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Vážení spoluobčané,
našim ratolestem začala škola, z hor fouká do strnišť a příroda se nám barví do podzimních barev.
Máme za sebou tři čtvrti roku i konec dalšího volebního období. A ač je prázdninový čas vnímám jako
„okurková sezóna“, v běhu jsou dlouhodobé záměry a projekty, které se dotknou mnohých z nás a o kterých
se třeba delší dobu nehovořilo. Neznamená to však, že by tyto záležitosti byly na okraji našeho zájmu nebo
snad odloženy. Jsou jen časově (mnohé i administrativně) poněkud náročnější.
Asi nejdéle trvajícím projektem je tvorba Územního plánu obce. Po té, co zastupitelstvo v loňském roce
schválilo konečný návrh ÚP se zapracovanými požadavky vlastníků pozemků v obci, jsme na tento museli
zadat zpracování dokumentů Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a posudku Natura 2000. Oba tyto
materiály vyžadují časosběrné sledování území v průběhu celého vegetačního období roku. Proto ta relativní
nečinnost ve věci pořizování územního plánu. V současné době jsme již oba posudky předali pořizovateli
ÚP (ORP Vrchlabí) a v řádu týdnů bude zahájen vlastní proces schvalování této pro obec nezbytné dokumentace. O této skutečnosti budete včas a dostatečně zřetelně informováni a každý dostane možnost se
k územním záležitostem v této fázi přípravy ÚP vyjádřit.
Druhým projektem, který bude vyžadovat nějaký čas, je záměr schválený zastupiteli v letošním roce. Na
sklonku loňského roku odkoupila Obec v insolvenčním řízení zpět do svého majetku budovu bývalé školy.
Částečně z obavy možného vzniku „ubytovny“ (a takové signály obec měla) a také proto, že cena klesla na
původní částku, za kterou jsme byli nuceni v minulosti školu prodat. Jak ale smysluplně takový objekt využít? Záměrem, kterému zastupitelé požehnali, je adaptovat školu na domov pro seniory. V přízemí by mělo
vzniknout až šest malometrážních bytů s možností využití základních pečovatelských služeb, např. praní,
úklid, velké nákupy, stravování apod.. Rekonstrukce se v současné době připravuje projektově, tak abychom
mohli včas reagovat na dotační programy, které budou vypisovány v nadcházejícím a dalších letech. Chceme našim občanům a zejména důchodcům nabídnout alternativu pro lehčí prožití podzimu života, tak aby
nebyli nuceni "na stará kolena" odcházet ze vsi, kde prožili téměř celý život, protože ta se nemá jak o ně
postarat.
Ač to zatím není vidět, započalo se i s rekonstrukcí Kulturního domu, tak aby se mu vrátila úloha, pro
kterou je určený, tj. místo pro kulturní a společenská setkání našich občanů. V současné době je pořízena
projektová dokumentace, běží stavební řízení a ve výběrovém řízení jsme vysoutěžili poskytovatele úvěru za
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pro Obec velmi výhodných podmínek. Práce by měly začít ještě v tomto roce. Ostatně i k opravě střechy
školy by mělo dojít ještě letos.
Do závěrečné fáze dospěla příprava první ucelené publikace o historii obce Prosečné. Vázaná kniha, jejímž autorem je dlouholetý občan a badatel obce, pan František Jirásko, jde do tisku tento měsíc. První vydání v nákladu 250 kusů uhradila obec a dočkáme se ho během několika následujících týdnů. A pro historiechtivé mám ještě jednu zajímavou informaci. Státní archiv v Trutnově dokončil digitalizaci všech dostupných kronik obce Prosečné, od počátku po dobu současnou. Přístup k nim naleznete na webové stránce
www.vychodoceskearchivy.cz v sekci E-badatelna (na horní liště). Po odkliknutí vyberte v seznamu Ebadatelna Trutnov a pak už jen vyhledáte naší obec. Přeji Vám příjemné bádání a krásný podzim.
