
výzdobu. Bez jejich pøispìní 
bychom si výzdobu v rozsahu, ve 
kterém ji dìláme, nemohli dovolit. 
N á š  d í k  p a t ø í  t a k é  v š e m  
sponzorùm, kteøí pøispìli do bohaté 
tomboly.

V posledních letech nás 
vždy naši mladí hasièi pøekvapí 
krásným pøedtanèením, kterému 
nechybí vtip a bezprostøednost.

Vìøím, že  zúèastnìným

 

Na zaèátku 20.století se podstatnì zmìnila také tehdy 
dùležitá èást Proseèe, ulice z námìstí k Záboøí podél potoka 
Olšinky.Do této doby zde stály chalupy, jako byla do nedávna 
chalupa Náhlíkova è.140 a jako je ještì nyní nedávno opravená 
stará evangelická škola è.7.Byla to pøevážnì døevìná roubená 
stavení, nìkterá se zdmi èásteènì kamennými.

První pøestavbu zde patrnì provedli manželé Josef a 
Teréza Novákovi z Prahy roku 1904, když si rok pøedtím koupili 
pro letní pobyty od uèitele Bedøicha Svobody stavení è.74.K 
dalším pøestavbám nebo novostavbám došlo v dùsledku požáru 
na této ulici.Roku 1909 vyhoøelo Kostlánovo stavení è.90 a 
pøíštího roku 1910 vystavìl nový domek Kostlánùv ze� Alois 
Jetmar. Téhož roku po požáru stavení è.89 je znovu vystavìl 
klempíø Adolf Venzara. Také roku 1910 postavil novì domek 
è.73 rolník František Chalupník.Témìø na konci ulice v 
sousedství Záboøí postavil domek s patrem è.156 truhláø 
František Havlík roku 1911 a téhož roku 1911 postavil 
obchodník Antonín Filipi obchodní dùm è.175, aby získal 
zákazníky z této èásti obce, kteøí pøed tím chodili až na námìstí. 
Roku 1912 vystavìl pekaø Josef Kašpar nový domek è.87 a 
hodináø Jan Vondra domek s podkrovím è.93, kde pøed tím 
bydlil kapelník Antonín Hloušek.

Nad ulicí k Záboøí na vršku na pravé stranì stála od 
r.1886 patrová evangelická fara v tìsném sousedství nìkolika 
døevìných chalup. Když faráø František Kalda /1851 - 1924/ 

odešel po 22 letech pùsobení ve sboru r.1899 do Prahy, nastoupil 
téhož roku na jeho místo Miloslav Novák /1873  1938/, rodem z 
Chocnì, který pøedtím pùsobil krátce na svém prvním místì na 
Vsetínì. Za jeho pùsobení provedl sbor nutné opravy 
evangelického kostela. R.1905 vymalování vnitøku kostela 
provedl proseèský malíø František Havlík. Všechny stìny byly 
èistì bílé, pouze orámované ozdobnými linkami. Potom byl 
kostel opatøen hromosvody. V r. 1908 byla dosavadní šindelová 
støecha nahrazena støechou plechovou, která slouží dodnes. 
Práci provedl klempíø Josef Navrátil ze Svratky. Téhož roku 
byla zahájena akce rozšíøení høbitova smìrem k severu. Stavba 
byla velmi obtížná. Bylo nutno rozstøílet skálu po celé ploše do 
potøebné hloubky a navézt hlínu. Plocha høbitova se tak rozšíøila 
o více než dvojnásobek. Nový oddíl høbitova byl posvìcen v 
nedìli 27. èervna 1909, pohøbívat se na nìm zaèalo až po deseti 
letech v r. 1919.

Na budislavské ulici pøibyly k továrnì, pøestavìné 
pozdìji na sokolovnu, domek Kulhavých s dílnou, Doèkalùv a 
r.1912 domky è. 177, 178 a 179 /Jan Herynek/. R. 1913 si zde 
postavil domek è. 182 øíd. uèitel Bedøich Svoboda. U silnice k 
Pasekám konèila zástavba katolickým høbitovem a domkem 
è.91. Ke stavením nahoøe u rybníka pøibyl u silnice Bártùv 
domek è.172 a r. 1912 postavil zednický mistr Jan Jirsák domek 
è. 180. Na borské silnici stála jen „draèka“ è. 149 a è. 54.  

