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Vážené dámy, vážení pánové!
Dostává se k Vám už druhé číslo Holetínského zpravodaje. Velmi mě potěšilo, že se Vám první číslo
líbilo. Pokud mohu usuzovat z ohlasů, které mám přímo od Vás, od našich čtenářů, nebo se ke mně
dostaly zprostředkovaně přes kolegy zastupitele nebo přátele a rodinné příslušníky, ohlas byl jednoznačně
kladný, za což Vám velmi děkuji. Zároveň prosím Vás, kteří jste nebyli, nebo nebude s něčím v našem
Zpravodaji spokojeni, nebo Vám v něm bude něco chybět, případně přebývat – nenechávejte si své
připomínky pro sebe, buďte hlasitější, buďte kritičtí, ať se připomínky dostanou až k nám a můžeme na ně
případně reagovat.
Také Vám musím s potěšením oznámit, že náš Holetínský zpravodaj tím, že od letošního roku bude
vycházet pravidelně, je zaregistrován jako tiskovina na Ministerstvu kultury a kromě Vás, občanů
Holetína, ho budou dostávat některé knihovny a archivy.
Často jste se ptali, jak často bude Zpravodaj vycházet. Plánuje se tedy asi čtyřikrát do roka. Častější
vydávání by bylo dost náročné nejen finančně, ale i časově a přece jenom se v naší obci neodehrává tolik
událostí, abychom jimi dokázali naplnit například měsíčník.
V tomto čísle Vás tedy kromě informací z jednání zastupitelstva, ukončených i chystaných akcí čekají
zajímavosti z holetínské historie. Máme krásnou kroniku a byla by škoda si informační poklady, které
skrývá, nepřipomínat.
Mimo jiné si budeme povídat s panem starostou o jeho prvních měsících ve funkci, vysvětlíme si,
proč letos budeme platit víc za popelnice, seznámíme se se záměry pro novou výstavbu, dozvíme se, proč
musíme „prodat“ vodovod, připomeneme inovované internetové stránky a snad se i trochu pobavíme.
Takže uvařte si dobré kafe a dejte se do čtení. Přeji Vám příjemné chvíle.
Ing. Helena Kučerová

5 otázek pro starostu

Rozhovor s Honzou Břeněm po 3 měsících ve funkci
1. Už jsi více než čtvrt roku ve funkci starosty. Už sis na tuto práci zvykl, nebo tě ještě něco překvapí?
Kdybys mi tuto otázku položila za rok, odpovědět na ni by bylo mnohem jednodušší. Je to práce, která mě baví a
která mě svou podstatou nutí učit se stále něco nového. Dobře se orientovat v celé šíři problematiky veřejné správy
není záležitost tří měsíců. Je to hodně o zkušenostech, které zatím sbírám, a proto si myslím, že o překvapení nebudu
mít v budoucnu nouzi.

2. Je to velká změna oproti tvému předchozímu zaměstnání? Nechybí ti občas „obchodování“?
Změna to určitě je. Všechny ty seznamy právních předpisů, nové zákony a jejich nekonečné novely mně dávají
pěkně zabrat. Bez některých to ale nejde, no a tak se učím. V tom vidím asi nejmarkantnější změnu.
A jestli mi chybí obchodování? Já myslím, že starosta je také částečně obchodníkem a managerem. A abych řekl
pravdu, nechybí mi ani tak ono obchodování, jako zákazníci, se kterými jsem byl denně v kontaktu. Ale těch mám
teď koneckonců 740.

3. Je práce starosty hodně odlišná od toho, co sis představoval, než jsi byl zvolen?
O náplni práce starosty jsem před svým zvolením do úřadu nikdy moc nepřemýšlel. Určitou představu jsem
samozřejmě měl, a ta se nijak výrazně neliší od skutečnosti. Pravdou ovšem je, že po legislativní stránce jsem si vše
představoval mnohem snadnější.

4. Co bys chtěl v obci spolu se zastupiteli udělat v roce 2007?
Chtěl bych v návaznosti na poskytnutí dotací zrealizovat rekonstrukci přístupu do základní školy a přízemí
budovy obecního úřadu. Pokračovat v zasíťování parcel na výstavbu nových rodinných domů. Budu se snažit dořešit
otázku pozemků určených pro sportovně rekreační aktivity a v neposlední řadě dostát závazku zkvalitnit současný
stav obecních komunikací.
Je toho tolik, co by se dalo v Holetíně dělat. Pro rok 2007 jsem toho vyjmenoval myslím až dost, a to jsem určitě
na něco zapomněl.