Jiří Bachtík
starosta

Zprávy o činnosti zastupitelstva obce
VZZO 23.6.2014
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými
opatřeními č. 4, 5 a 6/2014, vydanými
z pravomoci starosty. Dochází pouze k přesunům
na položkách. Rozp. opatření č. 6/2014 zavádí do
rozpočtu přijatou dotaci na evropské volby ve výši
17 500,- Kč. Zastupitelé dále bez výhrad schválili
účetní závěrku, výsledek hospodaření a Závěrečný
účet Obce Prosečné k 31.12.2013. Obec hospodařila se ziskem 1 828 245,24 Kč po zdanění. Bez
výhrad dále ZO schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Prosečné k 31.12.2013. MŠ hospodařila s výsledkem
11 810,75 Kč, které byly převedeny do rezervního
fondu. Tím došlo k revokaci usnesení č.j. 02/2014
čl. 1.5., kterým bylo schváleno vypořádání hospodářského výsledku MŠ v chybné výši -1 129,25
Kč. Dále bylo schváleno použití přeplatku za plyn
v MŠ ve výši 22 165,- Kč na opravu dětských
atrakcí a vysázení zeleně v areálu MŠ. ZO schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 662,- Kč
na úhradu nákladů vzniklých při realizaci Dětského dne. Zároveň zastupitelé schválili příspěvek do
výše 3 000,- Kč na realizaci dětského Putování za
pohádkou (příspěvek bude poskytnut do výše
3 000,- Kč po předložení pokladních stvrzenek
dokladujících použití příspěvku). Zastupitelé dále
stanovili počet členů zastupitelstva pro příští volební období 2014 – 2018 na devět členů (stávající
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stav). Dále ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů (Prosečenský kurýr v el. podobě) se Studijní a vědeckou
knihovnou Hradec Králové. Důležitým bodem
jednání byl výběr poskytovatele úvěru na financování rekonstrukce kulturního domu. Starosta seznámil přítomné se zadáním Veřejné zakázky malého rozsahu - úvěr na částečné financování akce
Stavební úpravy objektu Kulturního domu čp. 24
Prosečné. Informoval, že z devíti přímo obeslaných bankovních ústavů vzešly dvě nabídky, KB a
ČMZRB, které akceptovaly zadávací podmínky
Veřejné zakázky (úvěr na 10 let bez zajištění zástavou nem., bez poplatků, umožňující nesankcionované předčasné splacení). Zastupitelé v 19:00h
přistoupili k otevírání obálek s nabídkami. Obě
došlé nabídky (KB, ČMZRB) splnili zadání Veřejné zakázky a zastupitelé rozhodli o výběru dle
ceny za poskytnutí úvěru. S cenou 112 872,- Kč
byla vybrána Českomoravská záruční a rozvojová
banka, a.s. Zastupitelé projednali a schválili
smlouvu č. IP-122005194/VB/1 o zřízení věcného
břemene osobní služebnosti na p.p.č. 267/2 t.t.p a
2128/1 vodní plocha, pro ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností Rydval-Elektro s.r.o. Dále
ZO projednalo žádost Přátel rybolovu a obce Prosečné o prodloužení nájmu obecního rybníka. Zastupitelé žádosti vyhověli a prodloužení nájmu na
dalších pět let za stávajících smluvních podmínek
a s výši nájemného 5000,-Kč/rok s inflační dolož-
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kou schválili. V dalším bodě zastupitelé schválili
pořízení radarového informačního panelu k MŠ, a
to za podpory programu Královéhradeckého kraje
– projekt Zvyšování bezpečnosti obyvatel ve
Svazku obcí Horní Labe. Podíl obce v tomto případě činí 50 %, tj. cca 30 tis. Kč za radar. Zastupitelé schválili podporu Přeboru národních plemen
ČR v dogtrekkingu, který organizuje o.s. Alžběta
Uherská, a to formou úhrady pronájmu dvou mobilních WC. ZO se dále zabývalo žádostmi charitativních a dobročinných neziskových organizací
o příspěvky. ZO schválilo příspěvky: Dedra ČR
pro nadační fond Rafael (léčení nemoci motýlích
křídel) 2400,-Kč. Hospic Anežka České (Červený
Kostelec) 5000,-Kč. BabyBox pro odložené děti –
1000,-Kč a Asociace rodičů tělesně postižených
dětí- návrh 1600,-Kč. Starosta předložil zastupitelům cenovou kalkulaci na rekonstrukci lávky pod
Šrámkovými. Cenovou kalkulaci dřevěné příhradové zastřešené konstrukce ve výši 115 370,-Kč
zpracoval p. Petr Blažek – Tesařství Hostinné.
