Zpravodaj č. 7
pro obce Holín, Horní Lochov, Pařezská Lhota, Prachov

Vážení spoluobčané.
Rok se s rokem sešel a opět v rukou držíte první číslo letošního zpravodaje.
Věřme, že tento rok bude rokem dobrým a úspěšným.
Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání dne 28.2.2013 schválilo
vyrovnaný rozpočet, ve výši 9.948.060 Kč (podrobný rozpis je uveden na webových
stránkách obce). Rozpočet vychází z předpokládaných příjmů a pokrývá nezbytné
provozní výdaje, náklady na různé investiční akce a disponuje i dostatečnou částkou
finanční rezervy. Jedním z podkladů pro vypracování tohoto dokumentu byly náměty a
připomínky občanů na besedách v jednotlivých obcích na začátku letošního roku.
Nutno podotknout, že i letos byla účast na těchto schůzkách daleko za naším
očekáváním. Jako prioritu si ZO vytyčilo rozsáhlou rekonstrukci obvodové cihlové
zdi na hřbitově v Holíně.
V poslední době se množí nabídky majitelům zemědělských pozemků, kteří
vlastní pozemky v této lokalitě, na jejich odkoupení. Vlastníci se na mě obracejí se
žádostí o poskytnutí názoru k této skutečnosti. Já si osobně myslím, že není dobré
pozemky odprodávat, protože některé firmy nemají se zemědělskou činností nic
společného, orná půda má sloužit především pro zemědělskou výrobu. Nabízené
částky za zemědělské pozemky nejsou nijak zvlášť zajímavé. Přikláním se k názoru,
že tyto pozemky, které jsou v pronájmu zemědělské společnosti „Český ráj“ Podůlší
nebo jiných soukromně hospodařících zemědělců, by měly i nadále zůstat
v obhospodařování těchto subjektů, které zde hospodaří s řádnou péčí a na zásadách
dobrého hospodáře.

Poplatkové povinnosti v roce 2013
Místní poplatky (poplatek za komunální odpad a psy) podle obecně závazných
vyhlášek jsou splatné do 30. dubna 2013.
- poplatek za svoz komunálního odpadu :
450 Kč za trvale přihlášenou osobu / rok
450 Kč za rekreační objekt, nebo objekt s číslem popisným, kde není hlášena k TP
žádná osoba / rok

- poplatek ze psa:
50 Kč pes / rok
70 Kč druhý a každý další pes / rok
Poplatek můžete zaplatit v Holíně – obecní úřad, Prachov – ing. Dana Malá, Horní
Lochov – pí. Jaroslava Hakenová, Pařezská Lhota – pí. Helena Králová, nebo
převodem na č. účtu 6926541/0100, variabilní symbol 1340.
Při platbě uveďte jméno a č.p. nemovitosti, za kterou je platba hrazena !
V závěru roku 2012 byla podána žádost o poskytnutí finanční podpory
z POV Královéhradeckého kraje (dotační titul – Obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti) na projekt „Holín – oprava hřbitovní zdi“. V současné době
se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavebního díla.
Na sklonku roku provedli pracovníci vyčištění rozlehlého prostoru a likvidaci
náletových dřevin na obecním pozemku pod hřbitovem v Holíně. V důsledku
nepříznivého počasí zbývá odstranit pařezy z těchto porostů. Bude provedeno
v jarních měsících.
K ozdobení vánočního stromu v Holíně bylo zakoupeno úsporné vánoční LED
osvětlení. Původní osvětlení z Holína bylo přidáno na vánoční strom v Horním
Lochově. Zároveň jsme využili přítomnosti vysokozdvižné plošiny k ořezání větví
stromů, které zasahovaly do drátů rozvodů elektrické energie v Horním Lochově a
ořezání větví přerostlé vrby na Prachově.
Obecní úřad zajistil opět pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Jičíně. Kromě
dětí i někteří rodiče obuli po delší době brusle a využili volného prostoru na ledové
ploše. Tato akce se setkává s velkým úspěchem. Škoda jen, že nebylo o víkendech
více volných termínů.
V zimním období pravidelně zabezpečujeme úklid místních komunikací a chodníků od
sněhové nadílky. Stále platí, že prioritou bylo zprůjezdnění komunikací na Pařezské
Lhotě, kde jsou podmínky tradičně nejsložitější, dále pak na Prachově a v Horním
Lochově. Chci poděkovat za součinnost některých spoluobčanů při odklízení sněhu
z chodníků před vlastním domem.
Poděkování náleží také panu Slavomíru Maškovi, který nám často vypomohl vlastním
traktorem při vyhrnování sněhu na Pařezské Lhotě.
Na Prachov byl zakoupen a instalován nový kontejner na posypový materiál.
Poděkování náleží spolku seniorů z Holína, který se i letos postaral o přípravu a
uspořádání tradičního masopustního setkání seniorů. Návštěvníci se zabavili při
hudební produkci kapely a ochutnali z připraveného občerstvení. Oslavencům a těm,
kteří oslavili v tomto období životní jubilea, srdečně blahopřejeme.

V Holíně
8. března 2013
Starosta obce: ing. Radomír Sádlo

Informace Obecního úřadu
Kontejnery
Holín
5.4.2013
Horní Lochov
5.4.2013
Prachov
12.4.2013
Pařezská Lhota
12.4.2013
Holín
19.4.2013
Přistavení kontejnerů je vždy v pátek a odvoz následující pondělí, místa
přistavení jsou obvyklá.
Odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů !!!!!!
Obrátili se na nás pracovníci technických služeb, kteří provádí likvidaci odpadu,
abychom apelovali na své spoluobčany o zodpovědný přístup k otázce likvidace
domovních odpadů a správného třídění komodit. V separačních kontejnerech se
objevuje nadměrné množství komunálního odpadu, čímž vznikají vícenáklady
při konečné likvidaci odpadu. TS také neodvedou obsah popelnic ve kterých se
nachází žhavý popel.

Nebezpečný odpad
Všechny obce 22. dubna 2013 (pondělí dopoledne)
Nebezpečný odpad shromažďujte u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
v jednotlivých obcích maximálně den před plánovaným svozem !!!!!

Sběr železného šrotu
Holín
Prachov
Pařezská Lhota

19.4.2013 (pátek odpoledne)
8. 4. 2013 (pondělí odpoledne)
6. 4. 2013 (sobota dopoledne)

Pálení odpadu a spalování nebezpečného odpadu
Na tomto místě upozorňujeme na stížnosti spoluobčanů ohledně znečišťování
ovzduší lokálními topidly. Obecní úřad vyzývá občany, aby nepálily plasty a
další materiály, při kterém dochází k uvolňování škodlivých látek a zamoření
území zejména v inverzním období. Nepalte při jarním úklidu plasty a vlhkou
trávu, zhoršujete tím ovzduší nám všem.