5. Chceš něco vzkázat občanům?
Určitě chci všem poděkovat za podporu a důvěru, kterou mi dali. Snažím se pracovat tak, aby svého rozhodnutí
nemuseli litovat. Všem přeji mnoho osobních i pracovních úspěchů. A hlavně bych chtěl všem popřát hodně zdraví,
protože to je to nejdůležitější.
Za rozhovor starostovi děkuje Ing. Helena Kučerová
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Parcely pro rodinné domky

Hasiči v roce 2006

Funkčnost a oblíbenost obce můžeme poznat mimo
jiné podle toho, zda počet jejích obyvatel roste, či klesá.
Ačkoliv je spousta příčin fluktuace obyvatel, důvodem
pro to, zda se v konkrétní obci usadit či ne, je často
spokojenost s děním v obci, spokojenost s nabízenými
službami a pro mnohé mladé lidi, ale nejen ty, je to
zejména možnost výstavby rodinného domu. Pokud se
takoví lidé setkají s odpovědí, že stavební pozemky
obec nenabízí, odejdou mnohdy někam, kde možnost
postavit si svůj dům mají. V tu chvíli však obec mnoho
ztrácí. Ztrácí možnost zvýšit počet obyvatel obce a tím i
daňové příjmy obce, možnost snížit průměrný věk svých
obyvatel, výhledově možnost naplnit kapacity
předškolních a školních zařízení, možnost zajistit
atraktivitu obce pro podnikatele v oboru poskytování
služeb – ať už prodeje potravin a jiného zboží,
restauračních zařízení apod. Toto vše může znamenat
postupné stárnutí obce, nízkou příjmovou stránku
obecního rozpočtu - z toho vyplývající sníženou
možnost rozvoje obce a postupný zánik kulturně
společenských a vzdělávacích aktivit v obci.

Sbor dobrovolných hasičů je největší a bezesporu také nejaktivnější
organizací v naší obci. V současné době má 48 členů, z toho 8
čestných. „Stále se nám hlásí noví členové z řad mladých lidí a nás
tento zájem těší,“ informuje velitel sboru Eduard Suchý. Zároveň však
dodává: „V současné době však nemáme možnosti a prostředky
k tomu, abychom vytvořili i družstvo dětských hasičů. Snad to bude
možné v budoucnu.“ Někteří současní členové si zvyšují svoji
kvalifikaci v odznaku odbornosti.

Zastupitelstvo Holetína se nechce vydat touto cestou
a proto hned na začátku své působnosti vyvinulo úsilí na
to, aby v souladu s územním plánem obce odkoupilo od
soukromého vlastníka pro výstavbu rodinných domů
pozemek č. 924/2, který se nachází vlevo za školní
zahradou. Zároveň s tím obec zažádala o krajskou
dotaci na výstavbu příjezdové komunikace k budoucím
novostavbám směrem od obecního úřadu. Dále bude
třeba vybudovat přípojky vodovodního řadu, elektrické
energie, postavit splaškovou kanalizaci a veřejné
osvětlení. Obec také zvažuje možnost napojení
příjezdové komunikace na silnici ve směru na Ranou.

Sbor dobrovolných hasičů Holetín se také účastní okrskových
soutěží. V červnu 2006 se soutěž uskutečnila u nás v Holetíně na
koupališti. Zúčastnilo se celkem 6 družstev (Příkrakov, Kvasín,
Tisovec, Dolní Babákov a 2 družstva z Holetína). Jedno z našich
družstev se umístilo na krásném druhém místě. Vyhrál Tisovec a stal se
držitelem putovního poháru.