Zastupitelé dále jednali o uvolnění celkové částky
na opravu. Před montáží nové konstrukce je třeba
odstranit stávající betonové desky z mostovky,
ořezat zábradlí, očistit a natřít stávající traverzy,
vyspravit praskliny v podestách a přístup
z pravého břehu opatřit cca 7-8m opěrky. Zastupitelstvo schválilo uvolnění finančních prostředků
ve výši 160 000,- Kč. Dále zastupitelé schválili
uvolnění finanční částky 10 000,- Kč na výrobu a
instalaci zábradlí k mostku u čp.61, který je po
loňské velké vodě zcela nový. Na základě uvolněných finančních prostředků schválilo ZO rozpočtové opatření č. 7/2014. V rozpočtu se objeví i
výše schválené položky (dary, příspěvky, opravy
lávky atd.). Finanční prostředky budou převedeny
z rezervy a výše rozpočtu se tedy nemění. Dále
byl projednán postup ve věci přípravy rekonstrukcí budovy školy a KD. Starosta předal slovo ing.
Máslovi, který projektově obě akce připravuje.
V případě budovy školy se v této fázi jedná o rekonstrukci střešní konstrukce, Kulturní dům bude
rekonstruován jako celek. Ing. Máslo informoval

Prosečenský KURÝR

zastupitelstvo o tom, v jakých fázích se akce nacházejí. Uvedl, že na obé by měly být během léta
územní souhlasy i stavení povolení. V podobné
fázi je i prodloužení plynovodu k budově bývalé
školy. Tuto akci projektově připravuje RWE. Starosta dále informoval o změnách v provozu, které
nastanou z důvodu prací na komunikacích v Rudníku. Z důvodu očekávaného nárůstu provozu
v obci požádal starosta silniční správní úřad a
SÚS-správce komunikace v obci, o změnu současného dopravního značení poblíž MŠ „doporučená rychlost 30“ na dopravní značku zákazovou
„nejvyšší povolená rychlost 30km“.

VZZO 15.9.2014
V úvodu zasedání seznámil starosta zastupitele
s rozpočtovými opatřeními č. 8 a 9/2014, které
byly vydány z pravomoci starosty. Rozpočtovými
opatřeními dochází k pohybům na položkách
v rámci rozpočtu a jeho výše není změnami dotčena. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 10/2014. Dochází k navýšení některých
položek výdajů. Prostředky na navýšení budou
použity z finanční rezervy. Dalším bodem jednání
byla situace kolem poškozené komunikace „Zemanova cesta“. Starosta seznámil zastupitele
s výsledkem jednání se správcem uvedené komunikace Státním pozemkovým úřadem ve věci požadování oprav podemleté části komunikace při
loňské povodni. SPÚ uvádí, že je nutné, aby opravy provedla obec s uživateli, v opačném případě
omezí nebo úplně zakáže provoz na této komunikaci. Na Obcí vyvolané jednání s uživateli vůbec
nereagovaly Lesy ČR. S ostatními pozvanými
byla učiněna dohoda vedoucí k opravě cesty. Obec
za všechny drobné uživatele uhradí 50% nákladů,
dominantní uživatelé Farma Basařovi a Lesy ČR
by měli uhradit po 20% nákladů, další dva
z velkých uživatelů – ZDV Dolní Lánov a Ladislav Polesný (soukromý zemědělec) po 5%. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 50 000 Kč.