Zderazské bály

Ve dnech 5. a 12. února se ve Zderazi konaly již tradièní hasièské bály. První s 
odpoledním dìtským karnevalem, druhý s diskotékou pro starší dìti. 

Tyto bály jsou známé v širokém okolí hlavnì svou výzdobou. Èlenové SDH jsou 
ochotni vìnovat jejich pøípravì mnoho hodin. Ráz bálù je pokaždé jiný a už je dost obtížné 
vymyslet téma, které by bylo na naše pomìry realizovatelné. Chtìli bychom podìkovat firmám 
PSP Vysoké Mýto, Izoterm a Kartonáž Kvapil Proseè. Tyto firmy nám poskytují materiál pro

se naše bály líbily a že se na nich za rok opìt sejdeme. My už nyní 
pøemýšlíme o dalším rázu výzdoby.

Za kulturní komisi OZ Zderaz           Mgr. Eva Roženská



KOMUNÁLNÍ ODPAD 2005
Systém pøidìlování evidenèních známek

Žádáme obèany, kteøí již zaplatili poplatek za 
odvoz komunálního odpadu na rok 2005, aby si  
pøíležitostnì do 31. bøezna 2005 vyzvedli evidenèní 
známku na popelnici.

Známka bude pøedána pouze v pøípadì, že 
poplatek bude uhrazen za všechny trvale pøihlášené 
osoby na èísle popisném.

Pokud v objektu RD je pøihlášeno více rodin, 
musí mít poplatek  zaplacený každá rodina.
     Od 1. dubna 2005  budou vyváženy pouze 
popelnice oznaèené evidenèní známkou !

Stav poètu obyvatel k 1.1. 2005

Proseè 1025
Záboøí   465
Podmìstí   180
Èeská Rybná   243
Miøetín   116
Paseky     73
Martinice     28
Celkem 2130

Pøihlášených 77
Odhlášených 45
Narození 12
Úmrtí 15
Sòatky Proseè   9
Sòatky Nové Hrady  2001   2002   2003   2004

       18        30      62        75       

Jubilanti leden, únor, bøezen 2005

Antonín Drahoš 70 let
Jindøiška Lacmanová 70 let
Ludvík Hánìl 70 let
Josef Kuèera 80 let
Zdar Srdeèný 80 let
Bohuš Vávra  80 let
Viktorie Køiklavová  80 let
Jaroslav Macháèek  85 let
Marta Vobejdová  95 let
Marie Nováková  95 let

Od 1.1.2005 spadá obec Nové Hrady a Leština pod Mìstký úøad Vysoké Mýto tzn. že v Nových Hradech na zámku od ledna 
bude oddávat Mìstský úøad Vysoké Mýto.

Pøíspìvek na úpravu bytu
Jednorázová dávka sociální péèe pro obèany s tìžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve 

znaèném rozsahu jejich pohyblivost a obèanùm úplnì nebo prakticky nevidomým. Tento pøíspìvek se poskytuje na úpravu bytu, 
který užívají k trvalému bydlení. Pøíspìvek je poskytován i rodièùm nebo osobám, kterým bylo svìøeno do péèe nezaopatøené dítì 
starší 3 let, které je postiženo težkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplnì nebo prakticky nevidomé.

Za úpravu se považuje zejména : úprava pøístupu do domu, garáže, k výtahu vèetnì schodù, úprava povrchu podlahy, 
ovládacích prvkù domovní nebo bytové elektroinstalace, rozšíøení dveøí, odstranìní prahù, pøizpùsobení koupelny a záchodu 
vèetnì vybavení vhodným sanitárním zaøízením a lehce ovladatelnými bateriemi, zavedení vhodného vytápìní atd. Rozsah úprav 
se posuzuje se zøetelem na závažnost a druh zdravotního postižení obèana.