V současnosti je podepsána kupní smlouva na
pozemek o celkové výměře zhruba 8 500 m2, byl
vyhotoven geometrický plán pozemku a zpracovává se
projektová dokumentace, na jejímž základě bude
stanoveno uspořádání šesti stavebních parcel a
přístupových komunikací. Vzhledem k tomu, že
okrajovou částí pozemku blízko stávající zástavby vede
veřejný vodovod, bude na pozemku nad vodovodem
zřejmě vysazena zeleň a bude sloužit pro sportovní
vyžití a relaxaci.
Podle předběžných odhadů bude velikost
jednotlivých stavebních parcel 1000 – 1500 m2 a jejich
prodejní cena se bude pohybovat okolo 60 Kč/m2.
Ačkoliv náklady, které obec již vydala v souvislosti
s nákupem pozemku a později vydá na jeho zasíťování,
zcela jistě převýší výnosy z prodeje stavebních parcel
případným zájemcům, je zastupitelstvo přesvědčeno o
prospěšnosti záměru pro obec.
Zájemcům o výstavbu rodinného domu jsou
v Holetíně v současné době ještě k dispozici tři stavební
parcely na Dolním Holetíně vpravo od silnice na Dolní
Babákov.
Ing. Lada Horáková

Jedním z našich čestných členů je i pan František Janoušek (jeden z
nejstarších obyvatel Holetína), který je v práci ve sboru stále velmi
aktivní.
Holetínští hasiči v roce 2006 měli jeden výjezd, a to když
zasahovali u zatopeného statku v Rané. Naštěstí nedošlo v obci ani
v okolí k žádnému požáru, u kterého by byla potřebná jejich pomoc.
V žádném případě se však nedá uvažovat o tom, že by členové
SDH zaháleli. Jako již tradičně se podíleli na čištění bazénu a úklidu
areálu koupaliště a na údržbě laviček. V červnu 2006, když se v naší
obci světil prapor, právě hasiči se ve spolupráci s OÚ ujali
organizování této společenské akce.

Kromě toho hasiči pořádají tradiční ples pro pobavení občanů, ale
o tom se dočtete na jiném místě našich novin.

Poplatky 2007
Vážení spoluobčané, bohužel i v letošním roce budeme muset
platit poplatky OÚ a proto NEZAPOMEŇTE:
¾ Poplatek za svoz a likvidaci odpadů ve výši 370 Kč na trvale
žijícího obyvatele a u rekreačních staveb ve výši 370 Kč na
stavbu je možné zaplatit ve dvou splátkách. První polovinu do
31. 3. 2007, druhou polovinu do 30. 9. 2007. Samozřejmě je
možné zaplatit celou částku do 31. 3. 2007.
¾ Poplatek za psa ve výši 100 Kč se platí za prvního psa u
rodinného domku a 150 Kč za dalšího psa u rodinného domku.
V bytovce zaplatíte za prvního psa 150 Kč a za dalšího psa 200
Kč. Tyto poplatky mají být zaplaceny do 15. 2. 2007.
¾ Nezapomeňte si zkontrolovat, zda máte zaplaceny hřbitovní
poplatky.

Počet Holečáků se loni mírně zvýšil
K 1. 1. 2006 měl Holetín 746 obyvatel.
Během roku se v obci narodilo 6 nových občánků (z toho jedna
dvojčátka). 8 našich spoluobčanů nás opustilo navždy. Do Holetína
se přistěhovalo 19 lidí a 13 občanů se z Holetína odstěhovalo.
K 1. 1. 2007 měl Holetín 750 obyvatel.

