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Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych trochu netradičně tuto úvodní stranu dnešního zpravodaje, kde se většinou setkáváte s „úvodníkem“, věnoval vzpomínce na tichého, skromného a skvělého chlapa, jehož skon mě profesně,
ale hlavně soukromě velice zasáhl.
V červnu letošního roku nás nečekaně opustil ornitolog tělem i duší, vynikající fotograf přírody a exotických
krajin, cestovatel, kolega, přítel a můj velký kamarád, starosta Lánova ing. Josef Kalenský. Zákeřná nemoc mu v
jeho pouhých 56ti letech bohužel nedala vůbec žádnou
šanci.
Znali jste ho mnozí z vás, ať už pracovně nebo z
jeho četných promítání a přednášek o přírodě a z jeho cest.
Vždy usměvavého chlapa, který v životě vše řešil s klidem
a jakýmsi nadhledem.
Procestoval snad celý svět a odevšad pořídil nespočet nádherných fotografií, z nichž mnohé jsme mohli obdivovat i v našem kostele na výstavách Tato planeta, na kterých se podílel od počátku.
Pepo, budeš nám tady dole, na ty naší zemičce chybět.
Čest jeho památce.
Jiří Bachtík
Starosta
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 26.6.2019
V úvodu zasedaní zastupitelé vzali na vědomí
Rozpočtové opatření č. 5/2019, které bylo vydáno
z pravomoci starosty. Dalším bodem jednání byl
Plán financování vodohospodářských staveb
v majetku obce na období 10ti let a Zásady fondu
financování a obnovy vodohospodářského majetku obce. Ke zřízení fondu jsme byli vyzváni
Ministerstvem zemědělství ČR. Do fondu se bude
ročně z rozpočtu vkládat 180 tis. Kč. ZO rozhodlo, že tvorba fondu se nepromítne do ceny
vodného. ZO Plán financování i Zásady fondu
schválilo. Dále zastupitelé projednali nabídku společnosti Galileo na tvorbu a provozování webových stránek, které již aplikují požadavky evropské směrnice o přístupnosti veřejných služeb zdravotně postiženým. Jedná se o první nabídku, která
reaguje na zákon 99/2019 Sb. platný od 9.4.2019.
ZO rozhodlo o nevyužití této první nabídky
(tvorba prezentace cca 72 500,-Kč a roční provoz
cca 20 700,-Kč). Zastupitelé dále schválili zadání
znaleckého posudku pro zjištění ceny nemovitosti
č.p. 200 (bývalá pošta a dva rozestavěné byty) za
účelem nabídky této nemovitosti k prodeji. Dále
ZO schválilo finanční podporu tradiční akce „Putování za pohádkou“, a to formou proplacení věcných cen pro děti v celkové výši 5 000,-Kč. Dále
ZO projednalo žádost o příspěvek oblastní charitě
Červený Kostelec – Hospic Anežky České. ZO
schválilo dar ve výši 2 000,-Kč. Zastupitelé dále
schválili žádost MŠ Prosečné o ponechání přeplatku za plyn ve výši 10 390,-Kč v rozpočtu MŠ
za účelem dovybavení kuchyně. Zastupitelé projednali a následně schválili poskytnutí daru SDH
Prosečné ve výši 12 000,- Kč. Výše daru je rovna
částce za prodej železného šrotu ze sběrného
dvora, jehož provoz dobrovolní hasiči celoročně
zdarma zajišťují. Dalším bodem jednání byl postup ve věci vykoupení pozemků účelových komunikací, které nejsou v majetku obce. Jedná se o
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lokalitu na kopci nad rybníkem. Obec již v minulosti měla o tyto pozemky zájem, nedošlo však
k dohodě o ceně s největším vlastníkem. Zastupitelé rozhodli o opětovném obeslání dotčených
vlastníků se záměrem obce na odkoupení těchto
pozemků a s vyzváním jednotlivých vlastníků ke
sdělení jejich ochoty tyto pozemky prodat a za jakých podmínek. Dalším bodem jednání byla opakovaná žádost o koupi pozemku p.č. 1180/2 k.ú.
Prosečné. Jedná se o pozemek u hřbitovní zdi,
který je nyní v bezplatném užívání vlastníka sousední nemovitosti. Žadatelem o koupi pozemku je
právě vlastník sousední nemovitosti. Starosta obce
je proti prodeji pozemku, z důvodu obav ztráty
vlivu obce na dění v bezprostředním okolí hřbitova. Zastupitel Tomanica navrhl odložit žádost o
rok, z důvodu plánované opravy a rekonstrukce
hřbitovní zdi. Přes tyto námitky byl záměr prodeje
schválen. ZO dále schválilo pokračování podpory
fungování Linky bezpečí z.s. formou příspěvku ve
výši 1 000,-Kč. ZO dále nevyhovělo žádosti o dar
zaslaný Asociací rodičů a přátel postižených dětí
v ČR se sídlem v Prostějově, a to s konstatováním,
že obec pomáhá obdobným prospěšným subjektům v našem regionu. Na závěr ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2019.

