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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY – ÚHRADA STOČNÉHO
V průběhu měsíce října obdrží vlastníci objektů v místní části Hořičky zálohovou fakturu za vypouštění
odpadních vod do obecní kanalizace (STOČNÉ). Cena stočného vč. DPH (15%)
je ve výši 24,- Kč/1 m3.
Výše zálohy je odvozena od skutečně odebraného množství vody za období 12 měsíců
(duben 2014 – duben 2015) ve výši cca 70 %. Údaje o spotřebě vody nám předala fi VaK a.s. Náchod.
Účtovací období stočného bude vždy shodné s odečtem stavu za odběr vody.
Za rok 2015 nezaplatí vlastníci objektů stočné za měsíce leden – březen.
Fakturu na doplatek obdrží v měsíci květnu – červnu 2016 na základě skutečného odběru vody za období
duben 2015 – duben 2016.
Vlastníci rekreačních objektů obdrží vždy roční vyúčtování bez záloh.
U vlastníků objektů v místní části Chlístov bude postupováno stejným způsobem, avšak zde je prováděn
odečet stavu za odebranou vodu v měsíci červenci. Zálohové faktury na zúčtovací období (červenec 2015
– červenec 2016) budou vystaveny v měsíci lednu 2016 a doplatek v měsíci srpnu – září 2016.
Zálohovou fakturu za stočné lze uhradit buď hotově do pokladny obce nebo převodem na běžný účet
obce.
Josef Kačer, starosta
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo základní podmínky pro nové „kotlíkové dotace“
a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.
Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná
paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Ministerstvo životního prostředí
zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě
kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat
dotace přímo občanům. Ministerstvo pro kraje zveřejnilo 1. výzvu v hodnotě 3 miliardy korun.
Zdroj: internetové stránky MŽP (www.mzp.cz)
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Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
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

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla
Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř,
Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují,
Nový Bydžov.

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,
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• 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 http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové
dotace“.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Internetové stránky obce jsou od zprovoznění webkamery na budově školy vystaveny
zvýšenému zájmu. Průměrná denní návštěvnost vzrostla a celkový počet přístupů již překonal
pěkných 40.000.
Na četné dotazy odpovídáme, že tradiční sbírka Diakonie Broumov bude uskutečněna
v průběhu listopadu. Výčet věcí a přesný termín oznámíme v příštím zpravodaji.
Stejně tradiční je i očkování psů proti vzteklině. Vložený informační letáček je určen i pro ty
spoluobčany, kteří zpravodaj nečtou.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OKOLNÍCH OBCÍ:
Opakovaně čelíme záplavě informací z obecních úřadů v nejbližším okolí. Máme-li ve zpravodaji volné
místo, rádi se o ně s vámi podělíme.
Starosta Obce Červená Hora vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní a administrativní
pracovník (-ice). Termín nástupu je 1.1.2016 a pracovní úvazek 20 hodin týdně. Podrobnosti
získáte na www.cervenahora.cz.
Další starosta (tentokrát z obce Velká Jesenice) potřebuje obsadit pracovní místo účetní a to na
dobu neurčitou, s nástupem co nejdříve, a dále pokladní (administrativa) na dobu určitou,
s předpokládaným nástupem od 1.1.2016. Požadavky a vše potřebné zjistíte na
www.velkajesenice.cz.
Chvalkovické omáčkobraní 2015. Jak název napovídá, pochutnat na omáčkách si můžete ve
Chvalkovicích. Pro upřesnění dodáváme, že tomu tak bude 10.října, přijde i kouzelník Pavel
Kožíšek a část výtěžku bude věnována na charitativní účely. Majitelé internetového připojení
mohou hledat bližší informace na www.chvalkovice.cz.
Obec Žernov a Místní akční skupina mezi Úpou a Metují Vás zvou na besedu s promítáním
krátkého filmu „Na kole za svobodou“ na téma Uprchlická krize a její příčiny. Besedovat
můžete s Teodorem Marjanovičem, zahraničně politickým komentátorem Hospodářských
novin (dříve BBC, MF Dnes, Respekt). Večer bude moderovat Romana Pacáková z Českého
rozhlasu v Hradci Králové a akce se uskuteční 16.října na Ekofarmě Rýzmburk u Žernova.
(mn)
© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

3

FEJETON POD ČAROU
KŘÍŽOVKA
Mnoho z nás podlehlo kouzlu prázdných čtverečků, které volají po doplnění správného písmene.
Některá slovíčka jsou dětinsky prostá. Že část domu je okno, zvládají i žáci prvního stupně základní školy.
Vítězové okresního kola v českém jazyce z řad žáků druhého stupně zvládnou i takové záludnosti, že skříň
je almara. Amerikanizace společnosti zase způsobila lavinu správných odpovědí na otázku, jak se řekne
anglicky Jiří. Ovšem obtížnější křížovky si žádají již pořádného fištróna. Zkratka německého autoklubu je
pouhým odrazový můstkem. Tvrdé jádro luštitelů křížovek se pozná teprve nad takovými chytáky, jako
jsou dutá míra Persie, barmské sídlo nebo dánská tisková agentura.
Chvíle strávené nad extrémně obtížnými křížovkami rozdělují komunitu na dva tábory. Zástupci
prvního berou odhalení správného výrazu za výzvu k boji, kupují speciální slovníky, bádají na internetu,
málo jí a málo spí. Druzí vztekle odhazují psací potřeby i vlastní křížovky a spílají nakladatelům, protože
někteří z nich zkouší skutečně laciné triky. Reklamní slogany hlásají – křížovky pro seniory, velké písmo,
snadné luštění. Uvnitř brožur ovšem čeká nemilé překvapení: grosular s velkým obsahem železa, skákavý
křídový veleještěr nebo filipínská hora na ostrově Mindanao.
Samostatnou kapitolou jsou potom osmisměrky. Slova v nich ukrytá jsou sice česká a notoricky známá,
ale po půlhodině luštění již člověk často neví, kde je vlevo, vpravo, nahoře či dole. Z praváka se stává
levák, z člověka plynně čtoucího zase dyslektik. Odměna je ovšem sladká, ze změti písmenek vyvstane
věta, která dává smysl! Obtížnější jsou však grafické osmisměrky, ve kterých nejsou hledané výrazy
popsány slovy, ale znázorněny obrázkem. Jestliže je grafik méně zručný, nebo je na obrázek málo místa,
často marně hledáte písmena pro mloka nebo varana, když se přitom jedná o krokodýla.
Obecně ale platí jedna důležitá zásada - neluštit na WC. Mravenčení v dolních končetinách může mít
při pokusu vstát z vyhřátého prkénka tragikomické následky…

A - skleněná nádoba
B - rodový znak
C - ženské jméno
D - tílko
E - část trupu plavidla
F - okrasa
G - badatel
H - mít iluze

A

B

C

D

E

F

G

H

(mn)

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je M.Neumann. Počet výtisků - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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