Internetové stránky obce
Zanedlouho tomu bude již 3 roky, co světlo světa spatřily první
webové stránky věnované Holetínu. Jako jedna z prvních menších
obcí regionu jsme se mohli pochlubit vlastní prezentací. Na adrese
w w w . h o l e t i n . c z byly stránky dne 12.6.2004 poprvé
spuštěny, tehdy ještě v omezeném rozsahu čítajícím několik informací,
fotografií a kontaktní údaje na obec. Díky spolupráci s bývalým
vedením obce se podařilo autorovi prezentaci rozšířit o sekci
věnovanou historii, doplnění sekce o současnosti obce a zřízení velice
zajímavé stránky srovnávající historické fotografie se současným
stavem.
Postupem času byly stránky jak z podnětů návštěvníků, tak i
z vlastní iniciativy správce stránek postupně rozšiřovány o diskuzní
fórum a soubor zpráv sebraných z médií, které se týkají naší obce. Ve
spolupráci s ředitelem ZŠ Holetín Mgr. Martinem Burešem se
prezentace rozšířila i o samostatnou sekci věnovanou škole a galerie
fotografií z pohádkového lesa a tříkrálové sbírky. Samozřejmostí je
neustálá aktualizace již poměrně rozsáhlé fotogalerie.
S nástupem nového zastupitelstva v závěru loňského roku doznaly
i holetínské internetové stránky značných změn. Pro uživatele
nejzásadnější změnou byl nový jemnější design ovládací lišty a
založení dalších sekcí, novinkou byla zejména elektronická úřední
deska. Na žádost nového pana starosty a paní místostarostky byly
vyčleněny oficiální úřední informace do samostatného oddílu. Do
budoucna se připravuje i elektronická podatelna.
S novým zastupitelstvem se změnil i status stránek. Až do
listopadu loňského roku se v podstatě jednalo o prostou prezentaci
obce zajišťovanou v drtivé míře vlastní činností a zájmem autora, na
jejíž provoz obec přispívala symbolickou částkou. Ač s názvem
„oficiální stránky“, oficiální a garantované informace web
neobsahoval. Změna nastala na přelomu roku. Web získal statut
soukromé prezentace, jejíž správu a aktualizaci přislíbil zdarma
vytvářet dosavadní správce, s laskavým svolením vedení obce
označené „oficiální internetové stránky“. Pojmenování „oficiální“ má
tak symbolizovat především skutečnost, že se jedná o prezentaci
jedinečnou, obcí schválenou, na jejímž provozu má vedení obce zájem
a zčásti se podílí na jejím obsahu. Stránky byly opticky rozčleněny na
část „oficiální“, obsahující důležité úřední a zákonné údaje
garantované představiteli obce, a na část soukromou, věnovanou
vlastní volné prezentaci obce Holetín jako přívětivého cíle pro
příjemný život jeho obyvatel. Na provoz vyhrazené oficiální,
garantované části obec nadále přispívá, a to za výhodnějších podmínek
než doposud.
V současné době tak na stránkách může každý zjistit jak řadu
důležitých informací z obce a obecního úřadu jako např. kompletní
kontaktní údaje obecního úřadu, složení obecního zastupitelstva a
komisí, zápisy z jednání zastupitelstva, vyhlášky obce, rozpis
služeb stomatologů a další, tak v „soukromé části“ řadu zajímavostí o
historii a současnosti obce, rozsáhlou fotogalerii, soubor zpráv z obce
a o obci z jiných médií a samozřejmě již zmíněné diskuzní fórum,

na které je upřímně zván každý, kdo má zájem o dění v obci, a které je
prostorem pro náměty nejen k činnosti vedení obce. Ve své docela
krátké historii již stačilo fórum ustát několik bouřlivých diskuzí, které
jsou vždy plodným a žádoucím počinem přispěvovatelů, neboť právě
proto fórum ve své podstatě existuje.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se na
tvorbě stránek (byť i jen plodným podnětem) podíleli, z naší obce
zejména pak bývalému panu starostovi Františkovi Kalousovi za
umožnění vzniku stránek a zapůjčení materiálů, paní Jaroslavě
Dopitové za fotografie z historie obce a cenné informace o
současnosti, současnému panu starostovi panu Janu Břeňovi a paní
místostarostce ing. Ladě Horákové za kvalitní spolupráci při inovaci a
členům své rodiny za pochopení při hodinách strávených neustálou
tvorbou a úpravou webu.
Osobně se vynasnažím, aby Oficiální stránky obce Holetín byly
důstojnou propagací obce, abychom na ně jakožto občané obce mohli
být hrdí a aby nám všem dobře sloužily jako zdroj potřebných
informací přinejmenším alespoň tak jako doposud.
Martin Pavliš
správce stránek

Hasičský ples
Jednou z pravidelných
aktivit
Sboru
dobrovolných
hasičů
v Holetíně je pořádání
plesu. Ten letošní se
uskutečnil 20. ledna jako
již tradičně v Hospůdce
na Sále. Ples se vydařil a
přispělo k tomu kromě
velmi
příjemného
prostředí
i
kvalitní
vystoupení
Ševcovské
muziky, která vydržela
těm
nejotrlejším
tanečníkům
hrát
do
časných ranních hodin
téměř bez přestávky. Hrály se polky a valčíčky, staré pecky i
současné hity. O příjemný začátek se postarali členové taneční
skupiny Ridendo z Hlinska s ukázkami standardních i
latinskoamerických tanců. Tombola byla bohatá, atmosféra
přátelská, ceny lidové a tak se plný sál hostů skvěle bavil.