Výše pøíspìvku na úpravu bytu se urèuje se zøetelem na pøíjmy a majetkové pomìry obèana a jeho rodiny, a to do výše 70% 
prokázaných nákladù úètovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, vèetnì 
projektových prací, nejvýše však 50 000,- Kè event. 100 000,- Kè u pøíspìvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Pøíspìvek se poskytne jen tehdy, zaváže-li se žadatel písemnì pøedem, že pøíspìvek vyúètuje do 3 let od zahájení øízení. 
Dále se obèan zavazuje, že pøíspìvek vrátí v pøípadì, že byt vymìní, prodá nebo dojde-li k jiné zmìnì užívacího nebo vlastnického 
práva bytu pøed uplynutím 10 let od poskytnutí pøíspìvku.

Informace Mìstského úøadu Chrudim, odbor životního 
prostøedí  k vydávání rybáøských lístkù:

Od 7. února 2005 se pøesunula agenda vydávání 
rybáøských lístkù do budovy Pardubická 67 /bývalý okresní úøad/, 
pøízemí, è.dv. 124 - p. Roèòák, odbor životního prostøedí.
K žádosti o vydání rybáøského lístku je nutné pøedložit:
- obèanský prùkaz
- doklady o získané kvalifikaci / døívìjší rybáøský lístek, osvìdèení 
o získané kvalifikaci, osvìdèení o vykonání zkoušky na rybáøského 
hospodáøe ( rybáøskou stráž ) nebo jeho zástupce.

Podle zák.è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, došlo k 
úpravì správního poplatku za vydání rybáøského lístku:

- 1 rok 100,- Kè
- 3 roky 200,- Kè
- 10 let 500,- Kè

Poplatek 50% ze základní èástky se vybírá, vydává-li se rybáøský 
lístek žákùm základních škol, žákùm nebo studentùm èeských 
odborných škol ve studijních oborech, popø. uèebních oborech s 
výukou rybáøství, odborným pracovníkùm na úseku rybáøství, 
mají-li provozní rybáøství v pracovní náplni, rybáøským 
hospodáøùm a osobám ustanoveným jako rybáøská stráž. Tyto 
osoby se prokáží správnímu úøadu potvrzením o studiu nebo 
potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ÈR.

Druhý a další rybáøský lístek mùže být vydán žadateli, 
prokáže-li se døívìjším rybáøským lístkem, popøípadì jiným 
dokladem osvìdèujícím, že již byl držitelem rybáøského lístkù.

Osobám mladším 15 let mùže být vydán rybáøský lístek na 
dobu jednoho roku se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Sdìlení FÚ Hlinsko
Od 1.1.2005 nabyla úèinnosti novela zákona è. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù. Došlo k zásadní zmìnì pøi urèení poplatníka 
danì z nemovitostí u pozemkù. Nájemce zùstává 
poplatníkem pouze u pronajatých pozemkù 
evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným 
zpùsobem. U ostatních pozemkù vzniká daòová 
povinnost vlastníkùm pozemkù.

U katastrálního území Bor u Skutèe došlo èinností 
katastru nemovitostí k pøevedení pozemkù vedených ve 
zjednodušené evidenci do parcel katastru nemovitostí.

Upozoròujeme vlastníky pozemkù na 
povinnost podat daòové pøiznání i na pozemky v tìch 
katastrálních územích, kde nebyla  dokonèena obnova 
katastrálního operátu (digitalizace). 

Termín pro podání daòových pøiznání byl 
prodloužen do 30.4.2005



Mìsíc leden je vždy pro naše zpìváky ve znamení
 velkého soutìžení. Již tradiènì se úèastníme Republikového 
finále soutìže Sedmikvítek v Praze. Soutìž je nazvána podle 
sedmi druhù umìní, ve kterých se soutìžící utkávají.

