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Vážení spoluobčané,
možná už jste také zaregistrovali současné parlamentní čeření vod okolo třídění odpadů.
A co nás vlastně asi čeká?
Pokud sněmovna schválí současný návrh, a dá se to předpokládat, tak zaběhlá praxe třídění odpadů
založená na dobrovolnosti „povýší“ na povinnost a navíc k již tradičním složkám, které třídíme již dnes
(sklo, papír, plasty), nově přibude povinné třídění bioodpadů a kovů (tj. plechovek, pozlátek, alobalů apod.).
V praxi by to znamenalo, že nám u dveří přibudou nové nádoby – hnědé (bioodpad) a pravděpodobně i šedé
(kovy). Po prvním jednání se svozovou firmou Transport Trutnov (zajistí svoz bioodpadů – hnědých popelnic) to vypadá, že by tato změna neměla pro nás znamenat zdražení služeb, neboť vytříděním separovaných
složek (vč. bioodpadu a plechovek) z domovního odpadu, by měl postačovat čtrnáctidenní vyvážecí cyklus.
Týden vždy mezi svozem komunálu by se svážely separované složky odpadu. Jak to dopadne s kovovým
domovním odpadem, to uvidíme po schválení zákona, který poslanci v těchto dnech projednávají. Za téměř
jisté se dnes už dá považovat datum 1. 1. 2015, od kterého by měla nová pravidla třídění odpadu platit.
Ještě mi dovolte pozvat Vás na poslední červnový víkend. Víkend nabytý turistickými, sportovními i
kulturními akcemi v naší obci.
Předně od 26. 6. do 28. 6. se koná již pátý ročník přeboru národních plemen v Dogtrekkingu. Turistické trasy 25, 50 a 100km jsou otevřeny pro každého zájemce se svým pejskem.
V sobotu 28. 6. se na fotbalovém hřišti od 9:30h uskuteční již tradiční Memoriál Václava Dostálka
v požárním sportu.
Neděle 29. 6. je pak vyhrazena kulturním akcím. U kostela sv. Alžběty Uherské se po celý den konají 1.
výroční šperkařské trhy v Prosečném. Odpoledne bude vernisáží zahájena, také již tradiční, výstava fotografií TATO PLANETA 2014.
Během letních prázdnin bude nepochybně vícero podobných sportovních či společenských akcí, které pořádají místní spolky a kluby. O jejich konání (do značné míry závisí konání těchto akcí na momentálním počasí) budete včas informováni obvyklými cestami.
Přeji Vám příjemné léto.
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Ze života v obci
Čarodějnický rej
Ve středu 30. dubna se proměnilo fotbalové hřiště TJ Sokola Prosečné v rejdiště čarodějnic a čarodějů všeho druhu. Pro naše děti bylo totiž připraveno tradiční pálení čarodějnic. Celým odpolednem a večerem nás provázely dvě čarodějnice v podání Veroniky Doubkové a Moniky Novákové.
Na všechny malé čarodějnice i malé čaroděje čekala překážková dráha, kterou museli překonat jak jinak než na koštěti, pletení srdcí z březového
proutí, cesta za pokladem. Za svoji snahu si mohla dítka vyzvednout odměněnu v podobě párečku, který si opekla na připravené hranici.
Organizátorkám a všem, kteří s přípravou pomohli, děkujeme za parádní zábavu a už se těšíme na další akci.
Tou nejbližší bude tradiční putování za pohádkou, které se uskuteční
v sobotu 5. července od 14 hodin.
JN

OS. 3. třída mužů 13/14 je minulostí
Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii je v plném proudu. Pro fotbalisty Sokola
Prosečné však fotbalová sezóna již skončila. Ta letošní patřila k těm podařenějším. Naši
borci skončili na čtvrtém místě se 44 body stejně jako třetí Bohuslavice, které díky lepším
vzájemným zápasům obsadily právě třetí příčku. O bod lépe skončil celek Úpice B a na
prvním místě skončil se 47 body tým Pilníkova.
K postupu do okresního přeboru měli naši fotbalisté opravdu velice blízko. Po celou sezónu se drželi naši kluci na předních místech, pak ale přišlo zaváhání a nečekaná prohra s celkem Malých Svatoňovic v poměru 4:1. Další ztráta přišla ve 24. kole v duelu s Bohuslavicemi, kdy domácí porazili
Sokol jednoznačně 5:1. Bodový zisk nebyl fotbalistům Sokola dopřán ani při posledním domácím vystoupení v rámci 25. kola v duelu s týmem Černého Dolu.
Našim fotbalistům gratulujeme a do nadcházející sezóny jim přejeme hodně úspěchů a pevnou mušku.
JN
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Den dětí na fotbalovém hřišti
Den dětí na fotbalovém hřišti se povedl! Lepší počasí
jsme si snad ani nemohli přát, vyplatilo se počkat J. V neděli
8. června 2014 dorazilo na fotbalové hřiště v Prosečném celkem 58 dětí a na dobrovolném vstupném, které bylo věnováno Mateřské škole Prosečné, se vybralo úctyhodných 2.168,Kč.
Loňský ročník se nesl ve znamení řemeslníků – šroubovali jsme, zatloukali jsme, natírali jsme... A letos? Byli
jsme kuchaři, kuchařky a pekařky.
Děti si na stanovištích vyrobily přívěšek z máku, zrníček apod., bez pomoci rukou vylovily z mouky bonbon,
ochutnaly různé nápoje, upletly vánočku, zahrály si na hrnce jako na bubny, zakopaly si na bránu, zastřílely
na lízátka a stříkaly vodou. Díky krásnému teplému počasí všichni uvítali mokré osvěžení od hasičů J
Kdo splnil všechny úkoly, obdržel v cíli balíček dárků (fruko, sušenku, žvýkačku, hračky, pohled,
balonky).
Zbývá mi ještě poděkovat, a to sponzorům – střelcům, fotbalistům a Obecnímu úřadu Prosečné za jejich sponzorské dary.
Dále děkuji Ondřejce Bachtíkové, Anně Bachtíkové, Monice Novákové, Veronice Doubkové, Miroslavě Školudové, Miroslavě Böhmové, hasičům, střelcům, fotbalistů, a všem, kteří se podíleli na přípravě
dne pro děti !
Ahoj Vaši kuchaři!
…a za rok se těšíme třeba jako … J to je překvapení na příští rok
Hezké léto!
Dana Šubrtová
ředitelka MŠ

Informace MŠ
Mateřská škola Prosečné bude uzavřena od 28. července 2014 do 22. srpna 2014.
Kolektiv MŠ Vám přeje krásné léto, báječnou dovolenou a ať pojedete kamkoliv, šťastně se vraťte !

Společenská kronika

Rodina Cermanova děkuje všem za vyjádření soustrasti.
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