Věčné téma - odpady

Zrušení velkoobjemového
kontejneru

Naše obec v minulých letech patřila v regionu k obcím s nejnižšími
poplatky občanů za svoz odpadů. Např. v roce 2006 jsme platili 320 Kč na
občana a v okolních vesnicích se cena většinou pohybovala kolem 370 –
420 Kč na občana. To je sice velmi pozitivní, ale bohužel došlo k tomu, že
obec z vybraných poplatků od občanů nepokryla všechny náklady na svoz a
likvidaci odpadů a musela část nákladů hradit ze svého rozpočtu. V roce
2005 to bylo více než 30 Kč na občana. Ačkoliv se nejedná o vysokou
částku, asi by se tyto peníze daly použít smysluplněji ve prospěch obce.

Na Horním Holetíně v Chaloupkách byl
doposud občanům k dispozici velkoobjemový
kontejner. Byl tam původně umístěn proto, aby
sloužil občanům žijícím v těžko dostupných
místech této části obce pro ukládání domovního
odpadu, protože například v zimě nebylo možné
zajistit pravidelné vyvážení popelnic.

Od letošního roku dochází k všeobecnému navýšení cen těchto služeb,
které se nevyhne ani Holetínu. V první řadě se musíme snažit o snížení
nákladů. Jednou z cest, kterou od letošního roku využíváme, je spolupráce
s firmami, které nabízejí lepší cenu. V minulosti naše obec využívala dvě
firmy, které se podílely na odvozu domovního, separovaného a
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Od ledna využíváme pouze
služeb EKO Hlinecko pro všechny typy odpadů, čímž se docílí nižší ceny.
Druhou cestou, která pozitivně ovlivňuje ceny za svoz a likvidaci
odpadů, je maximální využívání kontejnerů na tříděný odpad. Za to, že jsou
v obci využívány barevné kontejnery na sklo, plasty, papír, dostává obec
část peněz zpět. Důležité je, aby občané kontejnery opravdu využívali.
S ohledem na všechny tyto skutečnosti a kroky, které byly podniknuty,
sice od roku 2007 dochází ke zvýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů, ale
pouze na 370 Kč na občana. Vzhledem k tomu, že i v okolních obcích
dochází ke zvyšování cen, budeme i nadále patřit mezi ty s nejnižšími
poplatky. Při této ceně by dle předběžných propočtů měly být z poplatků
občanů pokryty všechny náklady na odpady. Popelnice budou v roce 2007
vyváženy v dosavadním režimu, velkoobjemový a nebezpečný odpad bude
odvezen dvakrát ročně po předchozím oznámení občanům. Dále je možno
bezplatně využít sběrný dvůr v Hlinsku.

Při novém zajištění odstraňování sněhu bude
možné vyvážet popelnice i v této lokalitě, proto by
si měli občané, kterých se to týká, zakoupit
popelnice nebo v náhradním případě (týká se
například chalupářů) využívat speciální plastové
pytle. Tyto pytle je možné zakoupit např. na
Obecním úřadě v Holetíně.
Kontejner byl zneužíván i jinými občany, než
pro které byl určen, a k jinému odpadu, čímž
docházelo k velmi častému naplnění kontejneru.
Jeho provoz byl ekonomicky mnohem náročnější,
než se předpokládalo. Místo po velkoobjemovém
kontejneru bude využito pro barevné kontejnery na
tříděný odpad.