 Letošní roèník se konal 14.-16.ledna 2005. Jeli jsme v 
hojném poètu 37 úèastníkù. Na tuto soutìž jsme nacvièovali 
hned tøi sborová vystoupení, protože nejen úroveò, ale i poèet 
vystoupení je zde porotou hodnocen. V kategorii pìvecká tìlesa 
jsme tedy vystoupili jako Èervánek - starší žáci, Gaudium - 
mladší žáci a výbìrový sbor Bel Canto. Sbor Bel Canto si 
vyzpíval krásné 2.místo, sbory Èervánek a Gaudium získaly 
èestná uznání.
 Na této soutìži se neztratili ani naši sólisté. Velmi 
pìknì zazpívaly v mladší kategorii Martina Vodièková a 
Martina Rejmanová, obì za hudebního doprovodu svých 
starších sester. Ještì nároènìjší vystoupení èekalo naše starší 
sólistky - Katku Rejmanovou a Pavlu Šenkýøovou. Této 
kategorie se zúèastnilo 28 ostøílených zpìvákù - napø. Andrea 
Termerová, Lukáš Koranda - jistì je znáte jako vítìze Rozjezdù 
pro hvìzdy. O to vìtší byla naše radost, když Pavla Šenkýøová 
obsadila krásné 3.místo!!! A velkou radost jsme mohli mít ještì 
jednou - byli jsme vyhlášeni mezi tøemi nominovanými na 
putovní pohár premiéra republiky.

Všichni nominovaní s naším doprovodem se zúèastnili 
Benefièního koncertu Dìti dìtem, který se uskuteènil 5.února 
2005 v Kongresovém centru v Praze.Tento koncert probíhá pod 
záštitou ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy p. Petry 
Buzkové a za velké úèastí zástupcù vlády a poslanecké 
snìmovny. Jelikož jsme jako nominovaní sedìli v první øadì 
(úèast byla skoro 3000 divákù), mìli jsme z celého témìø 
ètyøhodinového programu krásné zážitky. A co teprve, když 
jako host programu vystoupil jeden ze Super Star - Petr Poláèek. 
(To jsme byli ve své první øadì témìø ušlapáni.) Celý program se 
nám velmi líbil, pøi nominaci jsme si vyzkoušeli, jak je veliké 
jevištì v tomto sále,  a plni dojmù jsme odjíždìli domù.

Jsme moc rádi, že jsme se tìchto akcí mohli zúèastnit. 
Naše velké podìkování patøí našim skvìlým hudebním 
doprovodùm - Kristínì Bìlouškové, Karolínì Víchové a 
p.uèitelce Petøe Boštíkové, rodièùm, kteøí s námi všestrannì 
spolupracovali, a samozøejmì sponzorùm:
-  p.Romanì Burešové, firma Holland Nové Hrady
- p.Miroslavu Nešetøilovi, firma Granita Skuteè                           
- p.Miroslavu Zvárovi,
bez jejichž podpory bychom se této soutìže nemohli zúèastnit.

Všem zúèastnìným zpìváèkùm patøí velká pochvala 
nejen za jejich výkony, ale i za vzorné chování pøi tìchto akcích.

 

 

Charita Nové Hrady pod vedením paní Stanislavy Vopaøilové, 
nabízí seniorùm - Denní centrum pro seniory, které bude 
nabízet trávení volného èasu pomocí pracovní terapie, 
motivaèních programù a dalších akcí.
Dotazy ohlednì tohoto centra Vám zodpoví na tel. 461 635 252 
nebo 776 288 187, paní Vopaøilová

Farní charita Nové Hrady srdeènì dìkuje úèastníkùm 
Benefièního plesu s Divokými husami a všem sponzorùm. 
Díky nadaci Divoké husy se výtìžek z plesu zdvojnásobí a 
bude použit na vybavení Denního centra pro seniory.
 Dìkujeme.



