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Slunce, seno, Holetín
Dnešní titulek jsem si vypůjčila ze známé letní komedie Zdeňka Trošky.
Zrovna tak si některé z nezapomenutelných scén vypůjčily naše tanečnice, aby
pobavily a rozptýlily hosty na hasičském bále. Pokud jste neměli to štěstí a nebyli
zrovna v sobotu 14. února večer na Sále, přišli jste o hodně. My ale pro Vás
máme útěchu v podobě několika fotografií. Když se totiž asi 20 nadšených
holetínských žen (no, dvě z nich původně ženy nebyly) rozhodne, že rozvíří
poklidné vesnické vody, nic jim v tom nezabrání. Ani fakt, že mezi nimi je
nejedna zasloužilá babička, ani námaha a čas, který stálo jejich trénování na
plesové vystoupení. Myslím, že kromě pobavení vlastního i širokého okolí udělaly
dobrou službu našim hasičům. Měly určitě svůj podíl na tom, že na hasičském
plese bylo plno do posledního místečka. Takže: „Díky, holky, byly jste skvělé!“
Teď nám nezbývá, než se těšit, jestli ještě nějaká inspirace Hošticemi najde své
nadšené realizátory. Kdo ví, třeba se vypravíme do Itálie nebo na koupališti
vybudujeme nudistickou pláž.
V každém případě se na koupališti letos opět budovat bude. Co, to najdete
v jednom z článků. A na koupališti se brzo budeme opět scházet, abychom si
vychutnali a podpořili výkony našich fotbalistů. V rubrice SPORT se dočtete
o přípravách na jarní část soutěže a co nového Sokol Holetín chystá.
Zastupitelstvo nám přichystalo nemilé překvapení v podobě opětovného
zvýšení poplatků za svoz odpadů na letošní rok. Proč tomu tak je a jestli tomu šlo
zabránit, nám vysvětlí pan starosta. Zastupitelstvo ale řeší i příjemnější věci.
Pokud nechodíte na veřejná zasedání, nahlédněte alespoň do usnesení, která
otiskujeme i v dnešním Zpravodaji. To a mnoho dalších informací a fotografií
z akcí naleznete v tomto čísle.
A teď Vás vyzkouším: „Víte, kolik čísel novodobého Holetínského zpravodaje
už jsme pro Vás připravili? Ano, správně! Vím, že řada z Vás si tyto noviny
schovává, tak pro Vás nebylo těžké uhodnout, že toto číslo je jubilejní – DESÁTÉ!“
A to je důvod k oslavě, proto na poslední stránce najdete recept na dort.
Děkujeme všem čtenářům za přízeň a pokud chcete něco vzkázat, napište na
holetinskyzpravodaj@seznam.cz.
Ing. Helena Kučerová

Zvýšení ceny za svoz odpadu se nebylo možné vyhnout
S nástupem roku 2009 se naše obec, stejně tak jako obce ostatní, nevyhnula
nepopulárnímu navýšení ceny za sběr, svoz a uložení odpadu.
Přestože mnozí toto navýšení berou jako součást všudepřítomného zdražování,
pokládám za vhodné vrátit se k tomuto tématu prostřednictvím našeho Zpravodaje
a osvětlit důvody navýšení poplatku na stávajících 500 Kč.
Hlavním důvodem bylo skokové zvýšení zákonného poplatku za ukládání odpadu na
skládky. Tento byl počínaje 1. lednem navýšen o rovnou stokorunu, tedy ze 400 Kč na
500 Kč za každou tunu uloženého odpadu. Dalšími
důvody nárůstu nákladů v odpadovém hospodářství jsou
již zmíněné zdražování cen služeb, energií, pohonných
hmot a odpadních nádob.
A nyní ke skutečným číslům.
Kompletní poplatek na jednoho poplatníka byl od
1. ledna 2009 stanoven svozovou společností částkou
555,59 Kč u svozu kombinovaného (tuto variantu
využívala naše obec v minulých letech) a částkou
597,63 Kč u svozu týdenního.
Pokračování na straně 5
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Škola za poločasem
Zápis
Čtvrtek
29.
ledna byl sváteční
den pro všechny
školáky: domů si
přinesli hodnocení
své práce za první
pololetí. Ale ještě
významnější
byl
tento
den
pro
místní
předškoláky – ti se totiž
vydali k zápisu do
školy. Je to pro ně
náročná zkouška,
o které se mluví
doma i ve školce
dlouho
dopředu.
Není proto divu, že
Zápis do první třídy – obě fotografie
přicházejí trošku
zaražení, i když se ve škole byli podívat již několikrát a učitele také vídají den co den. Jejich rozpaky se po příchodu do budovy snažily rozptýlit
starší děti, které se přestrojily do pohádkových
kostýmů a doprovázely je do prvního patra, kde se
v obou třídách zápis odehrával.
Zde už ale budoucí školáci museli spoléhat na
sebe (rodiče byli na blízku, ale jen v roli
pozorovatelů) a plnit tradiční zkoušky školní
připravenosti. A protože většinou zadané úkoly
plnili bez zaváhání, nervozita z nich odplouvala
a při odchodu již rozdávali spokojené úsměvy. Na
cestu domů ještě dostali pár drobností, které pro
ně připravili školáci a s většinou z nich se těšíme
v září na shledanou.
Na závěr tedy několik důležitých čísel: bylo
podáno osm žádostí o přijetí k základnímu
vzdělávání a jedna žádost o odklad školní
docházky. Šest dětí bylo již přijato a u dvou
čekáme na vyjádření poradenských zařízení. Jestli
jsou děti krví školy (a obce), dostala škola
vydatnou transfúzi...
Výuka
Pozvolna jsme odkrojili první měsíc z druhého
pololetí. Letos se snažíme s dětmi více zapojovat
do soutěží (výtvarných, sportovních, literárních),
aby děti mohly porovnávat své práce s ostatními
a také aby učitelé měli zpětnou vazbu na to, co
s dětmi dělají. Učitelé se snaží zkoušet nové
způsoby práce a činnosti, které by děti kvalitně
připravovaly na přechod na druhý stupeň.
Snažíme se, abychom se v červnu mohli
ohlédnout za svou prací s pocitem, že jsme udělali
maximum.
Mimoškolní činnost
V pátek 13. února jsme společně se školkou
navštívili divadelní představení Trampoty čertíka
Culínka, které se konalo ve skutečském
kulturním domě. Představení se dětem líbilo,
protože celých padesát minut jeho trvání bylo
v téměř plném sále ticho, přerušované jen salvami
dětského smíchu. V družině si děti v poslední
době zdobily vlastní trička textilními barvami,
připravovaly dárky pro budoucí prvňáčky, pekly

