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Vážení spoluobčané,
přichází nejkrásnějšího období roku - Vánoce. Jen málo koho neosloví kouzlo a vánoční atmosféra
těchto svátků. Opět se nacházíme před koncem roku, který je nejen bilancováním dosažených výsledků,
splněných cílů a naplnění představ, ale i obdobím, kdy k sobě mají lidé tak nějak blíž. Mnohých z nás se
zmocňuje nálada, která je pro toto období charakteristická. I příroda zdá se nakročila již tím správným
směrem.
Když jsem přemýšlel o námětu prosincového úvodníku, přišla mi najednou všechna má
„závažná“ témata naprosto malicherná v kontextu s nedávnými teroristickými útoky v Paříži. Nechci se
pouštět do polemik, kdo může či nemůže za to, že je dnes Evropa zmítaná takovým terorem. Od toho jsou
chytřejší hlavy. Chci jen poukázat na to, že ne všichni mohou prožívat vánoční čas způsobem, na který jsme
my zvyklí.
Mnozí lidé jsou v tomto čase sami a nemají takové rodinné zázemí jako většina z nás, nemají nikoho,
kdo by se o ně postaral. Ne všude panuje v tomto období klid a mír. Takovým lidem, bychom měli v rámci
svých možnosti podávat pomocnou ruku a pomoci tak potřebným a opuštěným a to nejen v období
vánočních svátků. V této souvislosti Vám chci tlumočit poděkování charitativní organizace Diakonie
Broumov, pro kterou již tradičně charitativní sbírku organizujeme. Letos se sešlo nebývalé množství
materiálu pro potřebné, za což Vám děkuji i já osobně.
Vážení spoluobčané, protože čas nikdo nezastaví a konec roku se neúprosně blíží, dovolte mi, abych
se připojil k přáním, které dostáváte od svých blízkých a známých, ať už klasickou formou na vánočních
pohlednicích či formou modernější pomocí SMS. Chci Vám touto cestou popřát krásné prožití vánočních
svátků a posledních dní v tomto roce. Zároveň mi dovolte, abych Vám popřál pevného zdraví a úspěchů v
práci i v osobním životě v roce následujícím - v roce 2016.
Jedna z mnoha legend o původu zdobení vánočních stromků říká, že světla se na stromy v zimním
čase umisťovala k poctě boha Slunce. Proto bych Vám z celého srdce přál, aby s rozsvěcením vánočního
stromečku vstoupilo slunce i do vašich předvánočních domovů a s ním i radost a pohoda adventních dnů,
které Vám přinesou Vánoce plné radosti, naplněné láskou, domácí pohodou a splněnými sny.
Na závěr už jen připomenu jednu z mnoha myšlenek našich moudrých předků: "Můžeme mít tisíce
přání, tužeb a snů, ale jen zdraví, štěstí, láska a přátelství dávají světlo našim dnům."
Jiří Bachtík
starosta
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Zprávy o činnosti zastupitelstva obce
VZZO 30.9.2015
V úvodu zasedání seznámil starosta zastupitele
s rozpočtovými opatřeními č. 8, 9, 10/2015 vydanými z pravomoci starosty. Dále se zastupitelé
seznámili s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce, které provedl Krajský úřad KHK.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO projednalo vypsané dotační tituly ze Státního fondu životního prostředí a rozhodli o podání žádosti na dovybudování sběrného dvora (dotace ve výši 85%
nákladů). Předpokládaná výše dotace 500 tis. Kč
na pořízení velkoobjemového kontejneru, instalaci
přístřešku, zpevnění ploch, oplocení, pořízení
sběrných nádob na separovaný odpad apod. Zastupitelstvo uvolnilo 20 tis. Kč na přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého (kulturní památka ČR,
rejst.č. 32036/6-3642), která se nachází u hlavní
komunikace u čp. 62. Socha trpí při zimní údržbě
komunikace. Záměrem je přemístění sochy ke
kostelu sv. Alžběty. Dále se zastupitelé seznámili
s vyúčtováním příspěvku obce, který byl poskytnut Oblastní charitě v Červeném Kostelci. Starosta
informoval přítomné o zahájení procesu pořizování Územně plánovací dokumentace obce Prosečné.
ZO se zabývalo žádostmi MŠ Prosečné o pořízení
a instalaci žaluzií (náklady 7 500,-Kč) a údržbu
zeleně v areálu MŠ (náklady 10 000,-Kč). Zastupitelé žádosti schválili. Dalším bodem jednání
byly žádosti Přátel rybolovu. První žádost – snížení pachtovného z 5000,- Kč/ rok na 1,-Kč/rok.
K tomuto starosta uvedl, že snížení pachtovného
není možné, muselo by být vypsáno nové výběrové řízení. Předmětem druhé žádosti pak bylo vypovězení pachtovní smlouvy. Tato žádost byla
v průběhu jednání stažena zástupci Přátel rybolovu. Další projednávanou žádostí byla žádost Centra české historie, o.p.s o příspěvek na výrobu a
instalaci pamětní desky na Masarykově nádraží
v Praze a o pomoc se shromažďováním materiálů
týkajících se odsunu obyvatel z českého pohraničí
v roce 1938. ZO financování pamětní desky
v Praze neschválili. Schválili pomoc se shromaž-
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ďováním materiálů a oslovením pamětníků
v obecním tisku. Posledním bodem jednání bylo
schválení rozpočtového opatření č.11/2015, ve
kterém se promítly všechny schválené finanční
záležitosti.