Kdybychom Vám položili otázku, jaké právní pøedpisy znáte, urèitì bychom se nesetkali s pøíliš nadšenou odpovìdí. 
Motoristé si vzpomenou na vyhlášku o silnièním provoze, k tomu každý z nás pøidá ta ustanovení, která využívá
ve své profesi a pak se nám pøizná, že to bude s právním vìdomím asi všechno. Upøímnì øeèeno, taková odpovìï nás pøíliš 
nepøekvapí. Svìt paragrafù je pro nezasvìcence obestøen tísnivou atmosférou soudních síní, soudcù v talárech, rozsudku, který 
mùže zmìnit celý lidský život od základù. Zkrátka a dobøe, této oblasti se hledíme obloukem vyhnout, pøesto nikdo nebude popírat 
užiteènost zákonù zvláštì díky tomu, že žijeme mezi lidmi a obèas jen dobrá vùle nestaèí. Nebude proto na škodu, když se na 
požární ochranu podíváme tentokrát spolu s právníky právì pøes brýle paragrafù.

Základním dokumentem, v nìmž je zakotven význam požární ochrany, je zákon o požární ochranì, ale vzhledem k tomu, 
že zákon nemùže obsahovat všechna dùležitá ustanovení, jsou zde i provádìcí vyhlášky a další právní pøedpisy, ke kterým mùžeme 
zaøadit  naøízení vlády, naøízení krajù a okresù. Tato naše úvaha sotva nìkoho zavede do prodejny právnické literatury, dovolte tedy 
zvláštì pro ty, kteøí se ještì øídí zásadou  „Nehas, co tì nepálí“, odcitovat :

Obèané jsou povinni si poèínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména pøi používání, tepelných, elektrických, 
plynových a jiných spotøebièù a komínù, pøi skladování a používání hoølavých nebo požárnì nebezpeèných látek, manipulaci s 
nimi nebo s otevøeným ohnìm èi jiným zdrojem zapálení.

Slova  „Obèané jsou povinni poèínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárù ….“ bychom si mìli vrýt do pamìti a 
pøipomenout si je vždy, když se ocitneme v situaci,  kdy by se oheò mohl zmìnit z dobrého sluhy na zlého pána.

A jestliže pøece k požáru dojde ? Zákon pamatuje na povinnosti obèanù i v takovém pøípadì a øíká, že každý z nás je pøi 
zjištìní požáru povinen uèinit vše pro jeho uhašení a není-li to v jeho silách, vyhlásit poplach a bezodkladnì oznámit Hasièskému 
záchrannému sboru vše potøebné pro vèasný zásah. Ono „kde, co, jak“ se zdálo možná zbyteèné. Operaèní dùstojníci Hasièských 
záchranných sborù by však do tohoto našeho povídání mohli pøispìt mnohými ukázkami telefonních hovorù typu 

„Haló, proboha pøijeïte, už hoøí skoro celá støecha!“
„Ano, øeknìte kde to ….“
„Proboha  no pøece tady, tak honem pøijeïte …“

a následuje klapnutí telefonního sluchátka. Velkým problémem se jeví i používání mobilních telefonù. Pokud zavoláme mobilem 
na èíslo „150“, nemusíme se dovolat na ohlašovnu požáru v okrese, kde právì jsme, ale také do nìkolik desítek kilometrù 
vzdáleného mìsta, kde je svodná stanice pro linky 150. V tìchto pøípadech je nutné sdìlit, v kterém okrese, pøípadnì mìstì jste, aby 
vaše ohlášení mohlo být pøedáno místnì pøíslušnému hasièskému záchrannému sboru.

Pro úplnost je tøeba dodat, že držitelé prostøedkù vhodných pro zdolávání požárù jsou povinni je poskytnout. Na výzvu 
velitele zásahu jsme povinni pomáhat podle všech svých možností a od této povinnosti jsou osvobozeni obèané mladší 18 a starší 60 
let, tìlesnì a duševnì postižení, tìhotné ženy a matky. Výjimku zákon èiní ještì u osob, jejichž èinnost je naléhavìjší než osobní 
pomoc, napøíklad lékaøù záchranné služby nebo policistù èi vojákù. Ale øeknìte sami, zda je nutné volat na pomoc zákon tam, kde 
by podaná ruka mìla být lidskou samozøejmostí.

