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Vážení spoluobčané,
v souladu s platnou legislativou jsme od června zavedli individuální označení jednotlivých popelnic
svozovými známkami na popelnice. 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Na základě něho budou OBCI poplatky za odvoz komunálního odpadu vypočítávány podle množství
komunálního (špinavého) odpadu v černých a plechových popelnicích, který my (občané obce) vyprodukujeme. Snažme se prosím důsledně třídit - plasty, papír, plechovky, sklo, textil, elektroodpad, oleje a další
suroviny, které do komunálního (špinavého) odpadu nepatří. Čím víc odpadu vytřídíme, tím menší částka
za svoz bude na každého občana vycházet, protože poplatky za svoz komunálního odpadu se budou i nadále rozpočítávat mezi občany. A cena za skládkování „špinavého“ odpadu se bude neustále zvyšovat. Cílový stav podle zákona je rok 2029, kdy za jednu tunu „špinavého“ odpadu budou obce platit 1.850,00 Kč
!!! (dnes je to 500,-Kč).
Stále ještě není některým z nás jasné, co kam třídit, a proto neuškodí si toto připomenout. Do modrých popelnic patří noviny, letáky, kartonové krabice, kancelářský papír, knihy, sešity. Do žlutých pak sešlápnuté
PET lahve, polystyren, plastové nádoby, kelímky, nápojové kartony. NOVĚ SE DO ŽLUTÝCH POPELNIC DÁVAJÍ I PLECHOVKY OD NÁPOJŮ, KONZERVY A KOVOVÉ NÁDOBY OD KOSMETIKY („LIBAROVKY“). Do zelených popelnic pak dáváme skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby,
tabulové sklo. Do skleněného odpadu nepatří keramika, porcelán, zrcadla, autoskla.
Věřím, že společnými silami náročnější systém zvládneme a zařadíme se tak mezi „čisté“ obce, kde černé a
plechové popelnice „zejí prázdnotou“.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné dovolenkové období a co nejméně covidových opatření, kterých jsme si všichni užili již dosyta. O letních akcích v obci budete včas informováni obvyklými informačními kanály.
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 27.5.2021

V úvodu zasedání zastupitelé schválili Účetní závěrku a Výsledek hospodaření obce za rok 2020.
Výsledek hospodaření obce za rok 2020 byl
+4 466 982,89 Kč. S tím souviselo i schválení
Závěrečného účtu obce včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce. Dále přišlo na
řadu schválení Účetní závěrky a Výsledku hospodaření MŠ Prosečné. Bylo odsouhlaseno vypořádání hospodářského výsledku ve výši+ 6361,72
Kč převodem do rezervního fondu MŠ Prosečné.
Dále starosta seznámil přítomné s Rozpočtovými
opatřeními č. 4/2021 a 5/2021, která byla vydána
z pravomoci starosty. ZO projednalo a schválilo
Návrh řešení a cenovou nabídku společnosti Elektrofyzika s.r.o., Blansko, na odvlhčení budovy OÚ
a MŠ, Prosečné čp. 37, technologií DryPol® systém v hodnotě 38 514,- Kč. Zastupitelé dále
schválili realizaci stabilního ozvučení sálu KD
Prosečné dle nabídky p. Herčíka, varianta se
dvěma bezdrátovými mikrofony v hodnotě 15
550,- Kč. Dále zastupitelé schválili finanční spoluúčast v hodnotě 39 000,-Kč/rok na provoz a zavedení autobusového spoje v 16:15 hod z Hostinného do Prosečného (O nových autobusových spojích se dočtete v samostatném článku). Zastupitelé
projednali žádost linky bezpečí, z.s. o příspěvek
na činnost této bezplatné linky zejména pro děti a
mládež, schválili příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
Starosta seznámil přítomné s výsledky posledních
mostních prohlídek. Na přelomu roku je provedla