ZO schválilo provedení oprav s podílem Obce do
25 000 Kč. Starosta Dále se ZO zabývalo cenovou
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nabídkou fy. Mosty Hofman, na provedení periodických mostních prohlídek, které vyžaduje zákon
o pozemních komunikacích. Cenová kalkulace
počítá s 3 běžnými a 5 hlavními prohlídkami. Celková cena činí 24 200 Kč. Zastupitelé provedení
mostních prohlídek schválili. Zastupitelé projednali a schválili smlouvu č. IV-12-2011112/VB/01
o zřízení věcného břemene osobní služebnosti na
p.p.č. 429 a 1979/1 ostatní plocha, pro ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností RydvalElektro s.r.o. V dalším bodě ZO schválili směrnici
Obce pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Tento dokument upravuje způsob a postupy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 ve
znění změny č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách. ZO se dále seznámilo s doručeným materiálem Svazu rally FAS AČR a organizačního výboru Rally Krkonoše 2014 zastoupeného předsedkyní paní Blankou Hlavatou, o záměru konání auto-

mobilové soutěže Rally Krkonoše (8.- 9.listopadu
2014) v katastru obce Prosečné („Zemanova cesta“). ZO bere na vědomí a souhlasí s uspořádáním
automobilové soutěže Rally Krkonoše (8.9.listopadu 2014) vedoucí katastrem obce Prosečné po účelové komunikaci ProsečnéArnultovice (popř. ve směru opačném). Na závěr
starosta informoval o konečné fázi přípravy knihy
o historii obce (kniha v tisku), o postupu ve věci
stavebních povolení na rekonstrukci KD a budovy
bývalé školy. Dále přítomné informoval o stavu
přípravy územního plánu (zpracovány všechny
posudky a předáno k pořizování na ORP Vrchlabí). Starosta poděkoval přítomným zastupitelům
za práci, kterou po uplynulé volební období ve
prospěch obce vykonali.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Letní putování za pohádkou
Na sobotu 5. července si pro nás všechny připravily Monika Nováková a Veronika Doubková tradiční putování za pohádkou. Letošní ročník byl již čtvrtý v pořadí. Velmi pozitivní je, že tato akce se stala již
opravdu tradiční, a návštěvnost rok od roku roste. Své příznivce si Putování za pohádkou našlo už i za hranicemi naší obce.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 67 dětí.
Pro děti bylo připraveno celkem 12 stanovišť, na kterých po splnění úkolů dostaly malou pozornost. Startovalo se
tradičně na hrázi rybníka, kde si děti u mlynáře a mlynářky
(Jitka a Jiří Poláškovi) vyluštily křížovku a vymalovaly obrázek. Následovali vodníci (Danek Stránský a Katka Pacáková)
a lovení mušliček a drahokamů. Na dalším stanovišti čekala
děti jízda na koloběžce za asistence a pomoci Křemílka a Vochomůrky (Tomáš Leder, Jiří Novák). U perníkové chaloupky
čekala zlá ježibaba, Jeníček, Mařenka a netopýr (Anička, Ondřejka a Jiří Bachtíkovi a Tom Kohout) a děti
řešily záludné hádanky. U houbiček (Karolína Suchánková a Láďa Holubka) si děti vymalovaly sádrové
odlitky. Maková panenka a motýl Emanuel (Kristýna Neškerová a Filip Renner) pomohli dětem s výrobou
růží z papíru. U Tarzana a Jane (Zdenek Bošela a Petra Exnerová) překonávaly děti lanovou dráhu. Následovala Popelka (Monika Nováková), zde děti pomáhaly s přebíráním hrachu a čočky a vyráběly si náramky.