VZZO 18.9.2019
V úvodu seznámil starosta přítomné s Rozpočtovými opatřeními č. 7 a 8/2019, která byla vydána
z pravomoci starosty. Dalším bodem jednání byl
prodej pozemku u hřbitova p.č.1180/2 k.ú. Prosečné. Na schválený záměr prodeje daného pozemku reagovaly dvě nabídky, z nichž jedna byla
dva dny před projednáváním stažena. K projednání tak zůstala pouze nabídka vlastníka sousední
nemovitosti. Ten nabídl cenu 17,50,Kč za m2, což
za daný pozemek činí 8 435,-Kč. Starosta i zastupitel Tomanica potvrdili svá stanoviska z předchozího zasedání, proti prodeji se vyjádřil i zastupitel
Novák. Prodej pozemku však byl schválen. ZO
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dále jednalo o budoucím záměru s nemovitostí
č.p. 200 (bývalá pošta). Znalecký posudek stanovil odhad tržní ceny ve výši 1 050 000,- Kč. Zastupitelé vzali znalecký posudek na vědomí.
V této záležitosti nepřijalo ZO žádné usnesení.
Dalším bodem jednání byl záměr obce o výkup
pozemků účelových komunikací na kopci. Zastupitelé se seznámili s vyjádřeními jednotlivých
vlastníků a většina zastupitelů nesouhlasila s cenovými požadavky dvou majoritních vlastníků, kteří
vlastní většinu těchto účelových komunikací.
Z důvodu cenových požadavků majoritních vlastníků nebylo zastupiteli přijato žádné rozhodnutí a
ZO vzalo vyjádření vlastníků na vědomí. Dále ZO
vzalo na vědomí vyúčtování daru poskytnutého
oblastní charitě Červený Kostelec, vzalo na vědomí dokumenty DSO Horní Labe, a to Závěrečný
účet a Účetní závěrku za rok 2018. Zastupitelé následně projednali žádost o příspěvek na činnost
pro Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Alzheimer care
Svoboda n/Ú. ZO schválilo dar ve výši 2 000,-Kč.
Pro MŠ Prosečné byly schváleny dva finanční
dary, a to 3 000,-Kč na tradiční akci Strašení a
10 000,-Kč na pořízení hraček a pomůcek pro děti.
Zastupitelé pak vzali na vědomí informaci MŠ o
navýšení ceny stravy k 1.9.2019. ZO schválilo
předběžnou skladbu a počet nádob na tříděný odpad v souvislosti s plánovanou žádostí o dotaci,
kterou inicioval svazek obcí Horní Labe. V této
fázi budeme žádat o 100 ks žlutých popelnic objemu 110 litrů, o 20ks žlutých popelnic 240 l a tři