společnost Mosty Jan Hofman, s.r.o.. Z prohlídek
vyplývá požadavek na pořízení PD obnovy hydroizolací mostů a na celkovou rekonstrukci mostu U
kostela. ZO pořízení PD schválilo. Dále zastupitelé schválili finanční podporu tradičních akcí pro
děti – Dětský den a a Letní putování za pohádkou.
Zastupitelé schválili proplacení účetních dokladů
na ceny do výše 5 000,- Kč na každou z pořádaných akcí, tj. celkem do 10 000,- Kč. Zastupitelé
projednali žádost MŠ Prosečné o zabezpečení MŠ
kamerovým systémem, neboť se v poslední době
šíří anonymní výhružky školám a školkám. Ředitelka MŠ ve své žádosti požaduje instalaci kamerového systému ke vchodu s videotelefony a dálkové odemykání dveří. Instalaci zabezpečovacího
zařízení dle požadavku MŠ zastupitelé schválili.
Dále se ZO zabývali nabídkou společnosti Galileo
Corporation, s.r.o., na zpracování nových webových stránek obce vč. mobilní aplikace dle nových
nařízení EU, které aplikuje zákon č. 99/2019 Sb.,
zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné správy.
Naše současné stránky tyto požadavky již nesplňují. Zastupitelé nabídku společnosti na tvorbu internetových stránek za 21 500,- Kč s ročním poplatkem za provoz ve výši 7400,- Kč schválili.
Dále zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č.
6/2021, ve kterém se promítly schválené položky.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Nový způsob třídění odpadu se vyplácí

Ukazuje se, že zavést u nás v obci nový způsob třídění odpadu „Třídíme doma“ a vybavit domácnosti
vlastními nádobami na tříděný odpad, bylo správné rozhodnutí. Nejen že zmizely z obce kupy odpadu, které
se hromadily u sběrných kontejnerů, ale velice pozitivní je i vývoj množství vyprodukovaného odpadu.
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O tom, že třídění je důležité a jak se bude vyvíjet cena za skladování nevytříděného
odpadu, informoval v úvodu starosta. Nyní máme již k dispozici čísla k porovnání a z nich je
opravdu vidět velice pozitivní vývoj (porovnávané období -1.Q 2020 a 1.Q 2021). Papír 0,9t
v roce 2020 oproti 5,2t 2021. Plasty 2,1t oproti 2,9t. Nápojové kartony (TETRAPAK) 0,02t
oproti 0.04t. Sklo 1,6t oproti 1,4t. V celku to činí 4,52t vytříděných složek v roce 2020 proti
9,5t vytříděných složek v roce 2021. Velice pozitivní je pak i výsledek v množství směsného komunálního
odpadu (černé a plechové popelnice). V roce 2020 jsme vyprodukovali 30,25t v roce 2021pak pouze 18,3t.
Zpětná platba obci za vytříděný odpad pak činila v 1.Q 2020 17 714,- Kč, ve stejném období 2021 pak
33 787,- Kč.
JN

Nové školní autobusové spoje

Po opětovném jednání s Krajským úřadem a dopravcem AUDIS BUS s.r.o. se obci podařilo upravit
jízdní řády školních autobusů. Ranní spoj linky 691413 byl uspíšen a z Vrchlabí bude vyjíždět v 7:21 hod a
do Hostinného přijede v 7:48 hod. Dosud přijížděli žáci do Hostinného krátce po sedmé hodině ranní. Čekali
pak dlouhou dobu na otevření budov školy. Což bylo nepříjemné hlavně v zimní období. Tato změna byla
zavedena k 13.6.2021 současně s celostátní změnou jízdních řádů.
Dále obec zajistila zavedení nového odpoledního spoje v 16:15 hod, který bude jezdit jen ve dnech
školního vyučování a půjde o vratný spoj mezi Hostinným a Prosečným. Tento spoj zase zkrátí čekání na
autobus žákům, kteří končí vyučování v 15:30 hod. Tento specifický spoj bude obec spolufinancovat částkou 39 000,- Kč ročně. Oba spoje může samozřejmě využívat k cestování každý. Věřím, že tato opatření
ulehčí našim dětem.
JN