Nechyběla ani Červená Karkulka a myslivec (Lucka Bachtíková a Richard Renner). Na tomto stanovišti děti
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střílely po vlkovi ze vzduchovky nebo házely šiškami. U Flinstounových (Veronika Doubková a Láďa Hofman) čekala na děti překážková dráha. V cíli na fotbalovém hřišti si děti díky střeleckému klubu (Jaroslav
Máslo, Zdenek Máslo, Josef Máslo a Kristián Šubrt) mohly zastřílet na lízátka a bonbony. Indiáni (Ota Šubrt
a Tereza Ševcová) povozili děti na hřbetě svého věrného oře Arletky.
V cíli bylo pro všechny připraveno občerstvení. Letošní ročník zpestřilo ještě vystoupení Včelda týmu z Hostinného, jehož mladí členové nám předvedli něco ze svého umění v jojování. K vidění byly opravdu neuvěřitelné kousky.
Tuto akci by nebylo možné uspořádat bez elánu a nadšení všech zúčastněných. Poděkování patří především Monice a Veronice za organizaci a přípravu. Velký dík si zaslouží samozřejmě i všechny pohádkové
bytosti. Poděkovat musíme i všem, kteří věnovali dobrovolné vstupné (celkem se vybralo 2141,- Kč, peníze
budou použity na nákup a zhotovení nových kostýmů). Děkujeme i dětem, že přišly. Zapomenout nesmíme
ani na Andrejku Pavelcovou, která napekla výborné perníčky. Poděkování patří také Obci Prosečné, která
přispěla částkou 3 000,-Kč na nákup odměn. Pro všechny je ale tou největší odměnou spokojený úsměv
těch, pro které se celá akce organizuje, našich dětí! Už nyní se těšíme, co nového si pro nás Monika
s Veronikou připraví na příští rok!
JN

Bloody walk aneb přebor ČR národních plemen v dogtrekkingu a ještě něco navíc…
Už jste si někdy na zahradu ve vesnici, kde jste naplavenina a staráte se o několik kubíků 300 let staré dřevomorky, pozvali 70 psů a 55 psovodů? Né? To se dá uskutečnit snad jen v jediné obci v Čechách.
Když bych někomu z pořadatelů seriálu MR – ČR v dogtrekkingu vykládal, že celá polovina psů je navíc
ČSV, tak si budou myslet, že závod je sponzorován veterinární poliklinikou. ČSV, tedy Československý
vlčák, je jeden z posledních artefaktů společné republiky. Jedná se o psa, kterému v žilách ještě z šesté až
osmé generace koluje čistá vlčí krev. V tomto roce byl pořádán občanským sdružením. sv. Alžběta Uherská
čtvrtý ročník tohoto zvláštního závodu, kdy se sice měří čas, ale ve skutečnosti se jedná o velice náročnou
soutěž, ve které bojuje každý hlavně sám se sebou. Závod by se nedal uskutečnit bez pomoci a tolerance
obyvatel Prosečného. Někdy mám opravdu strach, že mě starosta s těmito akcemi vystěhuje 5 metrů za
značku Prosečné. Čekám to každým rokem a zatím to nepřichází. Místo toho se mé nároky a požadavky
neustále zvyšují. Pak s hrůzou zjišťuji, že už sám také podlehl a sám tomu uvěřil. Udělat mezinárodní sportovní akci, celostátní fotografickou výstavu amatérské fotografie, koncert v kostele a šperkařský trh špičkových výtvarníků z celých Čech bez Evropských dotací, jen svépomocí a v jednom víkendu? Jasně! Žádný
problém… :-)
Několik slov na vysvětlenou, co se vlastně za ty tři dni v obci událo, dlužím minimálně 530 lidem.