Kam s ním?
Také vám tento nadpis něco připomíná? Jistě, to již
před více než 100 lety řešil Jan Neruda ve svém fejetonu
problém, co s nepotřebným slamníkem. Já jsem si nadpis
vypůjčila proto, že máme s panem Nerudou stejný
problém. Jen nepotřebná veteš je trochu jiná. Tu doslouží
staré umyvadlo, záchodová mísa, roztrhané křeslo či
děravý hrnec. Co s tím? Řešení je jednoduché. Od čeho
máme les? Tam se toho vejde! A tak pořádkumilovný
člověk naloží nepotřebné věci do auta a hurá do lesa, ať
se trochu zpestří ta fádní lesní zeleň. Myslíte si, že by si
tento „pořádníček“ dal použité umyvadlo třeba na vlastní
zahrádku do skalky? Kam nás vede slepá vášeň! Co na
tom, že do lesa je možná stejně daleko jako na sběrný
dvůr do Hlinska. Tam by se totiž mohl této veteše zbavit a to bez
obav, že bude někým viděn.
Ale teď vážně! Děti ve zdejší základní škole třídí odpad,
v mateřské škole se to učí. A co my, vážení spoluobčané? Myslíte, že
bychom nezvládli chovat se v přírodě jako doma? Pokusme se alespoň
mít pořádek u kontejnerů v naší obci. Vždyť roztřídit odpad, sešlapat
plastové lahve a to vše hodit do kontejnerů a ne ke kontejnerům, není
tak těžké.
Sběrný dvůr v Hlinsku se nachází asi 300 m od železničního
přejezdu směr Srní, lze tam, krom stavební suti odvézt cokoliv zdarma
včetně nebezpečného odpadu.
Mgr. Vlastimila Bulisová

č. 3/2006

č. 1/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Holetín,
konaného dne 11. 12. 2006 v l8.00 hodin
na OÚ Holetín

ze zasedání zastupitelstva obce Holetín, konaného dne 5. 2. 2007
v l8.00 hodin na OÚ Holetín
Obecní zastupitelstvo po projednání

Obecní zastupitelstvo po projednání

a) schvaluje:
-

-

-

-

-

Ověřovatele zápisu: Halamka
Jaroslav,
Pohorský Václav
Program 3. zasedání zastupitelstva obce
Rozšíření stavební komise podle návrhu
z předchozího zasedání
o dalšího člena – Ing. Jaroslava Andrleho
Žádost ZŠ a MŠ Holetín o čerpání prostředků
z fondu
rezervního – částka 11 174 Kč a fondu
reprodukce majetku částka 3 672 Kč v roce
2006
Návrh a jmenování inventarizační komise ve
složení:
Ing. Helena Kučerová – předseda inventarizační
komise
Petr Beneš
Jaroslav Halamka
Jednací řád obce Holetín
Zvýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu od
ledna 2007 na 370Kč/osobu
Novelizaci obecně závazné vyhlášky o
odpadech
Návrh rozpočtové změny č. 8
Návrh rozpočtu na rok 2007

b) bere na vědomí:
-

-

-

Splnění úkolu z usnesení č. 2 zastupitelstva
obce – sepsání kupní smlouvy s panem M.K. na
pozemek – č. p. p. 924/2 za podmínek určených
v usnesení č. 2
Informace o průběhu realizovaných akcí:
• Investiční akce na hasičské zbrojnici
• Úprava chodníků po obecní úřad
• Zpevnění příjezdové komunikace k D. u
nově
zrekonstruovaného rybníka
• Zatrubnění vodoteče na Dolním Holetíně
• Kabelové vedení pro 6RD – Dolní Holetín
Informace o doručených žádostech občanů
Informace o průběhu jednání starosty obce
s firmou Vodovody a kanalizace Chrudim

c) pověřuje:
- Předsedu stavební komise a její členy
projednáním doručených žádostí občanů
(termín: do příštího zasedání zastupitelstva
obce)
- Starostu obce dalším jednáním s firmou
Vodovody a kanalizace Chrudim a.s.

a) schvaluje
-

Ověřovatele zápisu: Suchý Eduard, Zlesák Vladimír
Program 4. zasedání zastupitelstva obce
Výsledky hospodaření obce za rok 2006 (viz příloha zápisu)
Výsledky inventarizace OÚ a Základní a mateřské školy za rok 2006
(viz příloha zápisu)
Záměr obce Holetín na odkoupení pozemku č. p. p. 2170/2
Záměr obce Holetín na odkoupení části pozemku č. p. p. 893
Smlouva o pronájmu části obecního pozemku č. p. p. 47/11
Úprava návrhu rozpočtu na rok 2007
Žádost obce o poskytnutí dotace pro SDH ve výši 100tis. Kč
Kupní smlouva a smlouva o vkladu do společnosti VAK
Chrudim a. s.