čerty z kynutého těsta a staraly se o doplňování
potravy pro ptáčky do krmítka.
Od 6. února funguje ve škole další kroužek!
Student Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové Jakub Halamka se nabídl, že povede
sportovní kroužek zaměřený na hry, rychlostněobratnostní cviky a gymnastiku. Řada z vás jistě
souhlasí s tím, že pohybová aktivita dnešních dětí je
výrazně menší, než jaká byla dříve, a proto jsme rádi,
že se holetínské děti mohou pod střechou školy
v tomhle ohledu rozvíjet. Kroužek probíhá každý
pátek od 14:30.
Zázemí
Skvělým počinem je budování dvojhřiště na
zahradě školy. I když jsou práce pochopitelně
přerušeny, všichni se těšíme na to, až si prostranství
poprvé užijeme. Neplánovaný oříšek k řešení nám
připravil kotel na uhlí, který se po deseti letech
víceméně bezproblémového provozu rozhodl přestat
plnit své poslání. Operativně bylo domluveno pořízení
kotle nového, protože oprava by nebyla rentabilní.
Závěrem: v příštím měsíci se pokusíme připravit
nabídku do projektu „Škola pro udržitelný život“, ze
kterého bychom mohli získat prostředky na
podporované aktivity (např.: bezpečné cesty do školy,
úprava veřejných prostranství v okolí školy a řada
dalších). První pracovní schůzka pedagogických
pracovníků školky a školy se konala 12. února.
Čtenářská dílna
Velmi důležité je provádět děti světem literatury,
rozhrnout jim oponu tajů příběhů, aby čtení pro ně
dostalo smysl. Zpočátku jsou žáci vedeni k nácviku
čtení od písmene, přes slabiky, slova až po věty.
Někdy jsou nuceni číst nesmyslné věty jenom proto,
aby si zdokonalili techniku čtení. Jejich prvotní velký
zájem o čtení velice rychle opadá a nastupuje otázka:
„A k čemu mi to čtení vlastně je?“ Proto v naší škole
probíhá jednou týdně tzv. Čtenářská dílna, která je
právě jednou z možných cest, jak od počátku čtení
hledat smysl této dovednosti. Při hodinách lze pozorovat u dětí zvýšený zájem o čtení. Také daleko intenzivněji začaly číst děti dyslektické. Ve čtenářské
dílně se odstranily, nebo spíše se nezdůrazňují rozdíly
v technice čtení. Žáci nejsou zkoušeni ze čtení,
pracují individuálním tempem a o své knize
a pocitech, které
při čtení mají,
mohou
vyprávět
a diskutovat
s ostatními.
To
znamená,
že
i slabší čtenáři se
do
Čtenářské
dílny aktivně zapojují
a
jsou
kladně hodnoceni,
a to nejen z mé
strany, ale i ze
strany spolužáků.
A úspěch, který
zažívají, je velice
povzbudí pro další
čtení. Zde právě
nacházejí odpověď
na otázku: „Proč
číst?“
Mgr. M. Bureš a Mgr. V. Havlíčková
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Zimní život mateřské školy
Po odpočinku během vánočních prázdnin jsme
se na začátku nového roku věnovali především
přípravě předškoláků k zápisu do 1. třídy.
Mateřskou školu navštěvuje 12 dětí předškolního
věku, některé ale nejsou místní. S předškoláky
jsme procvičovali matematické schopnosti, logické
myšlení, slovní vyjadřování, grafomotoriku,
zrakové a sluchové vnímání i všeobecné znalosti.
To vše formou pracovních listů, prožitkového
učení a herních aktivit. Děti měly možnost
vyzkoušet si, jak vypadá opravdové školní
vyučování. Navštívily naši školu a strávily zde
příjemnou vyučovací hodinu, během které
pracovaly společně se školáky.
Ani ostatní děti však nezahálely. Všichni
společně jsme se věnovali tématům: lidské tělo
a zdraví, zimní hry a sporty, zaměstnání
a profese, ptáčci v zimě. Využili jsme bohaté
sněhové nadílky a uspořádali jsme Školkové zimní
olympijské hry 2009, kdy děti soutěžily v různých
disciplínách. Zavítal k nám také Eskymák, se
kterým jsme poznávali život v severních oblastech
Země.
Nezapomněli jsme ani na naše oblíbené
kulturní akce. Navštívili jsme dvě divadelní
představení. V Hlinsku děti zhlédly představení
Skřítek Čulibrk a ve Skutči pohádku Trampoty
čertíka Culínka. Obě představení se dětem líbila
a v budoucnosti
opět
plánujeme
nějakou
podobnou kulturní akci.
Jitka Jetmarová a Klára Mihulková

Ve školce začaly minitaneční

pod vedením tanečního mistra Bohumila Černého

Tříkrálová sbírka

Učíme se o lidském těle

Letos se již podeváté konala Tříkrálová sbírka, kterou
organizuje Farní katolická charita Hlinsko, jejímž ředitelem je
pan Josef Boháč, holetínský rodák. U nás v Holetíně je
zajištění a praktické provedení této akce složitější, protože
k tomu, abychom obešli celou obec v únosných 2 – 3
hodinách, potřebujeme 5 vedoucích a 15 dětí.
Letos se nám, bohužel, přihlásilo jen 11 dětí ze zdejší
školy. Dvě děti byly příbuzné vedoucích, tedy celkem 13 dětí.
Chtěla bych touto cestou znovu poděkovat za pomoc Nikole
Klikové, Štěpánce Mudrochové, Michaelu Červinkovi, Martinu
Pátkovi, Danu Voldánovi, Barboře Šafránkové, Elišce
Zlesákové, Michaele Šolcové, Jaroslavu Jelínkovi, Markétě
Hanusové a Nikole Rompotlové, i dalším dvěma dětem, které
nejsou z Holetína. Děkuji také rodičům těchto dětí za to, že
jim umožnili se této akce zúčastnit. Není v dnešní době
obvyklé udělat něco, sice pro dobrou věc, ale úplně zadarmo.
Vlastně ono to tak úplně zadarmo není. Velkou odměnou nám
všem je skutečnost, že nás téměř všichni holetínští mile vítají
a přispívají do kasiček. Děti se radují z vykoledovaných
sladkostí a my dospělí z narůstající hotovosti, která letos
činila 16 714 Kč. Těmito penězi zajišťuje charita péči o staré a
nemocné lidi na Hlinecku a Skutečsku.
Škoda jen, že nemůžeme vše zakončit společnou svačinou
ohřátých párků, které od charity dostáváme. Opět za to může
ta nešťastná délka Holetína. Zároveň bychom se chtěli omluvit
několika občanům, které jsme vinou nedostatečné domluvy
vedoucích nenavštívili, a tím, že dvě děti chyběly, vysvětlit
proč tři králové byli někde jen dva. Ten černý prostě zůstal
„vzadu“. Tak snad příště.
Za vedoucí skupin Danu Kalousovou, Radku Červinkovou,
Eriku Šafránkovou a Blanku Sedlákovou (roz. Málkovou)
sepsala pátá do počtu, Vlastimila Bulisová.
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Plán rozvoje obce na rok 2009, aneb co bychom rádi letos udělali
10 miliónů korun. V kulturně-společenském centru
se plánují prostory pro spolky, přednášky, cvičení,
kulturní akce, kroužky, besedy a mnoho dalších
činností. Velikou měrou by přispělo k obohacení
kulturního a společenského života v Holetíně
i v okolních obcích.

Ve škole přestává sloužit kotel na pevná paliva,
na čas ho zachránila oprava, ale vzhledem k dlouhé
dodací době již byl objednán nový. Výměna se
předpokládá o letních prázdninách. Cena nového
kotle je 220 tis. Kč.
Tak, jak bylo ve většině volebních programů
uvedeno, obnova funkčnosti areálu koupaliště je
skutečně jednou z priorit zastupitelstva. Byla
podána žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního
zařízení, které nejen nevyhovuje fotbalistům, ale
především není schopné bez problému zvládnout
návštěvu většího počtu lidí. Asi je to nejbolavější
místo v areálu a jeho špatný stav může pokazit
dojem z jinak výborné akce. Předpokládaná hodnota
rekonstrukce by měla být kolem 300 000 Kč. Dotaci
z Pardubického kraje bychom mohli v ideálním
případě dostat až na 50% nákladů.