Ve čtvrtek po brífinku, kdy je vysvětlena trať a pořadatelské pokyny, začíná start „Prologu“. Což je noční
běh se slepou mapou na 4,5 km. Vše bylo připraveno, tak jak má být. Co neklaplo? Byl úplněk a ten samý
nápad nejít tuto noc spát dostali ještě dva lovci v posedu nad vesnicí. Měli smůlu. Jako první na ně narazil
Akkon. Pro tohoto psa je lov divokých prasat hromovou holí směšnou záležitostí. Ve své domovské honitbě,
když vejde se svým pánem do hospody, myslivci u kamen zmlkají a uvolňují místo k sezení. Tolik zářezů na
pažbě, jako on čárek na obojku nemá v této sezoně žádný z nimrodů. Když posed minul pátý team, lovci
čestně uznali prohru a opustili posed. Po jejich odjezdu jsem ještě dlouho škytal. Následuje odpočinek a start
první etapy na 41 km přes „Monte Negro“ v 8°° hodin ráno. Večer mám všechny psy v cíli etapy na záchytProsečenský KURÝR
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ném parkovišti KRNAP V Rudolfově. Ve dvě hodiny ráno je hromadný start dalšího úseku Bloody walk,
začíná finálový útok na Sněžku. Tady už ale chybí náš tým. Elli Srdcerváč ve dvojici s Petrem jsou v tomto
roce v seriálu MR-ČR věčně čtvrtí a v této chvíli smůla vrcholí. Vítězství z minulého roku neobhájí. Po 41
kilometrech mají náskok 1,5 hodiny před druhým v pořadí. Ell však při sestupu z Tetřevek špatně došlápla a
poranila si přední nohu, nemá cenu pokračovat. I to se při těchto závodech stává. Po startu finálové etapy na
42 km odjíždím na základnu. Za pár hodin nás čeká start další kategorie. Ta se nazývá MID. V podstatě se
jde po trase první etapy hlavního závodu. Ještě otvíráme nejkratší trať TUR na 25 km. Už jsem přivykl, že
mne tyto kategorie používají, jako lacinou navigaci, takže sobotní odpoledne trávím s mobilem na uchu.
Mám ještě další mobilní operátorku - Jardu Bajera, který je naštěstí vždy připraven, když dojde obrazotvornost. S polednem dochází k odvozu prvních totálně vyčerpaných posádek. Obraz odstupujícího týmu je většinou stejný. V příkopu sedí nebo leží :o) lidská část posádky a kolem skotačí veselý psík. V čase 18 hodin a
40 minut dobíhá první závodník, shodou okolností je to žena a první zahraniční účastník našeho „vysokohorského treku“. Další chlapi následují v závěsu za ní. Dozvídám se, jak je iritovala, když je doběhla polomrtvé na vrcholu Sněžky. Bez odpočinku pokračovala dál. Po dvaceti dalších kilometrech ji ještě dohnali,
když už balila po občerstvovačce psů. „Tak co Anja, jak se ti líbilo na Sněžce?“ Odpověď je vyvedla z míry.
„To už máme Sněžku za sebou???“ Vzala batoh a frr… Potkali ji až v cíli, kde se na ně zubila s půllitrem
českého moku v ruce. Do půlnoci máme všechny posádky na základně. V neděli ráno se někteří horko těžko
došourají na vyhlášení výsledků. To už je ale polovina organizátorského týmu v našem kostele. Staví se
stánky pro šperkařský trh, poslední úpravy fotek ve stojanech a zkouška Kolínské jazzové kapely. Doráží i
tradiční účastník a zdejší patriot Petr Brousil se svými kamarády, aby také přiložil polínko do společného
ohně.