Ve svìtle paragrafù, miliónových škod, desítek zranìných a tìch, kterým již nebylo pomoci se jasnì ukazuje význam 
požární prevence. Jeho strohé litery se zpravidla stanou výmluvnými tehdy, když neštìstí postihne právì nás. To už však 
promlouvají pozdì … . Ptáte se na návod, jak se støetu s paragrafy vyhnout? Snad ho podá naše „desatero“ požární prevence.

Každý obèan je zejména povinen :
- zdržet se kouøení, manipulace s otevøeným ohnìm na požárnì nebezpeèných místech,
- udržovat v øádném stavu topidla, komíny, kouøovody, elektrická a jiná zaøízení,
- zajistit, aby v blízkosti topeniš� a zdrojù tepla se nenacházely hoølavé látky,
- dbát o to, aby topidla a zapnuté elektrické a plynové spotøebièe nebyly ponechány bez dozoru,
- dbát, aby popel byl sypán vychladlý a do nádob k tomu urèených,
- peèovat o øádný dozor nad dìtmi, zamezit jim pøístup k zápalkám a hoølavým látkám,
- používat všechny tepelné a jiné spotøebièe jen k úèelu ke kterému jsou vyrobeny, používat jen schválené spotøebièe a dodržovat         

návody k jejich obsluze, 
- zachovávat opatrnost pøi skladování hoølavých látek a látek se sklonem k samovznícení, ukládat je ve stanoveném množství,   

udržovat poøádek a èistotu na pùdách, chodbách a ve sklepích,
- dbát nevyšší opatrnosti v dobì sucha, žní a v topném období.

Naše desatero má sloužit jako návod, rada, výstrahy  jak jen chcete.

CO  BYCHOM  MÌLI  VÌDÌT  O  POŽÁRNÍ OCHRANÌ



Rozpoèet obce na rok 2004 schválilo na svém zasedání dne 26.2.2004 zastupitelstvo obce v pøíjmové èásti ve výši 
19.262.600,- Kè a ve výdajích ve výši 15.619.800,- Kè. Pøijetí pùjèek bylo schváleno v èástce 1.000.000,- Kè, splátky úvìrù a 
pùjèek v èástce 5.037.600,- Kè. Rozdíl mezi pøíjmy a výdaji byl vyrovnán zùstatkem finanèních prostøedkù z roku 2003. Schválený 
rozpoèet byl v prùbìhu roku na jednáních zastupitelstva dále upravován v pøíjmech na èástku 64.479.100,- Kè a ve výdajích na 
70.183.800,- Kè.

Skuteèné pøíjmy k 31.12.2004 èinily 64.954.224,27 Kè, tj. plnìní pøíjmù k upravenému rozpoètu na 100,7 %, výdaje byly 
èerpány ve výši 70.244.449,01 Kè, tj. 100,1 % k upravenému rozpoètu. Pøíèinou vyššího procenta plnìní pøíjmù a èerpání výdajù je 
hospodaøení „Fondu rozvoje bydlení“, u kterého se rozpoètové zmìny neprovádìjí.

Hospodaøení v roce 2004 skonèilo schodkem ve výši 5.290.224,74 Kè, který byl kryt úvìry a pùjèkami pøijatými v 
prùbìhu roku 2004 na investièní akce.