VZZO 29.10.2015
Prvním bodem jednání byla žádost MAS Krkonoše o stanovisko k návrhu financování Místní akční
skupiny v příštích deseti letech, vedoucích
k získání až 9,75 mil. Kč dotačních prostředků.
Návrh financování činí 100,-Kč na jednoho obyvatele, rozloženo do 10ti let (10,-Kč/obyv./rok).
Zastupitelé návrh financování schválili. Dalším
bodem jednání byla rekonstrukce kulturního domu. Starosta seznámil přítomné s finálním rozpočtem rekonstrukce KD. Rozpočet akce se vyšplhal
na 5,5 mil. Kč (+ vlastní sociální zařízení). V této
souvislosti vyzval starosta zastupitele ke zvážení,
zda a případně za jakých podmínek akci realizovat
v příštím roce, neboť je reálné, že k této akci přibude adaptace školy na seniorské bydlení, kde
k dotaci bude obec potřebovat značný objem
vlastních zdrojů. V této souvislosti starosta uvedl,
že pro příští rok má obec vlastní finanční zdroje
v objemu cca 9 mil. Kč. Upozornil také na obezřetné zacházení s těmito prostředky. Zastupitelé
se dohodli na zahájení realizace akce na jaře 2016
a změně výše již vysoutěženého úvěru. Uložili
starostovi oslovit vítěznou banku s žádostí o navýšení úvěru na 3,5 mil. Kč s možností zachování
vysoutěžených podmínek. Dále se zastupitelé zabývali studií proveditelnosti chodníků v obci. Studie řeší chodník od Kulturního domu po golfový
areál GCC. Rozpočtované náklady této investiční
akce jsou ve výši 19 002 298,- Kč. Zastupitelé se
shodli na tom, že v současné době není realizace
s náklady více jak 19 mil. Kč reálná. Projektová
dokumentace bude uchována pro použití i třeba
dílčích etap záměru. Dalším bodem jednání byla
cenová nabídka Ing. Másla na projekční a inženýrskou činnost v souvislosti s likvidací odpadních
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vod z čp. 24. Cenová nabídka ve výši 19 tis. Kč
bez DPH. ZO cenovou nabídku schválilo avšak
s důrazem na dodržení termínů. Další projednávanou cenovou nabídkou byla nabídka společnosti
KONCEDO, s.r.o na zpracování projektu a administraci žádosti o dotaci na dovybavení sběrného
dvora. Cenová nabídka ve výši 66 550,- Kč byla
schválena a bylo rozhodnuto o úhradě předem,
aby bylo možné částku uplatnit jako náklady
k dotaci. Starosta dále informoval přítomné o
možnosti čerpání dotace na zateplení objektu čp.
24. V této souvislosti zastupitelé posoudili cenovou nabídku společnosti Profesionálové cz na projektovou a administrativní činnost spojenou
s žádostí o dotaci a také na dotační management
ve výši 45 tis. Kč bez DPH. Nabídka společnosti
Profesionálové.cz a dodatek č. PC 1526911023 k
rámcové smlouvě o spolupráci byly schváleny.
Posledním bodem jednání byla příprava rozpočtu
obce na rok 2016. Položky běžných příjmů a výdajů obce ponechali zastupitelé ve stejné výši jako
v rozpočtu pro letošní rok. Rozpočet zachovává i
obvyklou výši jednotlivých částek na činnost klubů a spolků, které obec pravidelně podporuje.

