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Aktuální změny při nakládání s odpady
Na třídění odpadu jsme si už zvykli. Třídění plastů a nápojových kartonů do žlutých kontejnerů,
papíru do modrých, skla do zelených nádob je už celkem běžná věc.
Poslední dobou se aktuálním tématem v oblasti třídění odpadu stává také třídění bioodpadu. Je to
určitě správný trend mimo jiné proto, že podle průzkumů tvoří bioodpad zhruba jednu pětinu komunálního
odpadu vyhozeného do popelnic. Třídění bioodpadu je nejen ekologické, ale je také návratem ke kořenům,
tedy k přírodě. K třídění odpadu neodmyslitelně patří i dobrý pocit z toho, že jsme součástí fungující
společnosti. A zhruba pětina prostoru, která se nám tříděním bioodpadu uvolní v koši a následně v popelnici
na směsný odpad, také není k zahození (kromě dobrého pocitu se nám to může vrátit také finančně).
Podle aktuálního znění Vyhlášky č. 321/2014 Sb. jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené
soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. Nově od 1. dubna 2019 to musí činit
po celý rok. Stačí, když obec určí místa, kam lidé tyto odpady mohou odvážet, v našem případě bude
sběrným místem pro sběr bioodpadu Sběrný dvůr. Od 1. 1. 2020 budeme povinni zajistit celoročně sběr také
jedlých olejů a tuků.
Pokud se rozhodneme třídit bioodpad, neuškodí zamyslet se nad odpady, které v domácnosti běžně
vyhazujeme, a zopakovat si, co patří do bioodpadu.
- Do bioodpadu patří: zbytky ovoce a zeleniny včetně pecek a jádřinců, zbytky obilovin a pečiva,
kávová sedlina, použitý čaj i čajové sáčky, skořápky od vajec a ořechů, uschlé květiny, rostliny a
jejich odumřelé části, chlupy z domácích mazlíčků, dřevěné piliny, které sloužily jako podestýlka pro
domácí hlodavce, a dokonce i popel z dřevěného uhlí.
- Do bioodpadu naopak nepatří: maso, kosti, uzeniny a ani jejich odřezky, cigarety a nedopalky,
exkrementy zvířat krmených masem a rostliny napadené škůdci, plísní nebo chorobami.
Nejlepší odpad je ale žádný odpad. Nakládání s odpady stojí peníze. To co lidé jako odpad neodloží, to
není nutné řešit. Vyhláška MŽP sice nestanovuje jako možný způsob řešení otázky bioodpadů domácí
kompostování, ale současně platí, že odpad, který nevzniká, není třeba někam odkládat. Proto je pro nás
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smysluplné domácí kompostování podporovat. Domácnosti ušetří, pokud si budou kompostovat sami. To
koneckonců platí o prevenci obecně.
Naše obec v minulých letech nabídla občanům domácí kompostéry. Pro obec i občany je domácí
kompostování z hlediska ekonomického nejvýhodnější. Je to nejlevnější způsob nakládání s bioodpady.
Obec podle zájmu občanů zváží poskytnutí dalších domácích kompostérů domácnostem zdarma, protože, a
to se opakuji, nejlepší odpad je žádný odpad.
Jiří Bachtík
starosta

Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 22.2.2019
V úvodu zasedání zastupitelé schválili
Rozpočtové opatření č. 14/2018, kterým došlo
k závěrečné úpravě rozpočtu obce za rok 2018.
Výše rozpočtu po změnách: Příjmy 8 352 044,Kč, výdaje 7 934 799,- Kč, tř.8 fin. 943 050,- Kč,
stav BÚ k 31. 12. 2018 ve výši 8 620 327,48 Kč.
Dále starosta seznámil ZO s rozpočtovým
opatřením č. 1/2019, které bylo vydáno
z pravomoci starosty, dále bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 2/2019 Příjmy 8 356 870,Kč, výdaje 7 948 870,- Kč, tř.8-financování ve
výši 408 000,- Kč. Zastupitelé dále schválili
Inventarizační zprávu a výsledky inventur majetku
obce k 31.12.2018. Dále vzali zastupitelé na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce v roce 2018. Při kontrole KÚ
KHK, která proběhla ve dnech 5.9.2018 a
12.2.2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dále se ZO zabývalo žádostí Radioklubu Vrchlabí
z.s. o pronájem nebytových prostor v č.p. 200
(bývalá pošta). Zastupitelé pronájem nebytových
prostor a Smlouvu o nájmu nebytových prostor
schválili. Zastupitelé projednali a následně
schválili předložené vzorové dokumenty k
programu Distribuované čištění odpadních vod
schválenému ZO 4. 12. 2018, konkrétně
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce pro bytový/rodinný dům a žádost o
dotaci. Dále zastupitelé schválili připojení se k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky na budově Obecního
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úřadu dne 10.3.2019. Na minulém jednání se
zastupitelé shodli na potřebě vytvoření
Strategického rozvojového dokumentu obce.
Většina dotací je dnes podmíněna existencí tohoto
schváleného dokumentu. Ze subjektů, které
vyhotovení dokumentace nabízejí, vyšla nejlépe
nabídka společnosti Chytrá dotace s.r.o.,
Pelhřimov, s nabídkovou cenou 18 tis. Kč. ZO
nabídku schválilo. ZO dále schválilo zpracování
odborného posudku stavu skalnatého břehu nad
komunikací nad rybníkem. Dále zastupitelé
schválili (po loňském kladném ohlasu) i pro
letošní rok produkci Putovního letního kina.
Starosta dále seznámil přítomné s děkovným
dopisem od Domácího hospice duha o.p.s. Hořice
v/P, zařízení Vrchlabí. Zastupitelé schválili
příspěvek 5000,- Kč tomuto subjektu pro letošní
rok. ZO se seznámilo s dopisem (poděkování za
podporu a žádost) Klubu důchodců bývalého
Státního statku Lánov. Příspěvek 10 tis. Kč pro
letošní rok je již součástí schváleného rozpočtu
obce. Zastupitel Basař seznámil přítomné
s harmonogramem výzev Mas Krkonoše pro
nadcházející období. Z přehledu se obce může
týkat pouze výzva č. 3/2019 – Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání. Informaci předá starosta
ředitelce MŠ. ZO projednalo možnosti podpory
nově zřízené prodejny potravin v obecních
prostorách čp. 24, jejíž provoz byl zahájen 2.
ledna letošního roku. Jelikož obrat prodejny není
prozatím pro provozovatele ekonomicky
rentabilní, na návrh starosty rozhodlo
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zastupitelstvo o podpoře provozovny odpuštěním
finančního plnění vyplývajícího z nájemní
smlouvy na 6 měs., tj. do července 2019 včetně.
Na návrh z. Basaře bylo rozhodnuto i o pořízení
reklamního „A“ panelu k silnici.

VZZO 24.4.2019
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením
č. 3/2019 vydaným z pravomoci starosty. Dále
zastupitelé projednali a následně schválili Účetní
závěrku obce Prosečné sestavenou k 31. 12. 2018
a zároveň Výsledek hospodaření obce za rok
2018. ZO dále schválilo bez výhrad Závěrečný
účet obce Prosečné za uplynulý kalendářní rok
2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením. Dalším bodem
jednání bylo schválení Výsledku hospodaření MŠ
Prosečné za rok 2018. Výsledek hospodaření 38 486,11 Kč byl schválen. S tím souvisel i další
bod jednání a to vypořádání hospodářského
výsledku MŠ. ZO schválilo návrh MŠ Prosečné
na vypořádání hospodářského výsledku a to
úhradou částky 37.877,85 Kč z rezervního fondu
MŠ Prosečné, zůstatek ztráty roku 2018 ve výši
608,26 Kč vypořádat z rezervního fondu MŠ
Prosečné v dalších letech. Zastupitelé projednali,
doplnili a schválili Návrh Strategického
rozvojového dokumentu obce na období 20192025. Zastupitelé se seznámili s výsledky
Mostních prohlídek provedených v prosinci 2018.
Z prohlídek vyplývá potřeba oprav většiny mostů,
kde nejhorší situace je u mostu U kostela. Starosta
navrhl svolání pracovní schůzky zastupitelů se
zástupcem MOSTY- Hofman, Autorizované
inženýrství pro mostní stavby, za účelem
koordinace údržby mostů. Zastupitelé dále
schválili podporu Oblastní odbočky SONS
Vrchlabí (Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých) formou finančního daru ve výši
1000,-Kč. Zastupitelé projednali Žádost o
odkoupení pozemku p.p.č. 1180/2, kú. Prosečné,
t.t.p., o výměře 482 m2, který se nachází mezi
nemovitostí a hřbitovní zdí. Jedná se pozemek cca
46x8,5 m podél hřbitovní zdi. Starosta dále
Prosečenský KURÝR