V případě, že bychom neuspěli se žádostí
o dotaci na výše zmíněný projekt, je v plánu
přestavba alespoň vstupní části objektu a následně
vybudování
bezbariérového
mimoúrovňového
chodníku
ve
zúženém
nebezpečném
místě
u budovy. Cílem je zajistit bezpečnost chodců
v tomto místě, protože tudy chodí do školy také
hodně dětí. Cena opravy vstupu se předběžně
odhaduje na 800 tisíc korun a cena vybudování
chodníku na 600 tisíc korun.
Bývalé autocvičiště momentálně patří státu.
Pokud by se stát rozhodl tento pozemek prodat za
příznivou cenu, naše obec by se toho snažila využít
ve prospěch svých občanů. V současném územním
plánu je areál určen pro sportovně rekreační účely.

V plánu je i rekonstrukce dalších objektů na
koupališti. Opravu potřebuje restaurace. A dřevěná
budova u vstupu, nyní využívaná mládeží, nám
v současné podobě také moc dobrou reklamu
nedělá. Průběh této akce bude především záviset
na získání finančních prostředků. Opět se bude
žádat o dotaci, ale z jiných prostředků, než je tomu
v předchozím případě.

Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů se
akutně řeší nákup zásahového vozidla, aby naše
jednotka byla zásahuschopná. I tady se žádá
o dotaci a to ve výši 280 000 Kč.

Největší akcí by se mohlo stát vybudování
kulturně - společenského centra Holetín v budově
bývalé přidružené výroby naproti OÚ. Obec tento
objekt na konci roku 2007 koupila a v roce 2008
jsme neúspěšně žádali o dotaci na realizaci
projektu. Letos jsme využili možnosti zažádat znova.
Projekt se dopracoval v oblastech, které by mohly
přispět k jeho úspěšnosti. Nyní čekáme na výsledky.
Ačkoliv si moc přejeme, abychom letos uspěli
a děláme pro to mnoho, stále musíme mít na mysli,
že poptávka po penězích v tomto dotačním titulu je
sedmkrát vyšší, než finanční prostředky, které se
rozdělují. Realizace projektu by stála více než

Jakmile nám počasí dovolí, chceme pokračovat
v rekonstrukci
povrchu
některých
místních
komunikací. Bude dobudována zpevněná plocha
u OÚ a plánuje se brzké dokončení prací na
víceúčelovém hřišti u ZŠ a MŠ. Budou probíhat
práce na další fázi dokumentace ke kanalizaci.
Naplánováno je toho hodně. Někde realizace
závisí na přízni počasí, ale v mnoha bodech jsme
odkázáni na výsledky žádostí o dotace, abychom na
akce měli finanční prostředky. Z tohoto důvodu
nelze plán brát dogmaticky, ale mohu vás
ubezpečit, že se pro jeho splnění dělá maximum.

Zase je nás o pár víc
Na začátku roku 2008 měli v Holetíně nahlášen
trvalý pobyt 752 občané. Dalších 10 cizinců bylo
přihlášeno k dlouhodobému pobytu.
Tento rok byl bohužel velice smutný, co se týká
počtu úmrtí. Opustilo nás 11 spoluobčanů.
Naopak narodila se pouze 4 miminka.
Počet obyvatel ale přesto mírně stoupl, protože
14 lidí, kteří se odstěhovali bohatě vynahradilo
24
přistěhovalých.
Navíc
se
u
nás
k dlouhodobému
pobytu
přihlásilo
dalších
6 cizinců. Na konci roku tedy měl Holetín 755
trvale žijících obyvatel a 16 cizinců.

Nezapomeňte!
Poplatky za odpady se letos platí ve výši
500 Kč za osobu a jsou splatné k 31. 5.
Za psy je třeba zaplatit do 31. 3.
V rodinném domku se platí 100 Kč za
prvního psa a 150 Kč za každého dalšího,
v bytovce je to 150 Kč za prvního psa
a 200 Kč za každého dalšího.
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v obci se zřídila noclehárna při hasičské kůlně,
přestavěl se a oplotil pomník padlých, na hřbitově se
vykácely staré lípy, upravily se cesty a osázely akáty
zemřelo celkem 10 osob
TJ SOKOL pořádala v březnu Josefský večírek,
v srpnu dožínky a 31. prosince Silvestra
po čtyřech letech byla zvolena nová školní rada
zedník a tesař si vydělávali průměrně 20 korun
denně, dělník beze stravy 18 korun (dělnice 14
korun) dělník ke stravě 12 korun (dělnice 8)
celý rok bylo mírné příznivé počasí, úroda byla velmi
dobrá, podzim byl velice suchý, což se později
projevilo citelným nedostatkem vody
na podzim se rozmnožili velikou měrou hraboši, kteří
způsobili značné škody
nezaměstnanost se během léta snížila, ale na podzim
opět rychle stoupla, vláda vypsala k jejímu
odstranění „Půjčku práce“, z jejího výtěžku byly
prováděny investiční práce (v našem kraji dlažba
silnice Hlinsko – Blatno a stavba silnice Herálec –
Vortová)
v naší obci byly rozdávány potravinové lístky, chleba
a v době největší tísně darovala obec 80 kg mouky
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Co se letos připravuje
na koupališti?

