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Yáženi spoluobčané
opětjsme pro Vás připravili stručný zpravodaj, ve kterém najdete
aktuální informace. Věřím' Že pro Vás bude uŽitečným pomocníkem'
Co můžetena obecním úřadě wřídit?

*
*
*

ověření podpisu
ověření |istiny
výpis z katastru nemovitostí

30 Kč /jeden podpis
30 Kč /jedna strana
100 Kč za první stranu,
50 Kč za každou další
výpis z rejstříku trestů
100 Kč
výpis bodového hodnocení řidičů 1 00 Kč za první stranu,
50 Kč za každou další
konverze |istiny z listinné podoby do e|ektronické - 30 Kč / A4
konverze |istiny z elektronické podoby do listinné - 30 Kč / A4
výpis z obchodního rejstříku
100 Kč za první stranu,
50 Kč za každou další

*
*
t
*
*

Poplatkové povinnosti v roce 2012

Místnípoplatky (poplatek za komunální odpad a psy) podle obecně závazných
r,yhlášek jsou splatné do 30. dubna 2012.
Ti občané,kteří neuhradili pop|atky zarok2D|L,jsou vedeni v registru
d|užníkůobce.

-

poplatek za svoz komunálního odpadu:
420 Kč zatrvale přihlášenou osobu / rok
420 Kč za rekreačníobiekt / rok

-

poplatek ze psa;
50 Kč pes / rok
70 Kč druhý akaždý dalšípes

/

rok

Pro Vaši informaci uvádíme, že svoz komunálního odpadu (popelnice,
tříděný odpad, nebezpečný odpad, kontejnery) stojí obec
443 tis, Kč. od poplatníkůrrybere obec cca289 tis. Kč. Rozdíl hradí obec
ze svého rozpočtu.
Poplatek můžetezap|atit v Holíně - obecní úřad, Prachov _ ing' Dana Malá,
Horní Lochov - pí. Jaroslava Hakenová, Pařezská Lhota * pí. Helena
Králová, nebo převodem na č. včtx 692654Í/0100, variabilní symbol 1337.
Při platbě uveďte jméno a č'P.*nemovitosti' za*kterou je platba hrazena
I

V závěru roku 2011 byla podána žádost o poskynutí finančnípodpory

PoV Královéhradeckého kraje (dotačnítitul

_ Komplexní úprava nebo
dovybavení veřejných prostranství a místníchkomunikací) na proj ekt
,,Uprava chodníku podél silnice I|Il28I6a v Holíně... V současnédobě se
dokončuje projektová dokumentace a připravujeme lýběrové řizení na
dodavatele stavebního díla.
V prostoru zastávky autobusu (u firmy Fabio) byl instalován označník
zastávky. Cílem umístěníbylo zameztt parkování vozidel v tomto prostoru
na zák|adě četných stíŽnosti občanů.
obecní úřad se můžepochlubit nově vymalovanou zasedací místností a
chodbou. Upralry uŽ byly nezbyné, protoŽe t}to prostory zůstaly několik let
bezzásahu lidské ruky a opravu potřebovaly. Mimoto byly provedeny
stavební zásahy (oškrábání plísně, odstranění odpadávajícívlhké omítky,
opětovné omítnutí sanačníomítkou, ošetření prasklin na stěnách a stropě).
V zasedací místnosti probíhá pravidelně schůzová činnost, taktéžse zde
konají ruzné obřadní a společenskéakce.
I v letošním roce budeme pokračovat v údrŽbě obecního majetku' U čekámy
v Holíně byla provedena kompletní repase bočníhookna, jehoŽ rám byl
shnilý. V plánu je provedení drobných oprav a údrŽbářských prací obecního
domku na Prachově.
Na Prachově bylo zajištěno odřezání nebezpečných větví ze stromu' které
provedl pracovník s kvalifikací na ýškovépráce. V případě, že se umoudří
počasí,zbývánám dokončit oÍezání stromů na hřbitově v Holíně a vzrostlých
tují na hřbitově v Horním Lochově.
V první polovině ledna letošníhoroku se uskutečnily besedy s občany
jednotlivých obcí, kde jsme se seznámili s připomínkami občanůa náměty
pro činnost v letošním roce. Nutno zde říci, Že účastobčanůna těchto
schůzkách byla hluboko za našímočekáváním' Většina požadavků byla
později zapracována do návrhu rozpočtu obce na rok2012. Rozpočetlrychází
z předpokládaných příjmů a pok4Ívá nezbytné provozní výdaje a náklady na
ruzné investičníakce.
Hlavní investičníakcí bude rekonstrukce chodníku v Holíně (viz. Žádost o
dotaci). Rozpočet byl zpracovanýjako rryrovnaný s dostatečnou částkou
z

finančnírezerw.