upřesnil, že na pozemku se nacházejí inženýrské
sítě (vodovod, podzemní elektrický kabel VO),
letos je také plánu oprava hřbitovní zdi a márnice,
kde bude přístup přes tento pozemek nezbytný.
Zastupitelé ve věci nezaujali jednotné stanovisko.
Někteří zastávají názor neprodávat, zvažováno
bylo oddělení pouze části pozemku k prodeji,
popřípadě zatížení pozemku věcným břemenem
služebnosti. Předsedající nechal hlasovat nejdříve
o tom, zda obec vůbec bude tento pozemek
prodávat. Prodej pozemku nebyl schválen. ZO
projednali žádost Farní charity Dvůr Králové o
příspěvek na provoz Občanské poradny
v Hostinném, kterou navštěvují i občané z naší
obce. Zastupitelé navrhli a schválili dar ve výši
1000,- Kč. Na základě podnětů z jednání klubů
důchodců v Lánově projednali zastupitelé
možnost zvýšení podpory Klubu důchodců.
Starosta si vyžádal od Klubu důchodců bývalého
Státního statku Lánov seznam členů - důchodců
z naší obce, kterých je v současné době 32. I na
základě tohoto bylo navrženo zvýšení daru pro
letošní rok o 20 tis. Kč (celkem 30 tis. Kč). Pro
další období již bude s částkou 30 tis. Kč počítáno
v rozpočtu obce. Dále zastupitelé schválili
příspěvek obce na oslavy Dne dětí. Organizátorům
bude poskytnut příspěvek ve formě proplacení
nákladů (účetní doklad) na drobné ceny do soutěží
do výše max. 5 000,- Kč. V návaznosti na již
schválené body následně zastupitelé schválili
Rozpočtové opatření č. 4/2019, ve kterém se
promítly schválené položky z předchozích bodů
jednání. ZO se seznámilo s nabídkou Pojišťovny
D.A.S. na pojištění právní ochrany obce.
Zastupitelé se rozhodli nabídky nevyužít. Starosta
seznámil přítomné s novými povinnostmi obcí
v oblasti odpadového hospodářství, zejména
s nakládáním s bioodpady po 1.4.2019. ZO určilo
jako místo pro odkládání Sběrný dvůr. Nadále
preferuje však domácí kompostování, neboť je to
nejekonomičtější a k přírodě nejšetrnější řešení.
Pokud bude zájem ze strany občanů, ZO zopakuje
akci zapůjčených kompostérů.
Jiří Novák
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Ze života v obci
V kostele sv. Alžběty Uherské zazněly tóny lovecké hudby
V úterý 18.12.2018 navštívili náš kostel trubači správy Krkonošského národního parku. Připravili si
pro nás ukázku lovecké hudby.
Koncert začal ukázkami loveckých signálů a znělek autora
Antonína Dyka, které doprovází každý hon. Nechyběla ani znělka
Českomoravské myslivecké jednoty. Následovaly ukázky koncertní
lovecké hudby skladatelů a autorů Josefa Selementa a Petra Vacka. Zazněly
i tóny vlastní tvorby hudebního uskupení KRNAP. Na závěr si pro nás
účinkující připravili i dvě vánoční koledy. Poslech koled v podání dvou
borlic a čtyř lesnic byl opravdový nevšední zážitek.
Slušně zaplněný kostel pak odměnil účinkující zaslouženým
potleskem. Tato akce byla dalším příjemným zpestřením předvánočního času a pevně doufám, že se stane
další tradicí Adventu u nás v obci.
JN

Tradiční turnaj v prší
V sobotu 5. ledna si v nové hasičárně dali dostaveníčko karbaníci z blízkého okolí. Hasiči si pro nás
připravili další, v pořadí již třetí ročník tradičního turnaje v karetní hře Prší.
Celkem 24 hráčů si nalosovalo své místo u hracího stolu a vše
vypuklo. Stejně jako v předešlých ročnících i letos byla pravidla shodná.
Losování hracího stolu a místa se opakovalo během hry ještě několikrát.
Každý hráč měl k dispozici žetony ve virtuální hodnotě 50,- Kč. Pokud
„peníze“ došly, měl každý z hráčů možnost žetony dokoupit a pokračovat
tak ve hře. Tyto dokoupené žetony byly pak při konečném sčítání bodů
samozřejmě odečteny. Tato nepříjemnost potkala celkem sedm hráčů. Jeden
dokupoval dokonce dvakrát. Z důvodů zachování důstojnosti této osoby nebudeme jmenovat 
A jak to všechno dopadlo? Turnaj ovládla opět žena! Z vítězství se radovala Hanka D. se ziskem 170
bodů. Na druhém místě skončil Milan K. se 126 body, třetí příčku obsadil Robert P. se ziskem 114 bodů a
bramborová medaile patřila loňské vítězce Lucce B., která získala 103 bodů. Gratulujeme! Tak sakra
chlapi!!! Snad příště 
JN

