstrukcí. Na tuto akci
vyčlenilo zastupitelstvo již na konci roku 2018 300 tis. Kč v rozpočtu. Rekonstrukce se týká hřbitovní zdi i
přilehlé márnice.
Prvním krokem rekonstrukce bylo prořezání veškerého stromoví a odstranění nebezpečných větví. Dále byla pokácena lípa u
márnice a u pomníku před bránou. Byly vyřezány všechny dřeviny,
které narušovaly hřbitovní zeď. Samotná hřbitovní zeď prošla také
opravou. U márnice byl stržen dřevěný přístavek a byla zbudována
nová střecha. Oprava márnice bude dokončena v příštím roce, kdy
márnice dostane novou fasádu. Opraven byl i pomník u vstupní brány
a svatý kříž na hřbitově.
JN

Další ročník turnaje ve stolním tenise zná své vítěze
V sobotu 26.10. hostil náš Kulturní dům další ročník turnaje dvojic ve stolním tenise. Pořadatelem
turnaje byl opět Sbor dobrovolných hasičů Prosečné.
Letos, stejně jako v minulém roce, šlo o losované dvojice. V úvodu tedy los určil z 18 přítomných
hráčů 9 hráčských dvojic. Hrací systém byl rozdělen do dvou částí. V první části se dvojice utkaly systémem
každý s každým. Poté byly dvojice dle umístění z první části zařazeny do pavouka. Zde se již hrálo systémem KO. To znamená, že dvojice, která prohrála, končila v turnaji. Všechny hry se hrály na dva vítězné
sety. K vidění byly jak hry s poměrně jednoznačným průběhem, tak i souboje opravdu vyrovnané.
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Se všemi soupeři si nejlépe poradila dvojice Robert P. a Šimon K., na druhém místě skončila dvojice
Lešek P. a Zdenek B. ml. Bronzová medaile pak patřila ryze ženské dvojici Hana D. a Anna B. Všem gratulujeme!
Ještě musíme zmínit, že letošní ročník byl poznamenán jedním nechtěným „zpestřením“. Byl vyhlášen požární poplach a hlavní organizátor celé akce a další členové Jednotky požární ochrany tak museli vyrazit k zásahu. Jednalo se o požár lesní paseky v katastru obce Lánov. I přes tuto nepříjemnost se podařilo
celý turnaj dohrát.
JN

Vánoční besídka pro seniory
Stejně jako v minulých letech, tak také letos připravila obec
pro naše seniory tradiční vánoční besídku. Akce se konala v prostorách našeho kulturního domu a přilákala více jak šedesátku našich
babiček a dědečků.
Na úvod vystoupily děti z naší mateřské školy se svým představením. Pásmo písniček, říkanek a básniček sklidilo opravdu velký
úspěch. Program dále pokračoval vystoupením hudebního uskupení
Čtyřlístek. Bezmála tříhodinové hudební vystoupení se také líbilo.
Taneční parket byl za nedlouho plný.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Všichni se dobře bavili a jsme rádi, že jsme tak
mohli našim seniorům zpříjemnit předvánoční čas a umožnili jim společné setkání.
JN

Adventní zpívání
Adventní neděle 15.12. patřila tradiční akci, a to zpívání
v kostele svaté Alžběty Uherské. Tato akce se stala již nedílnou součástí adventu v naší obci.
Stejně jako v minulých letech, i letos si pro nás připravily
vystoupení děti z naší mateřské školy. Říkanky a básničky se zimní
a vánoční tématikou v podání našich nejmenších byly roztomilým
zpestřením. Následovalo pásmo koled v podání maminek, babiček a
opět jednoho dědečka.
Letošní akce byla přece jenom v něčem odlišná od těch minulých. Jako vzácní hosté se nám představili trubači Krkonošského národního parku. Ti si připravili několik
hudebních ukázek. Jak klasických loveckých znělek, tak také lovecké hudby koncertní.
Všichni jsme tak měli možnost v předvánočním shonu trochu polevit a užít si krásnou atmosféru, kterou s sebou advent přináší. Všem, kteří si pro nás toto vystoupení připravili, patří veliké poděkování.
JN
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Další sportovní klub reprezentuje naši obec
Továrna Prosečné – to je název dalšího sportovního klubu, který reprezentuje naši obec. A v jakém
že sportu? V elektronických šipkách.
Šipky patří do kategorie tzv. přesnostních sportů, stejně jako třeba lukostřelba, kulečník nebo curling.
Dělí se na dvě varianty, a to steely a softy. Steely používají ocelové hroty a používají se ke klasické hře na
sisalový terč, kde naházené skóre počítá rozhodčí. Tuto variantu šipek máme možnost sledovat na obrazovkách televize. Plastové (softové) hroty se používají v moderní elektronické hře, kdy je umělohmotný terč
vybaven elektronickým počítadlem, které počítá naházené skóre, počet kol i hráčů. A právě v této moderní
variantě hry soutěží Továrna Prosečné.
Vše zaštiťuje celorepublikově Unie šipkových organizací, kde jsou všichni hráči registrovaní. Naše
oblast patří pod Královehradecký kraj sever. Továrna Prosečné jako nováček soutěže začíná v nejnižší výkonnostní třídě, kterou je D liga, konkrétně skupina západ. Pro úplnost je potřeba uvést, že hlavní ligová
soutěž UŠO v naší oblasti má kromě zmiňované D ligy další vyšší soutěže, a to C ligu, B ligu a A Extraligu.
Nejvyšší soutěží je pak Superliga, která se dělí na dvě konference, středovýchodní a středozápadní. Sdružuje
celky z celé ČR.
A jak si prosečenští šipkaři stojí? Po odehraných devíti kolech mají na kontě 8 bodů za dvě výhry a
jednu výhru v prodloužení. Těchto 8 bodů znamená 7. místo v osmičlenné skupině. Počáteční nováčkovská
nervozita pomalu opadá a výkony všech hráčů stoupají. Věřme tedy, že další body na sebe nenechají dlouho
čekat. Hracími dny jsou neděle, domácím hracím místem pak Hospůdka na hřišti Prosečné. Začátky domácích zápasů jsou v 15 hodin. Pokud byste chtěli vidět šipkaře v akci, máte možnost 19.1., 2.2., 16.2., 1.3.,
8.3., 29.3., a 3.5.
JN

Různé

DOVOLENÁ OBECNÍ ÚŘAD A POŠTA PARTNER
v termínu od 23.12.2019 do 3.1.2020

Krásné a pohodové Vánoce a do roku 2020 hodně
zdraví, štěstí a pohody přeje MŠ Prosečné
Prosečenský KURÝR
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