Areál holetínského koupaliště – téma mnohokrát
probírané, chválené i zatracované. V minulosti patřilo
k naší chloubě, časem začalo dělat spíš ostudu. Před
minulými komunálními volbami se znovu začalo řešit
a probírat. Všichni chceme, aby nám, když už nepřinese
slávu v širokém okolí, aspoň umožnilo vyžití všech
generací Holečáků. Potenciál na to má. Ale dělá se pro to
něco?
V loňském roce se začalo s renovací bazénu. Proběhla
oprava povrchu, nátěr, obložení hran plastovými
deskami. Velkou akcí bylo zřízení vrtu, jako záložního
zdroje pro bazén a zároveň pro zavlažování trávníku
fotbalového hřiště. Samotné hřiště je díky Fotbalovému
klubu udržováno v solidním stavu, byly postaveny
záchytné sítě za brankami. V areálu byla předělána
nevyhovující elektroinstalace.
Přes to všechno je na koupališti ještě práce dost
a dost. Letos je v plánu především kompletní renovace
sociálního zařízení a sprch pro sportovce. Nejprve je
nutné zajistit bezproblémově fungující jímku. Poté budou
přestavěny záchody a sprchy, aby splňovaly podmínky
důstojného zázemí. Pokud bude kladně vyřízena žádost
o dotaci z Programu obnovy venkova, mohla by obec
dostat příspěvek až ve výši 150 tis. Kč. V současné době
je zpracovaná dokumentace stávajícího stavu. 9. března
již započaly stavební práce
Souběžně se pracuje na projektu celkové rekonstrukce
budovy koupaliště, jehož cílem je mimo jiné zvětšený
prostor restaurace a nová klubovna pro fotbalisty.
Zároveň je z jiného dotačního titulu zažádáno
o příspěvek na opravu dřevostavby u vstupu. Realizace
závisí na výsledku žádosti.
U bazénu je ještě třeba doobložit lemy umělými
deskami. Jedná se o tu část, která nebyla loni z časových
důvodů dokončena.
Spolupráci na realizaci oprav nabídly i složky hasičů
a fotbalistů.
Je jasné, že přes veškeré úsilí nebude vše otázkou
pouze letošního roku, ale část realizace bude probíhat
i v roce 2010.
Končí doba zbytečného obcházení
úřadů,
hodinová
čekání
či
zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo
nemusí brát dovolenou, aby si jel
vyřídit výpis z katastru nemovitostí
do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před
kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT,
nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat
s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným
místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může
získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát
v centrálních registrech a kde bude moci také učinit
jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť
Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského
a obchodního
rejstříku,
z
katastru
nemovitostí
a z rejstříku trestů. Czech POINT vám ušetří čas, nervy
i peníze. Takto zní upoutávka na službu czech point na
jejích internetových stránkách. V brzké době bude
pracoviště poskytující tuto službu i v Holetíně a to přímo
na Obecním úřadě.
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Vážení čtenáři, v tomto čísle navážeme na
problematiku z minulého čísla – totiž údržbu
pozemních komunikací. Tentokrát se jí budeme
ovšem zaobírat ne z pohledu chodců, nýbrž
z pohledu řidičů.
Odpovědnost za závady ve sjízdnosti
komunikace
Věděli jste, že… každý vlastník pozemní
komunikace odpovídá za škodu, způsobenou
závadou v její sjízdnosti z povětrnostních důvodů? Tato odpovědnost je zakotvena
v odstavci 2, § 27 zákona o pozemních komunikacích. Závada ve sjízdnosti může opět spočívat jak v povětrnostních vlivech (sníh, led),
tak ve znečištění.
V případě, že nám takto vznikne škoda, je
za ni vlastník komunikace (ať už je to stát,
kraj, obec či soukromá osoba) odpovědný,
a tudíž nám ji má nahradit.
Této odpovědnosti se může, tak jako vlastník přilehlé nemovitosti v případě údržby
chodníku, zprostit. Odpovědný proto nebude
v případě, kdy prokáže, že nebylo v mezích
jeho možností závadu odstranit, popřípadě
zmírnit (v případě náledí či sněhu), nebo na ni
alespoň náležitě upozornit (např. dopravní
značkou, nápisem „V zimě se neudržuje“
apod.).
Připravil: Martin Pavliš

Týdenní svoz odpadu i v létě
Pokračování ze strany 1

Odsouhlasením nové obecně závazné
vyhlášky obce Holetín s navýšením poplatku
na
500
Kč
bylo
dosaženo
zákonem
stanoveného maxima pro poplatníka. V praxi
to znamená, že veškeré náklady, které
v budoucnu přesáhnou částku 500 Kč na
poplatníka, uhradí obec ze svého rozpočtu.
Chci
zdůraznit,
že
změna
svozu
z kombinovaného
na
týdenní,
kterou
odsouhlasilo
zastupitelstvo
na
svém
prosincovém zasedání, nemá v žádném
případě vliv na zvýšení poplatku. Rozdíl je
pouze v tom, že namísto 56 Kč doplatí obec za
poplatníka 98 Kč. S ohledem na tuto
skutečnost jsme dali přednost zlepšení služeb
pro naše občany.
Dále bych rád vysvětlil skutečnost, proč se
v Hlinsku poplatky nezměnily a zůstaly na
420 Kč za osobu a rok. Vysvětlení je
jednoduché. Obec, která je původcem odpadu
a ukládá odpad na skládku, která je na jejím
katastrálním území, neplatí ze zákona
stanovený poplatek za uložení odpadu. Jinými
slovy, pokud by naše obec disponovala
skládkou na svém katastrálním území, byla
by částka na poplatníka v obci Holetín
hluboko pod hranicí hlineckých 420 Kč. My
však bohužel, nebo lépe bohudík, na svém
území žádnou skládku nemáme.
Jan Břeň, starosta obce

paní Lenku Vodvárkovou
Narodila
jsem
se
v Jindřichově
Hradci,
mamka
pracovala
u Státních
silnic
v kanceláři a taťka studoval vysokou školu
v zahraničí. První roky
jsem vyrůstala na výletním sídle jindřichohradeckého
panství
mezi loukami, lesy, kde
bylo spousty ondater,
zajíců, srnců, říček, potoků. Bydlel tam s námi
i ministr zemědělství,
který musel utéct před
tehdejším
režimem.
Před tímto sídlem rostla
obrovská lípa
s lavičkou. Tam jsme to milovali, tam jsme se scházeli.
Poté jsme se přestěhovali do Jindřichova Hradce do bytovky. Po letech, když jsem potkávala lidi, kteří říkali, že
mám jasnovidné schopnosti, začaly se mi vybavovat nevysvětlitelné zážitky mezi nebem a zemí, což jsem si tehdy
neuvědomovala. Myslela jsem si, že tyto vize a informace
mají všichni lidé kolem mě. Až když jsem se v Jindřichově
Hradci jednou v noci vzbudila, byla jsem na pasece
a nade mnou byla obrovská zář. Vstala jsem a hledala
zdi. Bylo mi divné, že kolem mě jsou samé stromy
a trychtýřová zář nad hlavou. Myslela jsem, že mezi těmi
stromy musí být zeď. Šátrala jsem, ale nebyla tam.
Unavila jsem se a sedla si. Ráno jsem se vzbudila a byla
v posteli. Nikdo mi to nikdy nevysvětlil.
Když skončil tehdejší diktát a smělo se hovořit
o duchovních
věcech,
ocitla
jsem
se
v Praze
v Kongresovém paláci, kde probíhal ezoterický festival.
Koukala jsem na to překvapeně, vůbec jsem tehdy
nevěděla, co to znamená. Měla jsem být v pravý okamžik
na pravém místě. Bylo to řízené osudem. Všechno jsem si
to tam prošla, byli tam lidé ze Slovenska i z Čech, byla
tam Nadace Anežky České. Dělali zde fototerapii, rovnali
auru, masírovali. Také tam seděla taková jedna kartářka.
Ta mi řekla, že mám jasnovidné schopnosti a že se k ní
budu chodit učit na Vinohrady. Já jsem se smála, že se
zbláznila. Asi za dva měsíce jsem koukala na televizi a ta
paní tam byla v pořadu týkajícím se duchovna. Volala
jsem to hned sestře do Frenštátu a říkala jsem jí „Hned si
zapni televizi a koukej je tam ta ženská, co mi říkala, že
se k ní mám jezdit učit.“ Uteklo pár měsíců a poté jsem
potkala člověka, který žil v Americe a pobýval i v Tibetu
mezi duchovními. Tento člověk měl také vizionářské
schopnosti.
V Torontu
přednášel
ezoteriku
na
universitách, chodil mezi Indiány, šamany, v Tibetu
prohluboval své znalosti o ezoterice, o lidském těle, co se
týká zdraví, ale i bojová umění. Tento člověk se na mě
podíval a opět mi řekl, že mám výjimečné schopnosti,
a tato intuice se bude používáním čím dál více
prohlubovat a budou přicházet informace z makrokosmu.
Mé poslání je pomáhat lidem v prekérních fyzických
i psychických problémech, pokud o to požádají. Tak jsem
prostě začala. To bylo asi před dvaceti lety, v té době už
jsem bydlela v Holetíně a měla rodinu a děti.
Uvědomovala jsem si čím dál více, že je tady něco vyššího
mezi nebem a zemí, a začala jsem se tomuto duchovnu
věnovat. Nejdřív jsem to zkusila na známých, řekla jsem
jim, co rodina, děti, manžel a oni se divili, jak tohle
všechno můžu vědět. A já jsem se divila ještě víc!