Anja nevěřícně kroutí hlavou - jo tohle v Bavorsku neznaj… na internetových stránkách probíhá zasvěcená diskuze: „Ten kdo nešel Bloody walk neví co je to trek“… výtvarník z Kladna mi podává ruku:
„Dík za překrásný pohodový den, tady bych chtěl bydlet“… vzkaz od kurátorky výstavních galerií v Praze:
„Nakoukla jsem do kostela z úcty ke své budoucí tchýni, pak už jsem jen zírala a nevěřila vlastním očím,
skvělé a děkuji“… v centrále Člověka v tisni v Praze: „ Prosím tě a kolik to Prosečný má obyvatel? Šperků z
Namibie už máte prodáno za ty leta v ceně přes 50 000,- Kč a na certifikátech už jste koupili dárky za víc
jak 10 000,- Kč. To Prosečný je krajský město???“… od hudební skupiny z Kolína: „Prosím vás, když bude
možnost si u vás ještě zahrát, pozvete nás?“… účastnice výstavy fotografií Tato planeta 14 z Veselí na Moravě: „Tak vám posílám adresu toho pána, co vám opraví ty kostelní hodiny“… starosta obce Prosečné –
SMS“ Člověče Pavle! Ty hodiny fakt tikaj!!! Tak co, dáme ten koncert v kostele ´Na maltu´?“. Asi se mu
začnu vyhýbat! :-)
Pavel Kohout, Prosečné 41

Neděle v režii o.s. Alžběta Uherská
Neděle 29.června, potažmo celý víkend od pátku 27. do
neděle 29.6. patřil občanskému sdružení Alžběta Uherská. O národním šampionátu v dogtrekkingu jste se dočetli v samostatném
článku.
Další akcí tohoto víkendu byly výroční šperkařské trhy, na
kterých bylo možné obdivovat nejrůznější výtvory z nejrůznějších
materiálů. Tržiště bylo situováno do prostor okolo kostela sv. Alžběty Uherské. K vidění a zároveň ke koupi byly šperky z nerostů,
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dřevěné šperky, výtvory dráteníků, šperky z PET lahví, měděné šperky a mnoho dalšího. Trhovci dorazili
z různých koutů naší vlasti. Zastoupení mezi nimi měla i naše obec. Mezi vystavovateli nechyběl totiž ani
náš místní výtvarník a umělec, pan Tomáš Herčík se svými drátenickými výtvory.
Neděle dále pokračovala vernisáží výstavy fotografií
Tato planeta 2014. Celá výstava byla umístěna v prostorách
kostela sv. Alžběty Uherské. V rámci vernisáže měli návštěvníci možnost shlédnout a hlavně vyposlechnout si několik
hudebních vystoupení. Jako první se nám představilo kvarteto
hudebníků z Kolína, v jehož repertoáru byly zastoupeny
skladby různých žánrů. Dále nám svoji vlastní tvorbu představil písničkář a humorista David Alfik Dewetter. Nechyběl ani
již tradiční účastník, frontman kapely Bejlí a místní rodák Petr
Brousil, který si pro nás připravil pásmo písní z vlastní tvorby.
Na housle ho doprovázela další členka kapely Bejlí, a to Sylva Švejdarová. Byl to opravdu nezapomenutelný
a nádherný hudební zážitek. Skutečně velká škoda je, že si cestu na vernisáž a s ní spojené hudební vystoupení našla jen hrstka našich občanů. Příležitostí zaposlouchat se do tónů krásné hudby, v akusticky nádherných prostorách a ještě úplně zadarmo v naší obci příliš nemáme.
JN

Memoriál Václava Dostálka
Poslední červnový víkend byl opravdu akcemi nabitý.
Kromě dogtrekkingu, šperkařských trhů a výstavy fotografií
Tato planeta probíhal v sobotu 28.června na fotbalovém hřišti
další ročník „Memoriálu Václava Dostálka“, tedy soutěž
v požárním sportu. Memoriálu se zúčastnili hasiči z Dolního
Lánova, Dolní Kalné, Klášterské Lhoty, Čermné, Arnultovic,
Horní Kalné, Ždírnice, Dolní Olešnice, Dolní Branné a samozřejmě i naši „domácí“ hasiči.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: mladší děti, starší
děti, ženy a muži. Naši dobrovolní hasiči měli zastoupení ve
všech kategoriích, kromě starších dětí.