ks hnědých kontejnerů 1100 l na bioodpad do prostor sběrného dvora. Zastupitelé následně schválili
Rozpočtové opatření č. 9/2019. Dále se zastupitelé
zabývali změnou nájemce Potravin v čp. 24. Stávající nájemce oznámil ukončení provozu s tím, že
k 1.10. ho nahradí nájemce nový, a to bez přerušení provozu prodeje. Za účelem kontinuálního
provozu potravin schválili zastupitelé usnesení ve
znění: V případě, že bude pouze jeden zájemce reagující na 3.9.2019 zveřejněný záměr pronájmu
nebytových prostor čp. 24 (potraviny) od
1.10.2019, schvaluje ZO uzavření nájemní
smlouvy s novým zájemcem o pronájem „Potravin“ čp. 24 od 1.10.2019 ve znění smluvních podmínek platných pro nájemce současného. Dále
vzali zastupitelé na vědomí stížnost na nakládání s
odpadními vodami na vlastníky několika nemovitostí, kterou začal řešit odbor ŽP Vrchlabí. Starosta informoval přítomné o anonymním trestním
oznámení na vedení obce pro obecné ohrožení,
kterého se mělo dopustit zřízením odvodňovacích
valů na komunikaci za čp. 80. Trestní oznámení
bylo odloženo jako bezdůvodné. Dále ZO vzalo na
vědomí vyúčtování daru Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově. Na závěr jednání
si zastupitelé vyslechli informace společnosti
WITERO s.r.o., Praha o možnostech financování
obecních projektů.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Dětský den
První červnový den patří našim nejmenším, slaví se totiž Den dětí. Na neděli 2. června připravila
naše Mateřská školka oslavu tohoto svátku a uspořádala tradiční Dětský den.
Stejně jako v minulých letech proběhla tato akce na fotbalovém hřišti. Počasí přálo a akce přilákala
velkou spoustu dětí, nejenom z naší obce. Letošní akce nesla podtitul „Psí“ dětský den. Na všech stanovištích tak děti plnily úkoly, které byly nějakým způsobem spojeny právě s pejsky a štěňátky.
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Za splnění všech úkolů pak na děti čekala odměna.
Nechyběli ani naši hasiči, u kterých si děti vyzkoušely sestřelení terče proudem vody a připraveno bylo i tradiční kropení vodou,
které si děti tradičně hodně užily.
Na závěr celé akce přišlo na řadu taneční vystoupení. A to ne
ledajaké, ale samozřejmě se psem. K vidění bylo opravdu několik zajímavých tanečních kousků. Toto vystoupení sklidilo u dětských diváků,
ale i u dospělých, opravdu velký úspěch.
Takže závěrem jen konstatování, že letošní akce se opět vydařila a už nyní se všichni těšme, že příští rok přijde naše MŠ zase s nějakým parádním nápadem 
JN

Oslavy 50 let TJ Sokol Prosečné
Sobotní odpoledne 22. června patřilo našim fotbalistům a oslavám 50 let TJ Sokol Prosečné. Vše se
konalo kde jinde, než na fotbalovém hřišti. Pro všechny, kteří na tuto akci dorazili, byl připraven bohatý program.
K vidění byla výstavka fotografií, které mapovaly celou historii TJ Sokol Prosečné. U spousty návštěvníků vyvolávaly dobové fotografie úsměvy ve tváři, když na fotografiích viděli sebe nebo své známé
před dvaceti, třiceti lety. Vzpomínalo se na úspěchy i neúspěchy, na všechny, kteří byli s fotbalem v Prosečném spojeni a této velké slávy se již bohužel nedočkali.
Oslava to byla dvojnásobná. Ke kulatému výročí si naši fotbalisté nadělili opravdu skvělý dárek, a to
vítězství v soutěži. Na začátku celého odpoledního programu tak proběhlo ocenění nejlepších hráčů uplynulé
sezóny. Oceněni byli i další lidé, kteří k fotbalu v Prosečném neodmyslitelně patří.
Pak už odstartovala fotbalová utkání. Fotbalové „legendy“
nastoupily proti výběru „mladších“ generací. Někteří aktéři zápasu
sice o několik kilogramů zestárli, na fotbalovém umu však neztratili
nic. O výsledek vůbec nešlo, důležitá byla zábava. Večer program
pokračoval koncertem místní kapely Kick of Dog.
Do další padesátky přejeme Sokolu hodně úspěchů, hodně
nadšení a spoustu krásných gólů v síti soupeřů!
JN