Děti oslavily svůj svátek

Situace kolem pandemie Covid se začala lepšit a nařízená omezující opatření se začala postupně rozvolňovat. Konečně jsme se tak mohli sejít a oslavit svátek našich dětí.
Oslava Dne dětí se uskutečnila v neděli 6.6. na tradičním
místě, tedy na fotbalovém hřišti. Počasí přálo, takže nic nebránilo
tomu, abychom si užili odpoledne plně soutěží a her.
Na startu děti obdržely kartičku, kam se zaznamenalo splnění úkolů na každém z dvanácti stanovišť. Kdo měl úspěšně absolvováno a vše splněno, dostal odměnu. Úkoly byly různé. Od
sportovních, kdy děti zdolávaly překážkovou dráhu nebo skákaly
v pytli, přes dovednostní, kdy třeba skládaly puzzle nebo trefovaly
míčkem klauna, až po ty řekněme tradiční, a to práce s míčem u
fotbalistů a zásahy terčů proudnicí u hasičů.
Akce se setkala s obrovským úspěchem. Dorazilo celkem 87 dětí. Organizátoři by chtěli poděkovat
sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Obec Prosečné, Mirka Bachtíková, Romana Bjelková, Michal Hek a
M+J Novákovi. Dále patří poděkování všem, kteří se na průběhu celého odpoledne podíleli. Doufejme, že to
situace dovolí a setkáme se v srpnu u tradičního Letního putování za pohádkou.
JN
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TJ Sokol nezahálí

Opatření spojená s pandemií Covid ovlivnila také fotbalisty TJ Sokol Prosečné. Ligový ročník 2020/2021 byl zrušen. Jakým způsobem bude probíhat nový ročník je stále
v jednání.
Nicméně naši fotbalisté nezahálí. Obnovili nejen pravidelné tréninky, ale pustili se
do oprav a rekonstrukce kabin a okolí hřiště. Zrenovovali stávající místa k sezení, vybudovali i místa nová. Chystají rekonstrukci sociálních zařízení. V této souvislosti by rádi poděkovali obci Prosečné a také všem sponzorům. Jsou to firma SMD Resl, Truhlářství Srnský, Klempířství a
pokrývačství Křička, Farma Basařovi, Prohallsport. Veškeré náklady spojené s provozem a údržbou fotbalového hřiště rostou a bez finanční podpory by se Sokol neobešel.
Doufejme, že se vše bude vyvíjet pozitivně a už brzy se sejdeme na tribuně a budeme hlasitě podporovat naše borce.
JN

Komplexní pozemkové úpravy

Ve čtvrtek 24.6.2021 se v sále našeho Kulturního domu uskutečnilo Úvodní jednání vlastníků k zahájení řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastru obce. Jednání svolal Státní pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, za účasti pracovníků Katastrálního úřadu v Trutnově a zástupců zhotovitele pozemkových úprav, sdružení firem Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o Chrudim, Sella Agreta s.r.o. Choceň a Geodetales s.r.o. Chrudim.
Jednání se účastnila necelá polovina pozvaných vlastníků.
JN

Co se chystá
Rybářské pochytání

ČRS MO Vrchlabí pořádá v sobotu 10.7. na rybníčku za mlýnem dětské rybářské závody. Chytat se bude od
8:00 do 12:00 hod. Startovné zdarma. Každý účastník občerstvení a drobné ceny zdarma. Omezený počet
startujících. Bližší informace na tel. 603 538 273 p. Erben, 724 236 451 p. Jaroš. Občerstvení zajištěno, po
skončení závodů volná zábava při poslechu hudby. Pořadatelé srdečně zvou děti z Prosečného a okolí.

Rybářské závody o pohár starosty Prosečné

ČRS MO Vrchlabí ve spolupráci s obcí Prosečné pořádá v sobotu 7. srpna na rybníčku za mlýnem rybářské
závody pro dospělé. Prezentace 7:00 – 7:30 hod. První poločas 7:30 – 10:00 hod, druhý poločas 10:30 –
13:00 hod. Startovné 200,-Kč. Omezený počet lovících. Přihlášky předem na tel. 603 538 273 p. Erben,
724 236 451 p. Jaroš. Pro nejlepší závodníky připraveny ceny a poháry. Občerstvení zajištěno, po skončení
závodů volná zábava při poslechu hudby.
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