b) neschvaluje
-

Žádost o snížení úhrady za odvoz odpadu č.p. 15
Žádost o výměnu vchodových dveří a 3ks oken na hasičské zbrojnici
Žádost ČCE v Ranné o příspěvek na opravu fary

c) bere na vědomí:
-

-

-

Splnění úkolů z usnesení č. 3 zastupitelstva obce
• veškeré doručené žádosti, které spadaly do kompetence OÚ a
stavební komise byly vyřízeny a vyjádření byla žadatelům zaslána
nejpozději 2. února 2007
• Jednání starosty obce s firmou VAK Chrudim a. s., na jehož
základě byla vypracována kupní smlouva a smlouva o vkladu do
společnosti
Informace o průběhu realizovaných akcí:
 Dne 2. 1. 2007 byla uzavřena smlouva s firmou ČEZ Distribuce,
a. s. o realizaci připojení odběrného zařízení pro 6 RD na Dolním
Holetíně
 Oprava osvětlení na HH a natočení dvou výbojek na DH
 Příprava kolaudace vodovodu na Drahách
 Zaměření a vytyčení pozemku č. p. p. 924/2 pro výstavbu
rodinných domů
 Byla provedena oprava střechy čekárny u OÚ (poděkování panu
Jaroslavu Gregorovi)
Informace o doručených žádostech občanů

d) pověřuje:
-

Starostu a členy stavební komise projednáním doručených žádostí
občanů
• Žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les (termín: do 28. února
2007)
• Žádost pana V.S. o prodej, směnu či nájem pozemků (termín: do
příštího zasedání zastupitelstva)
• Žádosti o úpravu příjezdových komunikací (termín: 31. července
2007)
- Starostu obce podpisem Kupní smlouvy a smlouvy o vkladu do
společnosti s firmou Vodovody a kanalizace Chrudim a. s. (termín: do
příštího zasedání zastupitelstva)
Starostu obce jednáním s panem J. M. a panem M. S. ve věci připomínek
občanů. (termín: do příštího zasedání zastupitelstva)

Personální změna na OÚ
Paní Jaroslava Dopitová, která pracuje na Obecním úřadě
adě od
listopadu 1967, z toho od listopadu 1976 jako účetní
etní na hlavní
pracovní poměr,
r, se chystá v letošním roce odejít do důchodu.
chodu.
Od 1. února nastoupila na OÚ jako účetní
etní nová zaměstnankyně
stnankyně
paní Ivana Pešková z Dolního Holetína. V současné
asné době ji
paní Dopitová zaučuje.
uje.

Ivana Pešková v krátkosti shrnula svůj životopis:
Narodila jsem se 9. 3. 1969 v rodině Vaškových z Horního
Holetína. Po úspěšném
šném ukončení
ení Střední
ední ekonomické školy v
Chotěboři
bořii v roce 1987 jsem nastoupila do ZD Ležáky-Miřetice
etice
jako sekretářka
ka a finanční
ní účetní.
etní. V roce 1990 jsem se vdala za
Romana Peška a v témže roce se nám narodila dcera Ivana. Syn
Roman se narodil o 2 roky později.
ji. V roce 1995 jsem přijala
ijala
místo mzdové účetní
etní v ETĚ a.s. Hlinsko. Od roku 2000 jsem
pracovala u Obalu Holetín jako provozní účetní
etní na Zámečku
ku v
Hlinsku, dále jako účetní
etní v Agrodružstvu Holetín a stejně tak v
SAVE CZ s.r.o. v Hlinsku.

Tři králové v Holetíně
vybrali téměř 16 tisíc korun
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice,
která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na
vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o
mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi
v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu
a zlato. Tato tradice byla znovu oživena až po roce 1989.
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou
akcí u nás a uskutečnila se letos v lednu již po sedmé.
V Holetíně se sbírky zúčastnilo 5 kolednických skupinek (5
dospělých a 14 dětí). Každým rokem stoupá výše vybraného
finančního příspěvku. Letošní výtěžek sbírky činil za Holetín
15 829 Kč, celkem za Farní charitu Hlinsko vyšlo do ulic 101
kolednických skupinek, které vybrali částku 440 691 Kč.
V rámci celé královéhradecké diecéze pak sbírka vynesla téměř
7,8 miliónů korun českých.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky charity opět použijí na
podporu a péči o nemocné a potřebné ve svých zařízeních a
regionech. Záměrem Farní charity Hlinsko je věnovat větší část
vybraného obnosu na provoz charitní ošetřovatelské a
pečovatelské služby. Zhruba desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Organizátoři Tříkrálové sbírky děkují všem lidem za jejich
štědrost
a
solidaritu. Velký
dík patří také
obětavým
koledníkům
v Holetíně, kteří se
zasloužili o výběr
finanční hotovosti
pro dobrou věc.