V dětských kategoriích se voda čerpala z kádě. Pro ženy a muže byla připravena nejprve překážková
dráha, voda se čerpala z přírodního zdroje (Labe) a útok byl doplněn o třetí proud. Naše hasičata, hasičky i
hasiči neměli vyloženě svůj den :-( Ani v jedné kategorii nedosáhli na stupně vítězů. Mladší děti skončili na
5. místě, ženy nebyly klasifikovány, protože došlo k rozpojení hadic a útok nebyl dokončen. Družstvo mužů
bylo dokonce pro technickou chybu, kdy na základně zůstala jedna z C-éčkových hadic, diskvalifikováno.
Z vítězství se tak v kategorii mladších dětí radovalo družstvo Dolní Branné A, ve starších dětech pak družstvo Dolní Kalné. První místo v kategorii žen patřilo družstvu Horní Kalné a v kategorii mužů patřilo prvenství týmu z Klášterské Lhoty. Vítězům gratulujeme a našim dobrovolným hasičům držíme palce a věříme, že
v dalších soutěžích se jim bude dařit lépe.
JN
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Nový ročník fotbalové ligy odstartoval
Fotbalová sezóna 2014/2015 odstartovala svou podzimní část. V plném proudu
je i 3.třída mužů, ve které bojují také fotbalisté Sokola Prosečné. Start do nové sezóny
však našim borcům příliš nevyšel. Nepodařilo se navázat na dobré výsledky loňského
ročníku, ve kterém skončili fotbalisté TJ Sokol Prosečné těsně za postupovými pozicemi.
Po odehraných sedmi kolech mají naši fotbalisté na kontě pouze 8 bodů, a to za
dvě výhry (nad celkem Volanova v poměru 4:2 a nad Starým Rokytníkem 5:4) a jednu
remízu s celkem ze Svobody nad Úpou v poměru 3:3. V případě remízy následuje penaltový rozstřel o další
prémiový bod a ve zmiňovaném remízovém utkání se Svobodou naši fotbalisté tento „prémiový“ bod vybojovali, proto tedy celkem 8 bodů a desáté místo v tabulce.
Do zimní přestávky se nám naši fotbalisté představí na domácím hřišti ještě celkem pětkrát. Hned v
příštím kole, konkrétně v sobotu 27.9. od 16:30 hod změří Sokol své síly s týmem Malých Svatoňovic.
V rámci 10. kola přivítáme v sobotu 11.10. od 16:00 hod na našem hřišti Libeč, o týden později v sobotu
18.10. od 15:30 hod se představí celek Hajnice, který zatím vládne tabulce. Ve 14. kole v sobotu 1.11. ve
14:00 hod vyběhne na náš trávník celek z Bílé Třemešné. Podzimní část ukončí fotbalisté Sokola Prosečné
předehrávkou prvního jarního kola s celkem Libotova v sobotu 8.11. od 14:00 hod.
JN

Zemědělské dožínky a den otevřených dveří
Na sobotu 30.8.2014 si rodinná Farma Basařovi připravila pro všechny přátele, příznivce zemědělství
a myslivosti zemědělské dožínky spojené s dnem otevřených dveří farmy. Program odstartoval ve 14 hodin,
kdy bylo možné v rámci dne otevřených dveří nahlédnout „pod pokličku“ farmaření. Návštěvníci měli možnost seznámit se s kompletním provozem farmy, v areálu byla vystavena zemědělská technika. Pro zájemce
byla připravena také prohlídka bioplynové stanice s kompletním výkladem o jejím principu fungování. Zhruba v 17 hodin byly zahájeny
samotné dožínky. Na všechny, kteří si na dožínky našli cestu, čekalo
bohaté občerstvení a dobrou náladu dokreslila reprodukovaná hudba.
I tato akce, která se již stala v naší obci také milou tradicí, přilákala velkou spoustu návštěvníků a přispěla k příjemnému zakončení
léta.
JN
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