Jednou se mi stalo, že jsem šla domů a najednou jsem
cítila, že musím jít jinam, k lesu, táhla mě tam energie.
Tam jsem potkala paní a ta mi říkala, „Lenko, já umírám,
mám rakovinu“ a najednou jsem kolem ní uviděla zář.
Tak jsem jí řekla: „Vy, paní, neumřete.“ Je to už asi 15 let
a ona je stále naživu. Také se mi stalo, že jsem potkala
mladého člověka a nad ním jsem uviděla křížek. On brzo
tragicky zemřel. Když jsem navštívila na řeckém ostrově
sídlo císařovny Sisi, prošla jsem branou a ucítila pocit
trpící ženy. Byla tam energie Sisi. Po každém z nás všude
zůstává energie. Byla to žena, která tam vždycky přijela
zbavit se svého psychického utrpení a pookřát. Kdo
vyzařuje kladnou energii, po tom zde zůstává, a kdo má
negativní energii, zanechává všude její neviditelné stopy,
které citliví jedinci zaznamenají. Zrovna tak vycítím
nemoc, dobré zdraví, pozitivní myšlení, odchod lidí ze
světa a podobně.
Jsem činorodý člověk, musím stále něco dělat, mám
přebytek energie, kterou smysluplně používám k pomoci
druhým. Ale jsou lidé nenapravitelní, kterým pomůžete
a jakmile je jim dobře, zase žijí svým nezřízeným
poživačným životem a je jedno v jakém směru. Podruhé
nepomáhám. Šanci dostali. Když pracuji s duchovnem,
lidé ke mě přijdou, nebo stačí, když zavolají a jsem
schopná jim říci informace o komkoliv po celém světě.
Nepotřebuji k tomu nic, ani datum narození, ctím ale
soukromí osoby. Projdu si člověka, který se ptá na jiné,
a pokud má negativní úmysly, klidně ho vyhodím.
Nikdy jsem neměla klidný pohodový život, vždycky
jsem měla psychické a fyzické trápení a to speciálně
s hrubými lidmi. Dnes se s nimi už nemažu. Negativní
lidé, to je hotové neštěstí. Poživačný život, užívat si,
agrese, alkohol, drogy, promiskuita. Tyhle lidi nesnáším,
ti mi nesmí do cesty. Miluji čisté upřímné lidi bez rozdílu,
jestli to jsou muži nebo ženy. Koukám na duši a ona
nemá pohlaví. Je pro mě důležitá. Chodí ke mě ženy
i muži a mužů v poslední době čím dál víc. Chodí ke mě
i známé osobnosti z médií, sportovci, trenéři, ...
Uvědomuji si veliký rozdíl mezi životem ve městě a na
vesnici. Město je pohodička, kultura, sociální síť, vesnice
je chudo, dřina, lidi na vesnici byli vždycky odstrčení.
Miluji Prahu a každou možnou chvilku tam jsem, také
proto, že tam mám taťku. Jednu dobu jsem tam na
různých místech i bydlela. Potřebuji kolem sebe mít
dobré a upřímné lidi. V životě chci žít tam, kde budu
soběstačná. To je pro mě důležité. Ale je tady krásný kraj,
jsou zde úžasná místa, to musím potvrdit. Praha je zase
smog a energie peněz, ale má krásnou historii. V Holetíně
jsem šťastná, ale když nemohu vyjet s autem do práce,
tak mě to štve. Neumím si představit, jak v šedesáti
vyhazuji sníh, skládám uhlí a jsem závislá na jiných.
Miluji Moravu – Opavu a Frenštát. Tam jsem prožila
mnoho prázdnin u babičky.
Teď jsem se starala o taťku v Praze v nemocnici, když
byl po těžké operaci srdce. Seděla jsem u něj u postele.
První den jsem u něho mohla sedět dvě hodiny. Povídali
jsme si, on se ještě nerozdýchal. Druhý den mi povídal,
že mu v noci z těla všechno spadlo a ptal se mě, co jsem
s ním udělala. Řekla jsem mu: „Víš, ty jsi jako dítě byl
ministrantem v Opavě, hrál jsi na housle a máš uvnitř
duchovno. Nehromadíš majetek, není to tvůj smysl
života. Umíš žít a život si užívat. To znamená, že na
nikom neparazituješ, máš chuť a elán do života
a přehršel humoru, proto máš shora svoleno ještě pár
roků života.“ Když jsem za ním přišla pátý den, taťka mi
řekl: „Tys pro mě udělala, co pro mě v životě nikdo
neudělal, a já si toho vážím, nedá se to ničím docenit. Tys
mě vrátila do života.“ A začal plánovat velkou rodinnou
oslavu k narozeninám, což byl důkaz, že má opravdu
chuť žít.
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pokračování na straně 7: Všichni tu máme...

Všichni tu máme nějaký úkol

Vítání občánků

pokračování ze strany 6

Nemám mnoho jednoduchých a prázdných kamarádů, ale
mám hodně duchovních přátel. Duchovními přáteli jsou lidé,
jejichž tělo je oživeno starou moudrou duší. jsou pohodoví
a taktní, mají úroveň chování, snaží se vnést pořádek do
vztahů a rodiny. Dokáží si navodit souznění těla, ducha i duše
a ta symbióza je důležitá pro smysluplnost života. Jsou lidé,
kteří ani za 50 let svého života nedokáží nikam dojít
v lidskosti. V jejich těle je mladá nezralá duše, jsou to těžcí
materialisté a sobci.
Když jsem začínala s touto činností, chtěla jsem se něco
přiučit. Nakoupila jsem literaturu, všechno přečetla a snažila
se to uvést do praxe. Nefungovalo to a měla jsem vizi, jak beru
všechny knihy a házím je do krápníkové jeskyně. Bylo zrušeno
moje napojení na makrokosmos. Uteklo pár týdnů a opět jsem
měla vizi, jak vystupuji z jeskyně. Vše zase začalo fungovat.
Když dělám věci, které mají pro někoho velký smysl,
přicházejí odměny shůry. Například po týdnu starání se
o taťku mi bylo nabídnuto několik přednášek a navíc vedení
seminářů v Hradci Králové.
Mám vedle sebe výborné přátele, s kterými si navzájem
pomáháme v jakékoliv situaci a doplňujeme se. Scházíme se.
Jsou to malíři, restaurátoři, doktoři. Probíhají úžasná sezení
a máme si co říct. Mám od nich nejen krásné obrazy, ale
i příjemné vzpomínky. Snažím nestěžovat si na život. Beru
život s humorem, i když to pokaždé nejde. Vím, že jsme tu jen
na chvíli a nikdo nejsme výš ani níž. Nikdo se nesmí
povyšovat, ani ponižovat. Všichni tu máme nějaký úkol, jen ho
najít a pracovat sami na sobě. Jsou lidi, kteří život promrhají
a to je škoda.
Za tento dar, který mám, platím obrovskou daň, vím, kdy
kolem mě odejdou lidé, kteří jsou mému srdci blízcí. Lze to
chápat, ale těžko se s tím žije. Dělím lidi na ty, co mají rohy
a křídla. Čím víc do mě lidé trkají rohy, přenáším se přes
utrpení a tím mi rostou větší křídla. K životu potřebuji volnost.
Dnes si umím vychutnat i každou kapku rosy na trávě.
Dovedla mě k tomu duchovní bytost. A já jsem jí za mnoho
vděčná.