VZZO 7.12.2015
V úvodu starosta seznámil ZO s rozpočtovými
opatřeními č. 12/2015 vydaným z pravomoci starosty. Dalším bodem jednání byl plán inventur
majetku obce 31.12.2015 a složení jednotlivých
inventarizačních komisí. ZO plán schválilo. Dále

zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2016.
Rozpočet obce na rok 2016 je sestavený jako vyrovnaný ve výši 5 882,1 tis. Kč. Společně s tím
byl schválen i rozpočtový výhled na roky 2017 a
2018. Zastupitelé obce projednali Dodatky ke
smlouvě č. RS 1526911077 se společností Profesionálové.cz. Oba dodatky vztahující se k dotacím
na zateplení KD zastupitelé schválili. Dále zastupitelé obce projednali žádost a následně Smlouvu
o poskytnutí dotace KHK č. 15JPO03-0111 na
financování odborné přípravy JPO V ve výši dotace 1600,-Kč. Podání žádosti, smlouvu a tím i přijetí dotace zastupitelé schválili. Dalším bodem
jednání byla žádost o poskytnutí dotace Městské
knihovně s regionálními službami v Trutnově.
Žádost o dotaci ve výši 2500,- Kč byla schválena
a zastupitelé následně projednali a schválili dva
dokumenty - Smlouvu o poskytování regionálních
služeb a Smlouvu o poskytnutí dotace na nákup
knih do výměnných fondů. Dále ZO projednalo
cenovou nabídku na provedení periodických prohlídek mostů, kterou předložila společnost MostyHofman. Cenovou nabídku ve výši 22 627,-Kč a
provedení prohlídek mostů a lávek zastupitelé
schválili. Posledním bodem jednání byla cenová
nabídka na provedení leteckého snímkování obce,
kterou předložila společnost JAS AIR, Hluboká
n/V. Cenovou nabídku ani provedení leteckého
snímkování zastupitelé neschválili.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci

Školní strašení aneb rozloučení s létem
V pátek 2. října se rozhodlo 58 dětí, že se budou bát. Právě tolik účastníků měl letošní ročník pravidelné akce, kterou v naší obci zakončujeme léto. Tou akcí je stezka odvahy. Letos se startovalo od mateřské
školy přes Kozí rynek, kolem střelnice na fotbalové hřiště. Cestou jsme měli možnost potkat nesčetně strašidel a různých bytostí z tohoto i jiných světů.
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Novinkou letošního ročníku byla i krátká stezka odvahy pro dospělé, která byla pro všechny strachuchtivé připravená u Zámečku.
Akce se vydařila, přálo i počasí. Na závěr ještě poděkování hlavní
organizátorky, ředitelky MŠ Dany Šubrtové: „Děkuji moc všem, kteří se
zúčastnili příprav a pořádání školního strašení!
Děkuji strašidlům ze zámečku za nezapomenutelné zážitky! A za rok zase
na shledanou!“.
JN

