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Zpravodaj c. 10
pro o6ce Holin, Horni Lochov, CJ>ařezskjLFiota, cp,acFiov

Vážení spoluobčané,
letošní zima s námi asi hraje hru na schovávanou, dokonce to vypadá, že
by nás už chtělo zahřát jaro, což může být pro mnoho z nás pozitivním faktorem.
Samospráva obce se více než vyklízení sněhu může věnovat přípravě nových
akcí.
Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání dne 4.3.2014 schválilo
vyrovnaný rozpočet, ve výši 11,898 mil. Kč (podrobný rozpis je uveden na
webových stránkách obce). Bylo ukončeno dvouměsíční období rozpočtového
provizoria. Rozpočet vychází z předpokládaných příjmů a pokrývá nezbytné
provozní výdaje, náklady na různé investiční akce a disponuje i dostatečnou
částkou finanční rezervy. Novinkou je vyčlenění finančních prostředků na
plánovou nákladnou rekonstrukci budovy obecního úřadu v budoucích letech.
Jedním z podkladů, pro vypracování tohoto dokumentu, byly náměty a
připomínky občanů při besedách v jednotlivých obcích na začátku letošního
roku. Jako priority letošního roku jsme si vytyčili výstavbu vodovodu v HolíněHurychovna (v případě obdržení dotačních prostředků), opravy místních
komunikací, vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního
povolení pro vybudování chybějícího chodníku (ke hřbitovu v Holíně) a
rekonstrukci budovy obecního úřadu v Holíně. Samozřejmostí je i podpora
místních spolků v jejich dobrovolné činnosti.
V předvánočním období se uskutečnila akce "Zpívání u stromu" v Holíně
za účastí dětí a rodičů, spojená s výrobou, vánočních ozdob, vyzdobení obecního
úřadu, slavnostního rozsvícení vánočního stromu a zpíváním koled. Děkujeme
paní Jitce Hanyšové a paní Daně Malé za iniciativní přístup při uspořádání
tohoto setkání. Obdobná akci byla uskutečněna o týden později na Prachově.
O prvním březnovém víkendu se uskutečnila tradiční masopustní veselice
za účasti pestré sešlosti masek. Účastníci si zde zatančili, kapela zahrála jejich
oblíbené písničky a všichni přítomní ochutnali z připraveného občerstvenÍ.
Poděkování náleží paní Janě Panchartkové za přípravu a zorganizování této
oblíbené akce.