Naši hasiči jsou bez auta
Velitel sboru dobrovolných hasičů Eda Suchý by rád
poděkoval všem aktivním členům sboru za práci v roce
2008.
Jako každoročně se hasiči zapojili do přípravy
a organizace kulturních a společenských akcí v obci.
Postarali se o „Pálení čarodějnic“, spolupracovali na
organizaci Pohádkového lesa, dětského karnevalu
a fotbalistům pomáhali při velké červencové akci, na
které vystoupil Jaroslav Uhlíř. Tradičně se také velkou
měrou podíleli na sezónním zprovoznění koupaliště.
Vlastními silami si zrekonstruovali společenskou
místnost v hasičárně.
V rámci okrsku se holetínští hasiči podíleli na
organizaci dálkové dopravy vody. Také poměřili své síly
s ostatními sbory a to na soutěži v Kvasíně. Samozřejmě
pracovali i na udržení a zdokonalení své odbornosti.
Největší problém, který nyní SDH Holetín řeší, je
chybějící technika. Stařičká TATRA 805 z roku 1952 již
nemohla absolvovat technickou kontrolu a musela být
dána do depozita. Po dohodě s SDH Holetín požádala
obec o dotaci na nákup novějšího auta. Situaci se snaží
vyřešit urychleně, ale i ekonomicky. Původní vozidlo se
snad po překonání administrativních překážek stane
pěkným veteránem.
Sbor dobrovolných hasičů Holetín chce i nadále
spolupracovat s Obecním úřadem a se Sokolem tak, aby
byl občanům prospěšný i v době, kdy zrovna nehoří.
–7–

Manželům Rompotlovým z Horního Holetína se
15. dubna 2008 narodila dcera Karolínka.

Lukášek Korbel se narodil 3. listopadu 2008
manželům Kateřině a Lukášovi.

č. 6/2008
ze zasedání Zastupitelstva obce
Holetín, konaného dne 15. prosince
2008 v l8 hodin na OÚ Holetín

Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí:
●

●
●

●

Realizované akce
– Dokončena základní infrastruktura
v lokalitě za školou
– Proběhla oprava MK naproti OÚ
včetně zpevnění parkovací plochy
– Proběhla oprava a renovace
válečného hrobu na Horním Holetíně
– Došlo k rozšíření sběrných míst
separovaného odpadu
– Byly odstraněny porosty zasahující
do vedení místního rozhlasu a VO
– Probíhá zpevňování plochy vedle
budovy OÚ včetně výstavby oplocení
– Dokončují se dvě nová hřiště na
školní zahradě
Doručené žádosti
Informace o dílčím přezkoumání
hospodaření obce Holetín za rok 2008
Informace z Valné hromady SOMH

b) schvaluje:
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●
●

●

Ověřovatele zápisu: Jiří Bartizal,
Václav Pohorský
Program 6. zasedání zastupitelstva
Rozpočtovou změnu č. 4/2008
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008
Návrh rozpočtu obce Holetín na rok
2009 (příjmy, výdaje)
Tvorbu a pravidla čerpání sociálního
fondu pro rok 2009
Podání žádosti o dotaci ze
strukturálních fondů EU na projekt
„Kulturně –společenské centrum
Holetín“ a financování vlastního podílu
obce, včetně předfinancování projektu
v předpokládané výši 10 mil. Kč
Podání žádosti o grant z rozpočtu
Pardubického kraje pro rok 2009 na
opravu budovy na parcele st. 409
v areálu koupaliště
Žádost ZŠ a MŠ o schválení
rozpočtových změn r. 2008 přísp.
organizace
Smlouvu o pronájmu bytu (koupaliště)
Zrušení koeficientu 1,2 pro výpočet
daně z nemovitosti od r. 2010
schváleného dne 25. 8. 2008
usnesením č. 4/2008
Jmenování inventarizační komise ve
složení: Ing.Helena Kučerová, Petr
Beneš, Jiří Bartizal

c) pověřuje:
●

●

Starostu obce podáním žádosti o grant
z rozpočtu Pardubického kraje pro rok
2009 na opravu budovy na parcele st.
409 v areálu koupaliště
(do 30. prosince 2008)
Finanční a kontrolní výbor kontrolou
hospodaření ZŠ a MŠ Holetín za rok
2008 (do 31. 12. 2008)

č. 1/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne 16. února
2009 v 18 hodin na OÚ Holetín

Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí:
●
●
●

●

●
●

Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 6/2008
Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru
Realizované akce
– Zakoupen obecní traktor Zetor 6211
– Proběhla oprava vadného VO
– Zakoupen nový kotel na TP do ZŠ a MŠ
– Podána žádost o dotaci na „Kulturně-společenské centrum
Holetín“
Doručené žádosti
– Žádost o odprodej pozemku p. č. 2110/15 o výměře 296 m2
a pozemku p. č. 2110/4 o výměře 302 m2 v k. u. Holetín – žadatel:
Milan Adámek
– Žádost o odprodej pozemku p. č. 430/49 o výměře 103 m2
a st. pozemku p. č. 507 o výměře 13 m2 v k. u. Holetín – žadatel:
Petr Udržal
Informace z Valné hromady SOMH
Záměr obce na hospodaření s majetkem

b) schvaluje:
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

Ověřovatele zápisu: Eduard Suchý, Jaroslav Halamka
Program 1. zasedání zastupitelstva obce
Zápis o periodické inventarizaci majetku ve správě OÚ
Výsledky hospodaření obce Holetín za rok 2008 bez výhrad
Rozpočet obce Holetín na rok 2009:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
5 800 tis. Kč
financování ve výši (pokrytí
z účtu KB č. 4624-531/0100)
2 700 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
8 500 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
5 264 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
3 236 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
8 500 tis. Kč
Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009
v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny
v tabulkové části tohoto materiálu.
Rozpočtový výhled obce Holetín
Plán rozvoje obce na rok 2009
Návrh střednědobého a ročního plánu kontrol
Výpočet příspěvku na žáky dojíždějící do ZŠ a MŠ Holetín za rok 2008
Ceník na práce obecním traktorem
Dohodu o odstoupení od smlouvy (prodej pozemku č. p. 924/3)
Prodej pozemků v k. ú. Holetín p. č. 2110/15 a 2110/4 p. M. Adámkovi
a pozemků p. č. 430/49 a st.507 p. P. Udržalovi za cenu 35 Kč/m2
Nákup pozemku p. č. 316/2 za cenu 35 Kč/m2
Žádost o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro JSDH
z rozpočtu PK
Zavedení místního pracoviště CZECH POINT s využitím dotace ze
strukturálních fondů EU