Memoriál Václava Dostálka
Tradiční závody v požárním sportu pod názvem Memoriál Václava Dostálka připadly tento rok na
poslední červnový víkend, konkrétně na sobotu 29. června.
Závody se konaly opět na fotbalovém hřišti. Závodit dorazily týmy Hostinného, Horní Kalné, Dolní
Kalné, Arnultovic, Čermné a Klášterské Lhoty. Nechyběl samozřejmě ani náš domácí tým.
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Soutěžilo se jak v kategorii dětí, a to konkrétně mladší děti a starší děti, tak v kategorii žen a také
v kategorii mužů. V kategorii mladších dětí soutěžilo celkem sedm týmů. Dva týmy z Hostinného, dva týmy
z Horní Kalné, dále tým z Arnultovic, Dolní Kalné a Čermné. Vítězem
se stal tým dětí z Čermné. Na start závodů starších dětí se postavily celkem čtyři týmy, Hostinné, Arnultovice, Čermná a Dolní Kalná. Právě
děti z Dolní Kalné si odvezly první místo.
Kategorie dospělých byla opět ozdobena tradiční překážkovou
dráhou. V kategorii žen se v konkurenci 5 týmů, konkrétně Horní
Kalné, Arnultovic, Dolní Kalné, Klášterské Lhoty a Prosečné, se nejvíce dařilo ženám z Horní Kalné. Naše hasičky skončily na 4. místě.
V mužské soutěži pak síly změřily týmy z Horní Kalné, dva týmy z Arnultovic, tým z Dolní Kalné, Čermné,
Klášterské Lhoty a náš domácí tým. Z vítězství se radovali hasiči z Klášterské Lhoty, naši hasiči byli bohužel pro technickou chybu diskvalifikováni.
JN

Oživená tradice
Druhý červencový víkend se naši hasiči pokusili oživit jednu zapomenutou tradici v naší obci a uspořádali v našem kulturním domě Pouťovou zábavu. K poslechu a tanci
zahrála kapela Barbarella, která u nás vystoupila už na hasičském
plese.
Hasiči zajistili jak pořadatelskou službu, tak se starali i o občerstvení. Připravena byla teplá i studená kuchyně, jídla i pití bylo
dost . Oproti hasičskému plesu byla návštěvnost o mnoho skromnější. Způsobeno to bylo zřejmě tím, že čas dovolených byl v plném
proudu a také tím, že spousta lidí už na pouť a s ní spojenou zábavu za
ty dlouhé roky zapomnělo.
A právě za odvahu a snahu tuto zapomenutou tradici oživit si naši hasiči zaslouží obrovský dík a obrovské uznání. Pokud jim jejich nadšení vydrží a pustí se do uspořádání akce i v příštím roce, tak věřím, že
už bude návštěva daleko vyšší.
JN

Letní putování za pohádkou
Ani o letošním létě nebyly naše ratolesti ochuzeny o tradiční „Putování za pohádkou“. Letos se tato
akce konala v sobotu 10. srpna.
Počasí bohužel vůbec nepřálo. Po dlouhých dnech vedra a sucha právě v tento den pršelo. Ale i přes
tuto nepřízeň počasí na akci dorazilo celkem 43 dětí v doprovodu rodičů.
Vše startovalo ve 14 hodin tradičně u rybníka. Zde si děti společně se žákyní 3.B Šebestovou, Mach
byl bohužel nemocný, učily počítat, psát a malovat. U rybáře a rybářky zkoušely své štěstí s udicí a lovily
ryby. V Růžovém království pak děti házely na plechovky. Shrekovi pomáhaly děti nalézt cestu bludištěm
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za svojí Fionou. U Sněhurky a trpaslíka poznávaly různá zvířátka.
Ferda Mravenec a Beruška si pro děti připravili dovednostní soutěž
v házení kruhů na cíl. U mlynáře a mlynářky pak děti zatloukaly hřebíky a přišívaly knoflíky. Všichni, kteří u klauna zvládli slalomovou
dráhu s míčkem na lžíci, dostali frkačku. Na střelnici čekali Mimoňové s kroketem. A u Šmoulinky skládaly děti puzzle. V cíli na fotbalovém hřišti pak čekali střelci se svojí střelnicí a hasiči a fotbalisté se
svými soutěžemi. Nechybělo ani bohaté občerstvení.
Velké poděkování patří všem, kteří i přes nepříznivé počasí dorazili. Velký dík si zaslouží všechny pohádkové bytosti, dále střelci Prosečné, Hasiči Prosečné a TJ Sokol
Prosečné a všichni, kteří pomohli s přípravami a organizací celé akce. Nesmíme zapomenout na sponzory.
Poděkovat musíme i za věnované dobrovolné vstupné. Veškeré peníze budou použity na nákup nových rekvizit a na pořízení dalších kostýmů. Aby byl příští ročník opět o něco atraktivnější 
Nemalý dík si zaslouží samozřejmě pořadatelé celé akce. Takže VŠEM děkujeme a už se těšíme na
příští rok… a objednáme sluníčko 
JN