Podzimní část fotbalové ligy je odehrána
Fotbalová sezóna je ve své zimní přestávce a je tedy dobrý čas zhodnotit její podzimní část. Fotbalisté Sokola Prosečné jsou po podzimu na 6. příčce tabulky se ziskem 17
bodů a záporným skóre 25:28. Na pětadvaceti vstřelených gólech se podílelo celkem 8
hráčů. Nejlepším střelcem je se sedmi vstřelenými brankami Libor Špička. O jednu trefu
méně, tedy šest přesných zásahů, má na kontě Ferenci M. a trojici nejlepších střelců uzavírá se třemi góly druhý z bratrů Špičkových David.
Na třetí místo tabulky, na kterém je v tuto chvíli mužstvo Horního Maršova, ztrácí naši borci 3 body.
Naopak před sedmým celkem Chvalče mají hráči Sokola náskok 6 bodů. Pokud počasí dovolí, jarní část
soutěže bude zahájena 3.4.2016.
A na závěr slovo vedoucího mužstva pana Miloslava Kalenského: „Chtěl bych co nejsrdečněji poděkovat našim divákům za to, že nám při domácích zápasech vždy vytvoří výtečnou kulisu. Někteří fandové
vyjíždí i na venkovní zápasy a za to jim patří také velký dík. Kdyby takový přístup měli všichni hráči našeho
týmu, tak bychom se v tabulce pohybovali na předních místech! Doufám, že na jaře opět potáhneme za jeden provaz. Ať se bude dařit nebo ne. Pevně věřím, že se s tím popereme!“
JN

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 7.listopadu hostila nová hasičárna první ročník turnaje ve
stolním tenise. Turnaj byl vypsán pro dvoučlenné týmy, hrála se tedy čtyřhra.
Do turnaje se přihlásilo celkem 15 týmů. Týmy byly rozděleny do
dvou skupin. Vítězové skupin sehráli zápas o celkové první místo. Druzí ze
skupin pak bojovali o třetí respektive čtvrté místo.
Ze třetího místa se nakonec radovali Lánováci, ve složení Jiří Maisner starší a Jiří Maisner mladší. Poraženým finalistou a tedy stříbrným týmem byl tým Hirošima/Nagasaki
Michal Bachtík a Lukáš Koderič. Historicky prvním vítězem turnaje se stali Bošeláci, tedy Petra Exnerová a
Zdenek Bošela. K vidění byly strhující zápasy a po celou dobu turnaje vládla v dějišti dobrá nálada.
V závěru turnaje byli všichni medailisté odměněni. Pro všechny zúčastněné, ať už hráče nebo přihlížející,
připravili hasiči po celou dobu turnaje občerstvení.
Akce se vydařila a organizátoři již nyní připravují další turnaj. Proto neváhejte, trénujte a na další
akci pořádané našimi hasiči se těšíme na shledanou.
JN
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Adventní zpívání v kostele sv. Alžběty Uherské
První adventní neděle 29.11.2015 patřila tradičnímu setkání v kostele sv. Alžběty. Letošní akce byla
již osmou v pořadí. Stejně jako v minulých letech, tak i letos pro nás bylo
připraveno vystoupení dětí z mateřské školy a amatérského pěveckého
sboru „našich žen“.
Na kytaru doprovázel pan Josef Kracík, na klavír pak paní Dana
Šubrtová a pan Jiří Frühbauer. Celou akci moderovaly slečny Anna Bachtíková a Pavlína Zelinková. Sbor se opět rozrostl o nové členky a členy.
Letos nám zpívali Elena Frühbauerová, Josef Honc, Miloslava Kracíková,
Anna Bošelová, Tereza Samková, Monika Lukášková, Marcela Zemanová, Anna Jiřičková, Natálie Vachková, Ondřejka Bachtíková, Anna Bachtíková, Monika Nováková, Karolína Nováková, Veronika Doubková, Lucie Doubková, Petra Máslová,
Pavlína Zelinková, Dana Šubrtová a Adéla Tláskalová. V jejich podání jsme se mohli zaposlouchat do tónů
známých i těch méně známých vánočních písní, koled a veršů.
Tradičně bylo pro příchozí připraveno občerstvení a prodej vánočních přáníček. Jejich prodejem mateřská školka získala částku 4 317,-Kč, která bude použita na nákup pomůcek a hraček dětem na zahradu
MŠ. Za přípravu občerstvení a za prodej patří poděkování kolektivu zaměstnanců MŠ, za zapůjčení stánku
děkujeme místním hasičům. Do kostelní kasičky jsme všichni přispěli celkovou částkou 1 490,- Kč. Tyto
peníze použije občanské sdružení sv. Alžběta Uherská jako provozní kapitál pro další akce.
Akce přilákala do prostor kostela početnou skupinu nejenom našich občanů, ale i přespolních. Poděkování patří všem aktérkám a aktérům za velmi vydařené zpestření vánočního času a za jejich snahu a odhodlanost udělat něco pro nás ostatní.
JN