c) pověřuje:
●

●

●

Starostu obce přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace na
dopravní automobil pro JSDH Holetín z rozpočtu Pardubického kraje
(Do 31. 3. 2009)
Starostu obce přípravou a podáním žádosti o dotaci ze strukturálních
fondů EU na zavedení místního pracoviště CZECH POINT (Do
31. 3. 2009)
Předsedu stavební komise p. Pohorského svoláním komise za účelem:
– zajištění GP pro rozdělení pozemku p. č. 924/3 (GP zajistit do
30. 4. 2009).
– předložení návrhu na renovaci kuchyně ZŠ a MŠ Holetín včetně
dokumentace a rozpočtových nákladů (Návrh zpracovat do
30. 5. 2009)
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Obecně závazná vyhláška obce Holetín č. 5/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Holetín se na svém zasedání dne
15. 12. 2008 usnesením č. 6/2008 usneslo vydat na
základě § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Holetín
(dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech
poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví
jinak.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za
domácnost může být poplatek odveden společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem: tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození osob,
za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou tyto osoby povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu na rok 2009
podle č. 2 odst. a) této vyhlášky činí 500 Kč a je
tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena podle skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. V roce 2007 činily skutečné
náklady 307 515 Kč a byly rozúčtovány na jednu
povinnou osobu takto:
307 515 : 780 ( počet povinných osob) = 394 Kč.
2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu na rok 2009
podle č. 2 odst. b) této vyhlášky činí 500 Kč a je
tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena podle skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. V roce 2007 činily skutečné
náklady 307 515 Kč a byly rozúčtovány na jednu
povinnou osobu takto:
307 515 : 780 (počet povinných osob) = 394 Kč.
3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo
změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobození:
a) děti v kalendářním roce svého narození
b) fyzické osoby, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen
a změněn na adresu Horní Holetín 105
Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 5.
kalendářního roku, za který se poplatek platí.
2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu
kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do
31. 12. kalendářního roku.
3. Poplatek může být hrazen v hotovosti do pokladny
obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním
převodem na účet vedený u KB Hlinsko, číslo účtu
4624-531/0100, variabilní symbol je složen z:
- čísla lokality: Horní Holetín – 1, Dolní Holetín – 2
- čísla položky: 1337
- čísla popisného, popř. čísla evidenčního
např. Horní Holetín 105 (variabilní symbol 11337105)
Dolní Holetín 105 (variabilní symbol 21337105)
Čl. 6
Ohlašovací a registrační povinnost
1. Poplatník podle čl. 2 odst. a) této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové
povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala.
2. Poplatník podle Čl. 2 odst. b) této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové
povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící individuální rekreaci.
Čl. 7
Ustanovení společná a závěrečná
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,
vyměří obec vždy poplatek platebním výměrem a může
zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.
Čl. 8
1. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto
vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité
povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle
ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
3. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě dani a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 9
Obec může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých
případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu
zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Čl. 10
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2007.
Čl. 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne l. 1. 2009.
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inzerce

Z holetínských plesů – bez komentáře

Znovuotevřená Hospoda na Sále
Vás zve k posezení
OTEVÍRACÍ DOBA
PO
11 – 13 17 –
ÚT
11 – 13
ST
11 – 13 17 –
ČT
11 – 13 17 –
PÁ
11 – 13 17 –
SO
17 –
NE
16 –

22
22
22
23
23
22

Po dohodě je možný rozvoz obědů

V sobotu 11. 4. večer s živou hudbou
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Rozhovor s předsedou
Jaroslavem Halamkou
Fotbalový klub SOKOL
Holetín

Zimní přestávka našich fotbalistů pomalu
končí. Příprava na jarní část mistrovských
zápasů 2009 proběhla v hale ZŠ Ležáků v
Hlinsku. Před jarním výkopem sehrajeme
několik přípravných utkání (Miřetice, Chrast,
Prosetín, Bítovany a Vítanov). Rovněž
žáčkové sehrají 2-3 přípravná utkání.

Rozpis zápasů jaro 2009 – muži
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

28. 3.
5. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
3. 5.
9. 5.
17. 5.
23. 5.
31. 5.
6. 6.
13. 6.
20. 6.

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Holetín – Svratouch
Načešice B. - Holetín
Holetín – Rosice
Bojanov – Holetín
Holetín – Dřenice
Tuněchody A – Holetín
Holetín – Bořice
Křižanovice – Holetín
Holetín – Slatiňany B
Orel A – Holetín
Holetín – Krouna A
Prosetín B – Holetín
Holetín – Stolany B

Žákovský fotbal
V jarní části okresního přeboru starších
žáků 2009 sehrají naši mladíci následující
mistrovské zápasy:

Rozpis zápasů jaro 2009 – st. žáci
16.
17.
18.
19.
20.
15.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

NE
NE
NE
NE
NE
PÁ
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

29. 3.
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.
1. 5.
3. 5.
9. 5.
17.5.
24. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.
21. 6.

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Dřenice – Holetín
Holetín – Svratouch
Rosice – Holetín
Holetín – Chroustovice
Holetín – Svídnice
Holetín – Ronov
Horní Bradlo – Holetín
Ronov – Holetín
Holetín – Dřenice
Svratouch – Holetín
Holetín – Rosice
Chroustovice – Holetín
Svídnice – Holetín
Holetín – Horní Bradlo

Z rozpisů obou soutěží je patrné, že
poslední březnový víkend zahájíme jarní
mistrovské zápasy. Na základě úspěšných
podzimních výsledků zve vedení fotbalového
oddílu všechny věrné příznivce i ostatní ke
sledování nejen domácích utkání, ale i bojů
na hřištích soupeřů.
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ při
jarních bojích o mistrovské body.
Jiří Bartizal, sekretář klubu
Spuštěny nové stránky fotbalového klubu

http://fotbal.holetin.cz

oddílu

1. Když se ohlédneš za podzimní částí fotbalové
soutěže, jak ji s odstupem hodnotíš a co očekáváš od
jarní části?
Hodnotím ji samozřejmě kladně. Očekávali jsme, že
budeme hrát střed tabulky a třetí příčka po podzimní
části je pro nás všechny velmi příjemným překvapením.
Hrajeme nad očekávání a je škoda zbytečných zaváhání
na domácím hřišti, když na hřištích soupeřů, často
favoritů, jsme si vedli velice dobře.
2. Vím, že jste nedávno měli schůzi. Můžeme očekávat
nějaké novinky?
Uvažujeme o založení mužstva dorostu, protože bychom si
rádi vychovávali hráče pro družstvo mužů. Také byla
škoda, že jsme měli neplodnou mezeru mezi staršími žáky
a muži. Hráčům taková výluka rozhodně nesvědčí. I letos
budeme rádi, když nám rodiče podají pomocnou ruku
v organizačních záležitostech, dopravě na zápasy
a podobně.
3. SOKOL Holetín se může pyšnit velikým počtem
fanoušků, možná až výjimečným pro tuto úroveň
soutěže. Chystáte tedy něco pro své příznivce?
Uvažujeme o postavení dřevěné tribuny. Zatím je to ve
fázi jednání se sponzory. Těšíme se, že fanoušci budou
i letos na jaře našemu fotbalu věrní a stanou se
dvanáctým, nepostradatelným hráčem.