Opět k nám zavítalo letní kino
Po loňské úspěšné premiéře letního kina v naší obci schválili
naši zastupitelé projekci filmu v rámci tohoto mobilního letního kina i
pro letošní rok. V sobotu 24.8. tak měli všichni možnost shlédnout na
našem fotbalovém hřišti český film „Teroristka“ s Ivou Janžurovou
v hlavní roli.
Promítání bylo pro všechny přítomné zdarma. Na tento film si
našlo cestu více než 80 diváků, a to nejenom z naší obce. Stejně jako
loni se tak tato akce setkala s velkým zájmem našich občanů. Všichni
tedy věříme, že i v příštím roce zastupitelé tuto akci podpoří a letní kino k nám opět zavítá.
JN

Charitativní koncert v kostele
V sobotní podvečer 14. září 2019 se v našem kostele uskutečnil
historicky první charitativní koncert skupiny QUERCUS (středověká
hudba) pro Nadační fond dětské onkologie Krtek.
A jak k tomu vlastně došlo?
Začátkem září má narozeniny pan Pavel Kohout (roubenka čp.
41) a protože byly kulaté a Pavel si nepotrpí na honosné dary, vymyslel s rodinou tuto ojedinělou záležitost. Koupili pro Sportovní klub
Československého vlčáka a pro nás, občany obce, do kostela koncert
skupiny Quercus. Vstupné bylo dobrovolné.... ALE…Cituji: „Nechci
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žádné dárky!!!! Kdo mi bude chtít udělat radost, "zakoupí" symbolickou lahev Tullamorky. To znamená, že
250,- Kč (cena této pochutiny v akci) vloží do zapečetěné schránky u vchodu do kostela sv. Alžběty Uherské
v Prosečném 14. září 2019 v 18°°. Veškeré vybrané peníze půjdou na konto nadačního fondu KRTEK při
FN Brno“ předesílal dopředu Pavel.
Dnes už známe částku, která se během tohoto koncertu na onkologicky nemocné děti vybrala.
ÚŽASNÝCH 14.998,- Kč. Škoda jen, že z celkových cca 60ti přítomných, byla z řad našich občanů pouze
necelá třetina  .
JB

Okresní soutěž 3. třídy je v plném proudu
Fotbalová sezóna 2019/2020 odstartovala svou podzimní částí a začala i pro
borce TJ Sokol Prosečné. Těm sem v loňské sezóně podařilo získat mistrovský titul ve
4. třídě. Pro letošní rok byla 4. třída zrušena, to však nijak nedegraduje úspěch našich
fotbalistů. V letošní soutěži se tak potkáváme nejenom s „novými“ soupeři, ale i s těmi
ze sezóny minulé.
A jak si naši fotbalisté ve vyšší soutěži stojí? Po devíti odehraných kolech mají
na kontě 13 bodů za tři výhry a za tři remízy. Jeden bonusový bod si připsali vítězným penaltovým rozstřelem. Skóre 18:17. To vše sečteno vyneslo našim borcům průběžné 11. místo v tabulce. Na vedoucí duo TJ
Lánov a Jiskra Horní Maršov ztrácí Sokol 10 resp. 9 bodů. Na poslední Jiskru Kuks pak má náskok 10 bodů.
V podzimní části nás čekají ještě čtyři zápasy. První je v plánu těsně po uzávěrce tohoto vydání zpravodaje, a to v sobotu 19.10. doma proti silnému Hornímu Maršovu. Začátek utkání je ve 12:30 hod. 27. října
vyjíždějí naši borci na venkovní zápas do Lampertic, start je ve 14:30 hod. Poslední domácí zápas podzimu
pak čeká naše fotbalisty v sobotu 2. listopadu, kdy od 11 hodin přivítáme celek Bohuslavic. Podzimní část
zakončíme zápasem na hřišti lídra TJ Lánov v sobotu 9.11. od 11 hodin.
Věříme, že z těchto zápasů ještě vytěžíme nějaké body a zimní přestávku si užijeme v horní polovině
tabulky.
JN

Důležité informace
Povinné čipování psů od ledna 2020
Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně také nařízení
EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím
průkaze.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
nejpozději v půlroce věku. Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
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