Zvýšené skuteèné plnìní i èerpání rozpoètu oproti schválenému rozpoètu bylo ovlivnìno hlavnì pøijatými dotacemi z 
Krajského úøadu Pardubického kraje na pøímé náklady ve školských zaøízeních a dalšími dotacemi pøímo z pøíslušných 
ministerstev a státních fondù. Nad rámec schváleného rozpoètu byly obci poskytnuty dotace na níže uvedené akce:
        - na volby do Zastupitelstva kraje  ze st. rozpoètu prostø. KÚ Pardubice          80.000,- Kè 
        - na volby do Evropského parlamentu ze st. rozpoètu prostø. KÚ Pardubice                 89.200,- Kè
        - na výplatu sociálních dávek  ze SR - KÚ                                                                     12.000,- Kè
        - na veøejnì prosp. práce a úèelná prac. místa pro OÚ, MŠ, ZŠ  z ÚP Chrudim                   470.486,- Kè
        - na zalesnìní  z KÚ                                                                                                        22.412,- Kè
        - na pøímé výdaje ve školství (MŠ a ZŠ)  z KÚ                                                11.874.860,-  Kè 
        - na výdaje SDH  z KÚ                                                                                                   50.700,- Kè
        - na vydání publikace Èeskobratrské Proseèsko  z KÚ                                                   30.000,- Kè
        - na projekt vzdìlávání a poradenství  od SOTM                                                            90.000,- Kè
        - na rekonstrukci ZŠ  pøístavba II. stupnì  z Min. financí                               15.000.000,- Kè
        - na rekonstrukci obecního domku v È. Rybné  z KÚ                                                150.000,- Kè
        - na výstavbu 59 b.j.  ze SFRB                                                                           13.047.720,- Kè
        - na kanalizaci II. a III. etapa  ze SFŽP                                                                  3.000.000,- Kè

 Úèelová dotace na volby do Evropského parlamentu byla èerpána ve výši 33.168,90 Kè, dotace na volby do 
Zastupitelstva Pardubického kraje ve výši 36.156,70 Kè. Nevyèerpané finanèní prostøedky ve výši 56.031,10 a 43.843,30 Kè 
budou vráceny pøi finanèním vypoøádání prostøednictvím Krajského úøadu Pardubického kraje do státního rozpoètu. Dotace na 
vydání publikace Èeskobratrské Proseèsko bude èerpána v roce 2005. Ostatní úèelové dotace byly do konce roku vyèerpány a 
finanèní prostøedky použity na stanovený úèel. Podmínky spoèívající ve stanoveném podílu finanèních prostøedkù obce na 
realizaci jednotlivých akcí byly splnìny.

V roce 2004 pøijala obec hypoteèní úvìr od Èeské spoøitelny ve výši 1.200.000,- na pøístavbu bytù nad hasièskou zbrojnicí 
a dlouhodobý úvìr na zajištìní technické infrastruktury u 59 b.j. ve výši 6.667.500,- Kè. 
 
 Jednotlivé investièní i neinvestièní akce v roce 2004 byly provádìny v závislosti na schváleném rozpoètu a na pøijatých 
dotacích. V loòském roce byla dokonèena pøístavba bytù nad hasièskou zbrojnicí, stavební úpravy II. stupnì základní školy, vèetnì 
pøístavby zádveøí a vstupu. Byly zahájeny stavební práce na výstavbu kanalizace II a III. etapa (dokonèení v letošním roce), 
stavební úpravy objektu èp. 61 na rozšíøení muzea dýmek. Pokraèovaly stavební práce na výstavbì rodinných domkù s 59 byty, 
pøíjezdové komunikaci a kanalizaci.

Ostatní výdaje v roce 2004 na zabezpeèení provozu celé obce a všech jejich zaøízení byly èerpány v souladu s 
poskytnutými dotacemi a se schváleným (upraveným) rozpoètem.

V celkových pøíjmech a výdajích obce jsou dále promítnuty pùjèky obèanùm naší obce na opravy a modernizaci bytù a 
rodinných domkù z Fondu rozvoje bydlení. V roce 2004 byly poskytnuty z tohoto fondu celkem dvì pùjèky ve výši 195.000,- Kè, 
splátky pùjèek, vè. úrokù pøijatých v minulém roce èinily 404.931,- Kè.

Od roku 2003 jsou školská zaøízení, tj. mateøská a základní škola pøíspìvkovými organizacemi obce, které mají vlastní 
právní subjektivitu. Obec financuje ze svého rozpoètu hospodaøení škol prostøednictvím pøíspìvkù na jejich provoz. Na pøímé 
náklady, tj. na mzdy, uèební pomùcky poskytuje dotace Krajský úøad Pardubického kraje obci, která je formou pøíspìvkù 
poukazuje na úèty jednotlivých škol. Pøíspìvek mateøské škole od obce na provoz v roce 2004 èinil 485.900,- Kè. Hospodaøením 
mateøské školy v roce 2004 vznikl zisk ve výši 1.230,19 Kè. Základní škole poskytla obec pøíspìvek na provoz ve výši 1.543.765,- 
Kè, její výsledek hospodaøení èinil  -12.187,79 Kè. 