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás, kterou každoročně pořádá Charita Česká
republika. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším potřebným.
Po roční pauze navštívili koledníci i naše domovy.
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Letos se v naší obci do čtyř pokladniček vybralo celkem 11 533,- Kč, což je o 1 367,- Kč více než
předloni! I v celorepublikovém měřítku sbírka překonala loňský výsledek. V letošním roce se do 23 908
pokladniček vybralo celkem 119 184 663 korun. Oproti loňsku (112 375 686 Kč) se tak vybralo téměř o
sedm milionů korun víc.
Z daru, který jsme vhodili do pokladničky, zůstává 65% Charitě, která u nás koledování
zorganizovala (Oblastní charita Červený Kostelec), 15% využije na své projekty příslušná diecézní
Charita, 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a zákonných 5% je režie sbírky.
Paní Luisa Polešovská z Charitní pečovatelské služby Hostinné děkuje všem, kteří se sbírkou
pomohli a přeje všem vše dobré do roku 2019. Za obec se k poděkování připojuji a zároveň bych chtěl
poděkovat všem, kteří na tuto dobrou věc přispěli. Každá koruna totiž pomáhá.
JN

Dětský karneval
Neděle 17.3. patřila našim dětem. Mateřská škola ve spolupráci s obcí
uspořádala totiž tradiční dětský karneval. Sál kulturního domu tak zaplnili
princové a princezny, Spidermani a mnoho dalších krásných masek.
Stejně jako v loňském roce, tak i letos celou akci moderoval Sláva
Šmíd. Pro naše ratolesti bylo připraveno spousta her a nejrůznějších soutěží
s mnoha krásnými odměnami. Tančilo se, zpívalo se, soutěžilo se. Nechyběla
ani tradiční soutěž pro rodiče. Všichni se dobře bavili.
Nyní se už naše děti mohou těšit na tradiční dětský den, který pro ně Mateřská škola připravuje.
JN

Hasičský ples
Naši dobrovolní hasiči využili jako první prostory našeho
zrekonstruovaného kulturního domu a v sobotu 23. března uspořádali po
dlouholeté odmlce hasičský ples.
K tanci a poslechu zahrála kapela Barbarella. Hned s prvními
odehranými tóny se taneční parket zaplnil a zaplněný zůstal po celou dobu
plesu. Parket se vyprázdnil pouze v době losování bohaté tomboly. Na
tomto místě je třeba poděkovat všem, kteří do tomboly přispěli. Připraveno
bylo bohaté občerstvení. Pití i jídla bylo dost.
To, že akce podobného typu našim občanům dlouho chyběla, jasně dokazuje návštěvnost. Kapacita
120 míst se brzy zaplnila. Na akci dorazilo 160 lidí, což je obrovský úspěch. Na řadu tak přišly skládací
lavice a stoly z hasičárny. Na základě této zkušenosti byl kulturní dům dovybaven dalšími 10 sadami stolů a
židlí, takže nyní disponuje kulturní dům 40 stoly a 160 místy k sezení. Doufejme, že se najde i někdo další a
podobnou akci pro nás v našem novém KD uspořádá.
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Každý, kdo ples navštívil, měl možnost přesvědčit se, že náš kulturní dům je na uspořádání takové
akce naprosto dostačující a prostory jsou zcela vyhovující. Zázemí, kterým sál disponuje, tak bez problému
zabezpečí přípravu a distribuci jak studené kuchyně, tak teplých jídel. A nikdo nejedl z plastových talířů ;-)
JN

Divadelní spolek Lipany se představil v našem KD
Sál kulturního domu přivítal vrchlabský divadelní spolek Lipany. Vrchlabští ochotníci si pro nás
připravili hned dvě divadelní představení.
V neděli 14. dubna zahráli dětem Polífkovou pohádku. Tato veselá pohádka přilákala bezmála
třicítku dětských diváků. V hledišti nechyběl ani dospělácký doprovod. Jak to má ve správné pohádce být,
vše dobře dopadlo, dobro zvítězilo nad zlem a tak všichni odcházeli
spokojeni.
Ve čtvrtek 25. dubna si pak přišli na své příznivci tvorby českého
génia světového významu Járy Cimrmana. Herci divadelního spolku Lipany
nám předvedli jejich nastudování divadelní hry Dlouhý, široký a
krátkozraký. Na toto představení si našlo cestu více jak 60 diváků. O tom, že
se představení vydařilo, svědčil bouřlivý potlesk po skončení představení.
Herecké výkony některých aktérů byly opravdu vynikající.
Před představením a během přestávky měli přítomní možnost občerstvení na baru. Už nyní vám
můžeme slíbit, že divadelníci se k nám vrátí. Další představení plánujeme na podzim. Jednáme dále
s divadelním spolkem J.J. Kolár při TJ Sokol Poniklá. Termíny dalších divadelních představení se včas
dozvíte.
JN