Rekonstrukce mateřské školy
O letních prázdninách prošla budova naší mateřské školy rozsáhlou plánovanou rekonstrukcí. Veškeré práce začaly dle harmonogramu. Hned v prvních dnech bylo ale jasné,
že plánované práce a finance rozhodně nebudou stačit. Neutěšený a katastrofální stav podlah ve třídě si vyžádal rozsáhlejší rekonstrukci, než bylo
původně plánováno.
Mateřská škola tak dostala zcela nové podlahy. Zrekonstruovaná
třída byla nově vymalovaná, instalovány byly nové podlahové krytiny.
Veškeré tyto rozsáhlé práce se stihly v rekordně krátkém čase a děti se tak
do zrekonstruované třídy mohly vrátit bez jakéhokoliv odkladu ihned po
plánované letní odstávce.
Do rekonstrukce naší mateřské školy bylo v letošním roce investováno více jak 304 tisíc Kč. O tom,
že se investice opravdu vyplatila, se mohli rodiče a další návštěvníci přesvědčit při mikulášské besídce, kterou si tradičně pro své blízké připravily děti z mateřské školky.
JN
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Mohlo by vás zajímat

Infokanál – nejrychlejší cesta k informacím
Od roku 2010 funguje v naší obci rychlý systém zveřejňování důležitých informací, a to SMS Infokanál. Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich
mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte většinu dne mimo naši obec. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná, zejména při krizové komunikaci v případě
povodní, sněhových kalamit apod.
Pokud tedy ještě nejste v systému zaregistrovaní a máte zájem využívat služeb „obecního rozhlasu do
kapsy“, stačí se v úřední hodiny dostavit na obecní úřad s číslem mobilního telefonu, na který vám budou
informace zasílány. Celá registrace zabere minutu času. Tato služba je pro vás zcela ZDARMA, veškeré
náklady hradí obec.
JN

Centrum české historie oslovuje pamětníky událostí z roku 1938
Centrum české historie připravuje pamětní desku připomínající útěk a vyhnání Čechů, Židů a protinacisticky smýšlejících Němců z pohraničí ČSR v roce 1938. Tato pamětní deska by měla být instalovaná na
Masarykově nádraží v Praze. Právě na toto nádraží totiž přijíždělo v dramatických dnech září a října 1938
mnoho vlaků s uprchlíky z našeho pohraničí.
Centrum české historie se současně také obrací na pamětníky událostí roku 1938 nebo jejich potomky, kteří o nich slyšeli vypravovat, aby tyto vzpomínky sepsali, případně poskytli fotografie, novinové články, letáky apod. z té doby. Ty by pak byly prezentovány na webových stránkách
www.utekyavyhnani1938.cz, které budou průběžně doplňovány. Psát a posílat podklady můžete na mailovou adresu vyhnani1938@seznam.cz. Část takových materiálů už Centru české historie poskytla Seliger
Gemeinde , Židovské muzeum v Praze a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
Více informací můžete získat na webových stránkách Centra české historie www.centrumceskehistorie.cz
JN

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
V současné době je v médiích často řešena situace ochrany ovzduší a omezení provozu kotlů na tuhá
paliva, které již nesplňují předepsané emisní limity. Všichni jste již jistě slyšeli o nových „kotlíkových dotacích“. Proto vám na stránkách našeho zpravodaje přinášíme několik základních informací, které by vám
mohly pomoci orientovat se v této problematice.
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Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:
· kotel na pevná paliva
· tepelné čerpadlo
· plynový kondenzační kotel
Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
· instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).
· „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin
a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových
dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých
finančních prostředků z OP ŽP bude činit:
· 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
· 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa),
· 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu
Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně
související s předmětem podpory, zejména pak:
· stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného
čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
· stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje
tepla pro vytápění),
· náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace
(uvedení do trvalého provozu),
· náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno
plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
· stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015). Bližší informace o dotaci lze získat na adrese www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.
JN
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