         Ing. Martin Novák, starosta obce

Vážení obèané,
žádáme všechny, kteøí sousedí svými zahradami a sady s místními komunikacemi, aby v pøípadì potøeby a ve vhodnou dobu 
provedli proøez svých stromù, které pøesahují svými vìtvemi až do míst výše uvedených komunikací.V dobì, kdy je tøeba tìmito 
úzkými ulièkami projet (popeláøi, obecní traktor atd.), nastává øidièùm problém, aby se do tìchto míst vùbec dostali.Dìkujeme. 

           Obecní úøad Proseè



 

SKUTEÈ  TEL: 469 350 930

        CENOVÉ HITY NA ÈERVENEC A SRPEN  2005
CHORVATSKO   7 /10/ nocí v penzionu + doprava+ P   6 390,-
CHORVATSKO   7 /10/ nocí v apartmánu + doprava   4 750,-
CHORVATSKO   7 /10/ nocí ve stanu + doprava   3 990,-
CHORVATSKO   7 /10/ nocí v bungal.+ doprava+ P   5 980,-
CHORVATSKO   7 /10/ nocí apartmán pro 4 os. 11 900,-
ITÁLIE   7 nocí v pokoji s wc + doprava+PP   5 990,-
ITÁLIE   7 /10/ nocí v apartmánu + doprava   4 250,-
ŠPANÌLSKO   7 nocí v hotelu*** + doprava+ P   8 990,-
MALLORCA   7 nocí v hotelu** letecky + P 12 500,-
ØECKO 10 nocí v hotelu***  letecky + P   9 790,-
ØECKO 10 nocí v apartmánu letecky   9 790,-
ØECKO   9 nocí v apartmánu + doprava   6 390,-
BULHARSKO 11 nocí v apartmánu letecky   9 540,-
BULHARSKO   7 nocí v apartmánu letecky   8 090,-
TURECKO   7 nocí v hotelu***  letecky + P 11 990,-
TUNISKO 10 nocí v hotelu***  letecky + P 10 990,-
!!! A JEŠTÌ SLEVY ZA VÈASNÝ NÁKUP NEBO DÍTÌ ZDARMA !!! 

V ÈERVNU VÝRAZNÉ SLEVY   P - polopenze,  PP - plná penze 

EGYPT   8 nocí v hotelu***  letecky s polopenzí   7 190,-
BRAZÍLIE 11 nocí v hotelu***  letecky se snídaní 16 990,-

SKUTEÈ, PAL. NÁM. Po-Pá 9 00-12 00, 13 00-17 00

Pro ètyøèlenné skupinky možno reservé.
      Otevøeno PO -  NE ,  10  - 20  hod.

                PROSEÈ ,  PODMÌSTÍ 27
Tel.:  469 321 516 , Mobil:  605 990 961

-   cvièení na posilovacích strojích
-   klasické, sportovní a baòkové masáže
-   léèebný tìlocvik 
-   doplòky výživy  

   Mini Fitness

00 00

Nutrièní výrobky pro každého, kdo si   pøeje 
zlepšit svùj životní styl a celkovou kondici.
Jeden z nejefektivnìjších programù pro 
regulaci váhy a tvarování postavy, jaký jste 
mìli možnost vyzkoušet.
Bezplatné poradenství a bohatý výbìr 
kvalitních pøírodních produktù pro zlepšení 
zdraví, zvýšení kondice a výkonnosti, získání 
a udržení optimální váhy (hubnutí i 
nabírání).
Výbìr výrobkù i sestavení redukèních 
programù individuálních.Výrobky cílené 
pro muže, ženy i dìti.
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