Pálení čarodějnic
Předvečer prvního máje patří tradičně zvyku pálení čarodějnic. Pálení
čarodějnic slavili už staří Keltové, kteří se tak loučili se zimou a vítali jaro. Ve
středověku vedla snaha překrýt tento ryze pohanský svátek boje dobra se zlem
křesťanskou symbolikou k tomu, že byl svátek zasvěcen apoštolům Filipu a
Jakubovi. Odtud vychází i pojmenování filipojakubská noc. V německy mluvících
zemích a ve Skandinávii je tento svátek slaven pod názvem Valpružina noc. Ať už
se svátek jmenuje jakkoli, znamená přelom mezi temnými silami, které jsou
vyhnány, a příchodem života a dobré síly.
U nás se pálení čarodějnic konalo tradičně na fotbalovém hřišti. Vše
startovalo v 17 hodin. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Za jejich
splnění byli všichni odměněni. Když se dosoutěžilo, přišlo na řadu zapálení hranice. Pak už se jen sedělo u
ohně a opékaly se buřtíky. Počasí naštěstí přálo.

Prosečenský KURÝR

Strana 6

Organizátorky akce Monika Nováková s Veronikou Doubkovou děkují sponzorům Michalovi
Hekovi, Mirce Bachtíkové a obci Prosečné. Děkují i všem, kteří s organizací akce pomohli a všem, kteří
věnovali dobrovolné vstupné. Peníze budou použity na nákup dalších nezbytných rekvizit na příští rok.
JN

Fotbalová liga pokračuje jarní části
Po zimní přestávce odstartovala jarní část fotbalové sezóny. Naši fotbalisté začali
30.3. na domácím hřišti výhrou 7:1 nad týmem Horního Maršova. Pak následovala série 5
venkovních zápasů. Výhru si na své konto připsali naši fotbalisté v Kuksu 0:2, s týmem
Bernartice/Žacléř B 0:3 a s týmem Borovnice/Mostek 2:4. Nestačili na Černý Důl, kde
prohráli 5:1 a nepovedl se ani zápas v Lamperticích, kde podlehli domácím 4:2.
Po 18 odehraných zápasech tak mají na kontě 14 výher, 1 remízu a 1 prohru. Se
ziskem 44 bodů a skóre 75:28 jsou tak stále na prvním místě tabulky se 4 bodovým
náskokem na tým Horního Maršova.
Sokol dále pokračuje 8.5. domácím zápasem s Borovnicí, 11.5. pak přivítáme Černý Důl. 19.5.
zajíždí náš tým do Horního Maršova. Pak následuje série třech domácích zápasů, 25.5. proti Kuksu, 8.6.
proti Bernarticím a 15.6. přivítáme celek z Lampertic. Přijďte naše fotbalisty podpořit v cestě za postupem.
JN

Různé
Chcete studovat i ve zralém věku?
Pokud byste měli zájem o studium, přinášíme základní informace a podmínky studia Virtuální
Univerzity třetího věku.
Studia se mohou účastnit posluchači, kteří jsou občané České republiky důchodového věku (osoba,
která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.
V průběhu semestru probíhá společná výuka v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové
materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní
loginy, každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek.
Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v
příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU. Více podrobností a informací najdete na
portálu www.e-senior.cz
JN

Mateřská škola Prosečné děkuje panu Radkovi Doubravskému za krásnou obří pomlázku, kterou
tradičně přinesl na Velikonoce do naší školky.
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Důležité informace
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ PROBĚHNE V SOBOTU 1.6.2019 OD 13:30 DO 14:30
U STARÉ POŽÁRNÍ ZBROJNICE. NA MÍSTĚ JE MOŽNÉ OČIPOVÁNÍ PSA, KTERÉ BUDE OD
1.1.2020 POVINNÉ. VAKCÍNA VZTEKLINA 120,-(TŘÍLETÁ 240,-), OČIPOVÁNÍ PSA 500,- KČ.

Co nás čeká
02.06.2019 Dětský den – fotbalové hřiště
22.06.2019 Oslavy 50 let TJ Sokol Prosečné – fotbalové hřiště
29.06.2019 Memoriál Václava Dostálka v požárním sportu – fotbalové hřiště
13.07.2019 Pouťová taneční zábava – kulturní dům24.08.2019 Putovní letní kino – fotbalové hřiště
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