o tom, že si bruslení

na kluzišti krytého zimního stadionu v Jičíně
dovedou užít nejen děti, jejich rodiče, ale i senioři, svědčí účast spoluobčanů
na hodinách bruslení, které byly pro obec vyhrazeny.
V plánu je uspořádání okrskové soutěže v požárním sportu
(17. května 2014), spojené s oslavou Sboru dobrovolných hasičů Holín,
který oslaví 125. výročí založení.
V zimním čase a období vegetačního klidu pracovníci obce vykonávali
nepříjemnou pracovní činnost, kterou je odstraňování a likvidace náletových
dřevin, křovin a ostružin z obecních pozemků a to ve všech obcích našeho
katastru.
Dále byla provedena oprava a příprava traktorového přívěsu, která vyústila
v úspěšné absolvování technické prohlídky tohoto postaršího dopravního
prostředku. Pěkného počasí bylo využito k zajištění materiálu a výspravě
příjezdové komunikace na obecním pozemku k nemovitosti pí. Pěničkové
v Holíně a prostoru před autobusovou čekárnou na Prachově.
Obec se zapojila do systému zpětného odběru použitých přenosných
baterií prostřednictvím společnosti ECOBAT. Použité baterie nesprávně
vyhazované s běžným odpadem mohou vážně ohrozit životní prostředí. Škodlivé
látky, které se po čase uvolňují znečišťují povrchové a spodní vody. Těžké
kovy obsažené v bateriích mají škodlivý vliv na lidské zdraví. Předmětem
zpětného odběru jsou veškeré suché baterie nebo akumulátory (knotlíkové
články, tužkové baterie, monočlánky, ploché baterie, akumulátory do mobilních
telefonů, notebooků nebo ručního nářadí. Je zakázáno přijímat mokré
akumulátory, nebo akumulátory o větší hmotnosti než 1 kg. Nashromážděné
baterie ze své domácnosti můžete odevzdat na sběrném místě v budově
Obecního úřadu v Holíně do transportního boxu.
Připojili jsme se k ostatním obcím a městům a vydali vyhlášku "Tržní
řád", jejímž účelem je ochránit obyvatele, zejména seniory, v celém katastru
obce Ho1ín před tzv. podomními a pochůzkovými prodejci zbOŽÍa nabídkou
služeb. Podvodníci však vymýšlejí nové figle, jak vyhlášku obejít.
Neustále platí: Koho neznáte, nepouštějte do svého domova, neuzavírejte
pochybné smlouvy a buďte obezřetní při jakémkoliv podomním prodeji nebo
nabídce služeb!
V závěru roku 2013 byla podána žádost o poskytnutí finanční podpory
z POV Královéhradeckého kraje (dotačnÍ titul - Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti) na projekt "Úprava zvoničky na Prachově".
V současné době se připravuje výzva k podání nabídek na dodavatele
stavebního díla, kterým je opláštění stávající konstrukce, zhotovení, dodávka a
instalace nového zvonu.
Do konce měsíce března bude podána žádost o poskytnutí finanční
podpory z Královéhradeckého kraje (program - Rozvoj infrastruktury v oblasti
vodního hospodářství obcí do 2 000 obyvatel) na projekt "Vodovod - Holín
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Hurychovna". V případě, že naší žádosti bude kladně vyhověno, bude stavební
akci realizovat fi. Stavoka Kosice, která předložila ve výběrovém řízení
nejpříznivější cenovou nabídku.
Došlo k ukončení dlouhotrvajícího soudního sporu mezi Obcí Holín
a pí. Ilonou Schlikovou, který se táhl již z doby minulého volebního období.
V soudním řízení "Žaloba o vyklizení nemovitosti", které se týkalo pozemků
parkoviště na Prachově byla uzavřena "Dohoda o narovnání" mimosoudní
cestou, za předpokladu splnění odsouhlasených podmínek.
V dohledné době nás čekají volby do Evropského parlamentu, které se
budou konat na území České republiky ve dnech 23. - 24. května 2014. Občan
České republiky má právo hlasovat v těchto volbách za předpokladu, že
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nebo nevznikla u něj překážka ve
výkonu volebního práva.

Informace Obecního úřadu
Poplatkové povinnosti v roce 2014
Místní poplatky (poplatek za komunální odpad a psy) podle obecně závazných
vyhlášek jsou splatné do 30. dubna 2014.
- 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 trvalému pobytu 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!
Od letošního roku 2014 je nutné uhradit poplatek za nájem hrobového místa
na veřejném pohřebišti v Holíně a Horním Lochově. Cena za nájem hrobového
místa se skládá z nájemného (15,- Kč/m2 a rok) a z ceny za služby spojených
s nájmem (30,- Kč/hrobové místo a rok). S každým nájemcem bude uzavřena

3

nová "Smlouva o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti" a vypočtená
cena je splatná předem na období 10 let trvání nájmu, hotově v pokladně
provozovatele, nebo na účet provozovatele.
Přistavení kontejnerů
Holín
Horní Lochov
Prachov
Pařezská Lhota
Holín

4.4.2014
4.4.2014
11.4.2014
11.4.2014
25.4.2014

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. Technické služby také neodvezou obsah popelnic,
ve kterých se nachází žhavý popel.

Nebezpečný odpad
Všechny obce 29. dubna 2014 (úterý dopoledne)
Nebezpečný odpad shromažďujte u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
v jednotlivých obcích maximálně den před plánovaným svozem !!!!!

Sběr železného šrotu
Pařezská Lhota
Prachov
Holín

12.4.2014
14.4.2014
25.4.2014

(sobota dopoledne)
(pondělí odpoledne)
(pátek odpoledne)

Pálení odpadu a spalování nebezpečného odpadu
Stále přetrvávají stížnosti našich spoluobčanů ohledně znečišťování ovzduší
lokálními topidly. Obecní úřad vyzývá občany, aby nepálili 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.
V HoUně
14. března 2014
Starosta obce: ing. Radomír Sádlo
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