Trenér Zdeněk Volf o nové sezóně

1. Podzimní část soutěže skončila už před čtyřmi
měsíci. Nezaháleli jste přes zimu?
Nejdříve jsme trochu odpočívali, ale od ledna už máme
pravidelné tréninky v tělocvičně, nejprve každou sobotu a
poté vždy ve středu. Mezitím jsme chodili o víkendech
běhat. Myslím, že základní přípravu před sezónou určitě
máme.
2. Dají se očekávat nějaké změny v sestavě? Uvažuješ
o větším využívání mladých hráčů, nebo raději
zůstaneš u těch ověřených a promiň mi to, starších
borců?
Určitě počítám se staršími hráči, ke kterým i sám patřím,
ale vůbec se nebráním většímu zapojování mladých kluků.
Velice vítám rozhodnutí klubu založit dorost, protože
budeme mít do budoucna vlastní vychované posily.
Co se týká změn v kádru, o jednoho z hráčů základní
sestavy projevila zájem Skuteč a protože tento hráč je u
nás pouze na hostování, bude rozhodnutí o jeho
pokračování především na něm a na jeho domácím klubu.
My naopak máme zájem o jednu posilu z Kameniček a také
bychom rádi získali další mladé nadějné Holečáky, kteří
jsou nyní registrovaní v Miřeticích. Zatím je všechno
v jednání, tak nechci uvádět jmenovitě.
3. Máš nějaký cíl, kam byste to chtěli s mužstvem
dotáhnout?
Co se týká umístění v tabulce, cíle si nedáváme, neměli
jsme je ani v podzimní části sezóny. Naší snahou je hrát
dobrou hru, aby se to lidem líbilo. V současné době jsme
na třetí příčce a bodově dost zaostáváme za prvními dvěma
celky. Předpokládám, že o první místo se poperou Stolany
a Krouna a my jim to určitě nebudeme chtít ulehčit.
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Jaro – práce čas
Sachrův dort

Ingredience: 6 vajec, 150 g cukru moučka,
150 g rozpuštěné čokolády na vaření, 150 g
másla nebo Hery, 1 vanilkový cukr, 150 g hladké
mouky, 1 malá lžička prášku do pečiva, 30 g
kakaa
meruňkový džem, čokoládová poleva
Postup přípravy: Ve šlehači ušleháme 150 g
másla s 150 g cukru moučka. Přidáme vanilkový
cukr a postupně zašleháme 2 celá vejce a 4
žloutky. Potom přidáme rozpuštěnou čokoládu –
lehce vychladlou. Ušleháme sníh ze 4 bílků
a namícháme si mouku s práškem do pečiva
a kakaem. Potom postupně do ušlehaného krému
zamícháme střídavě směs mouky a sníh. Dobře
promícháme a pečeme v dortové formě o vel. asi
26 cm - vymazanou a vysypanou kokosem, nebo
ořechy, či strouhankou. Pečeme při 170 °C asi
40-45
mim.
Vychladlý
dort
vyklopíme,
rozřízneme, potřeme meruňkovým džemem,
potřeme džemem i vršek a celý jej natřeme
čokoládovou polevou. Dáme vychladit do druhého
dne a potom krájíme nožem, namočeným v horké
vodě, aby čokoláda nepraskala. Je možné upéct
jej také na plechu, potřít pařížskou šlehačkou a
polít čokoládou.

Jaro máme za dveřmi a mnohé z nás už láká
práce na zvelebování domu a okolí. Někteří z nás
se na to naopak netěší, ale často je to stejně
nemine. Pokud něco bude nad vaše síly a hodila
by se vám pomoc techniky, mám pro vás dobrou
zprávu. Jak asi víte, obec Holetín má od loňského
roku ve vlastnictví hon (universální nakladač UN –
053,2) a v nedávné době byl pořízen i traktor
(ZETOR 6211, zatím bez valníku). Oba stroje mají
sloužit k údržbě obce, ale mohou být prospěšné
i jednotlivým občanům a to za poplatek
pokrývající náklady.
Pokud byste měli o práci těchto dvou strojů
zájem, můžete žádosti posílat písemně
(i elektronicky) na Obecní úřad Holetín. Práce
budou provedeny po dohodě s pracovníkem OÚ,
panem Františkem Havlem. Při využití traktoru
znamená práce vlastní převoz, nikoli nakládku
a vykládku. Tu si musíte zajistit sami, není
zahrnuta v ceně.

CENÍK

Universální nakladač
100 Kč za každou
započatou 1/4hodinu práce + 20 Kč za km při
činnosti mimo obec
Traktor 300 Kč za hodinu + 10 Kč za km při
činnosti mimo obec

Cvičení pro ženy
Vážení občané,
jste nespokojení s odvozem zbytkového komunálního odpadu z nádob? Nestačí Vám Vaše popelnice a popeláři nechtějí vzít to, co naskládáte kolem nádoby?
Máme pro Vás řešení:
1. Pokud jste občan řádně platící poplatky za odpady,
pořiďte si ke svému obydlí libovolný počet typizovaných
nádob. Naše společnost Vám nabízí prodej pozinkovaných a plastových nádob o objemu 110 l, 120 l
a 240 l za rozumné ceny.
2. Pokud i přesto se Vám stane, že nádoba nestačí, uložte
zbytkový odpad do pytle k těmto účelům určeného. Zajistili jsme výrobu pytlů odpovídající síly a velikosti,
označené logem naší společnosti, které jsou k dispozici
na Vašem Obecním úřadě. Naplnit je můžete max. do
váhy 10 kg a nelze do nich vkládat ostré předměty.
Z jiných pytlů nebude odpad odebírán.
Co do popelnic a pytlů nepatří?:
– recyklovatelné odpady (sklo, plast, papír, nápojové kartony, železo)
– žádné nebezpečné odpady
– stavební materiál (cihla, beton, omítka), kamení a zemina
– odpady ze zahrádek (tráva, dřevní hmota, ovoce)
– žhavý popel
Pokud jste dobře informováni o svozovém dni a Vaše popelnice je po technické stránce vyhovující, pokud vystavíte
popelnice a pytle včas (tzn. od 0.00 hod. do 24.00 hod.
uvedeného dne) ke komunikaci, dodržíte výše uvedené zásady a je nevyvezeno, pak je chyba už jen na naší straně.
Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Každý pátek od 18:30 se ve školní tělocvičně
konají lekce aerobiku pod vedením Pavlíny
Bíškové. Cvičení trvá 1 hodinu, sestavy jsou
lehké, přizpůsobené začátečníkům, na
konci lekcí se posiluje, určeno je všem
věkovým kategoriím.

Zdravotní cvičení pro ženy
Každou středu od 18 hodin v tělocvičně ve
škole probíhá cvičení na protažení páteře,
posilování svalů a zlepšení funkce vnitřních
orgánů. Vhodné pro všechny!
Omlouváme se pánům Zbyňku a Aleši
Oplíštilovým za chybně uvedená jména
v minulém čísle.

Holetínský zpravodaj, vydává obec Holetín, adresa redakce Obec Holetín, Horní Holetín 105, holetinskyzpravodaj@seznam.cz,
zpracovává Ing. Helena Kučerová, evidenční číslo tiskoviny MK ČR E 17314, 300 výtisků
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