obecní úřad zajistil pronájem ledové plochy na nově zrekonstruovaném
zimním stadionu v Jičíně'Chlapci i dívky zkoušeli, kromě klasického
krouženípo oválu' různékrasobruslařské kousky. Také někteří rodiče obuli
po delšídobě brusle a vyuŽili volného prostoru na ledové ploše.
Zasedací místnost hostila zájemce o přednášku s živě komentovaným videem
v podání RNDr. Petra Rybáře, člena Klubu cestovatelů Hanzelky a
Zikmunda na Íéma,,Laponskem za po|ámí kruh,, . Zajímavévyprávění se
setkalo u přítomných s velmi kladným ohlasem. Z tohoto důvodu se
uskutečnídalšíbeseda s Živě komentovanou videoprojekcí pod názvem
,,Východní Afrikou po stezkách slonů aneb pozdravpro KilimandŽáro..
(27.března2012 od 18 hod. v zasedací místnosti oU Holín)'
Poděkování náIežíženám,které sejiŽ dlouhá léta starají o přípravu a
uspořádání tradičníhosetkání seniorů v Holíně. Letošníposezení, pojatéjako
masopustní veselice, se obzvlášť rydařilo, o čemžsvědčíkladné ohlasy
všech zúčastněných.Zábava začala nástupem masek, kteých se sešlo hodně
přes deset. Návštěvníci mohli ochutnat z pÍiprav eného občerstvení,
K poslechu i k tanci zahráIa živákape|a Příchvojanka.
Poděkování za ochotu a poskynuté sluŽby při opravě obecní techniky náleŽí
p. Jaroslavu Hochovi' kteý v nepříznivém zimním období, při použití
v1astního materiálu, odstranil vzniklou závadl.
Začátkem letošního roku nastoupila v holínskéknihovně oí' Květa
ŘeŽábková' Na Prachově pozici knihovnice zastává nadále ing. Dana Malá.
Věříme, že se v knihovnách budeme vídat v hojnějším počtu. Svět počítačů
a
televize nemůženahradit magické kouzlo, které přichází' když v bezpečí
domova uchopíme knihu, která nás vtáhne do jiného světa, kde neexistuje čas
a my jen čteme a čteme . . . V knihovnách je možné\''yužítslužeb intemetu'
zapůjčeníčasopisů'i odbomých. Např. s d-Testem získátejedinečné
informace o testech jednotliých výrobků, lcteré často ukazují, že dražši
ýrobky nemusí být lepší'neŽ levnější konkurence.
Poděkování si zaslouŽí paní ing. Jarmi|a Novotná, která prezentuje naši obec
na poli kulturním' Mimo aktivity spojené se sým povoláním, je také

spisovatelkou a vášnivou sběratelkou panenek a porcelánu. Jedna z panenek
je oblečena do tzv.
kroje.., ktery je pojmenován podle místa
',holínského
vzniku. V poslední době měla autorka dvě velice pěkné výstarry
ve Vlastivědném muzeu v Že|eznici a knihovně Václava Čtvnka v Jičíně.

V Holíně 16 ' 6řezna 2012

Starosta obce ins. Radomír Sádlo

Informace Obecního úřadu
Kontejnery
Ho1ín
Horní Lochov
Prachov
Pařezská Lhota

30.3.2012
30.3.2012
13.4.2012
13.4.2012
Holín
20.4.2012
Přistavení kontejnerů je vždy v pátek a odvoz následujícípondělí, místa
přistavení jsou obryklá.
odpad uklddejte pouze do přistavených kontejnerů !!!!!!
obráti1i se na nás pracovníci firmy, která provádí likvidaci odpadu' abychom
apelovali na své spoluobčany o zodpovědný přístup koÍázce likvidace
domovních odpadů a správného tříděníkomodit. V separačníchkontejnerech se
objevuje nadměmé mnoŽství komunálního odpadu (někdy až 40 oÁ), čimž
vznikají vícenáklady při konečnélikvidaci odpadu.

Nebezpečný odpad
Všechny obce 23. dubna 2012 (pondělí dopoledne)
Nebezpečný odpad shromaŽd'ujte u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
v jednotlivých obcích maximá|ně den před p|ánovaným svozem !!!!!

Sběr železnéhošrotu

Holín

Prachov
Pařezská Lhota

13.4'2012 (pátek odpoledne)
16.4.2012 (pondělí odpoledne)
21.4.2012 (sobota dopoledne)

PóIení odpadu
obecní úřad Hoiín jako každý roklryzyvá občany.
Nepa|te při jarním úklidu plasty a v|hkou trávu, zhoršujeme tím ovzduší
nám všem.
Volné pobíhóní psů
Na základě četných stíŽností občanůupozorňujeme majitele psů na dodržování
obecně závazné vyhlášky. Udržujte čistotu veřejných prostranství v souvislosti
s chovem osů v obci.