K mým zálibám patříí četba,
etba, hudba, vaření
ení a práce na
zahrádce.

Návrh rozpočtu
na rok 2007

Návrh rozpočtu 2007 - výdaje
Les
Silnice

Chodníky, mosty
Vzhledem k větším
plánovaným investicím budou Vodovod
letos výdaje převyšovat příjmy Kanalizace

Rozdíl mezi plánovanými výdaji a
příjmy bude vyrovnán částí finančního
zůstatku v bance. Vzhledem k tomu, že
zůstatek peněžních prostředků v bance
byl k 31. 12. 2007 více než 5,7 mil. Kč,
je rozpočet sestaven jako přebytkový.

ZŠ, MŠ

Z důvodu úspory místa v Holetínském
zpravodaji byly zejména položky
výdajů zestručněny a sumarizovány.
Pro zájemce o bližší informace ohledně
obecního rozpočtu je detailní verze
jeho návrhu pro rok 2007 k dispozici na
internetových stránkách obce nebo
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Komun.odpady

Návrh rozpočtu 2007 - příjmy

50 000

Daň z příjmů FO

1 200 000

722 000

Daň z příjmů PO

1 000 000

700 000

Daň z přidané hodnoty

1 750 000

70 000
430 000
1 240 000

Popl. za likvid.komun.odp.
Popl. ze psů
Popl. z ubytovací kapacity

Zpravodaj, kultura

67 200

Veřejné osvětlení

300 000

Správní poplatky

Komun.služby

432 000

Daň z nemovitosti

Pozemky,ostat.bydlení

1 020 000
350 000

Popl. za užívání veř.prost.

290 000
15 000
5 400
400
5 000
450 000

Neinv.přijaté dotace ze SR

86 600

Příjem - lesy

50 000

Vzhled obce

40 000

Pronájem obec. bytů

30 000

Sbor dobrov.hasičů

50 000

Pronájem ost.nemov.

5 300
7 000

Obec.zastupit.

760 000

Hřbitovní poplatky

Obec.úřad

634 000

Příjmy z prodeje pozemků

76 000

Ostatní

159 000

Příjmy z úroků

30 000

Výdaje celkem

7 024 200

Příjmy celkem

5 000 700

Z holetínské kroniky – rok 1925
V tomto čísle zpravodaje započneme výlet do holetínské historie.
V kronice jsme nalistovali stránku s letopočtem 1925. Toto je první
rok, který je zde systematicky popsán. Tuto kroniku pod názvem
Pamětní kniha obce Horního Holetína začal psát v roce 1924 pan
František Mošner. Na prvních stranách se věnuje shrnutí historie obce
od prvních zmínek o její existenci do roku 1924. K nejstarší historii
obce se vrátíme v některém z příštích čísel Holetínského zpravodaje.
Co se tedy událo v Holetíně před 82 lety?
• Obecní zastupitelstvo se na jedné ze svých deseti schůzí v tomto roce
usneslo, že obec přistoupí do družstva pro rozvod elektrické energie
v Horním Holetíně
• V hostinci U Oplištilu na Dolním Holetíně proběhly oslavy k 75.
narozeninám T. G. Masaryka.
• Byla zvolena nová školní rada složená ze čtyř zástupců občanstva,
dvou zástupců učitelstva a tří náhradníků. Jejím předsedou by zvolen
Josef Štorek.
• Na podzim se konaly volby do Národního shromáždění. Do
poslanecké sněmovny volilo 416 voličů. Nejvíce hlasů obdržela
republ. strana zemědělská a na druhém místě se umístila čsl. strana
lidová. Do senátu volilo 361 lidí, z nichž nejvíce dalo hlas opět
republ. straně zemědělské.
• Rok byl velice nepříznivý pro včelaře, kterých v obci bylo šest.
Chladné a deštivé počasí v létě zapříčinilo vymření mnoha včelstev.
• Zima tohoto roku byla velice mírná téměř beze sněhu. Největší mrazy
byly v polovici března (-15°C).
• 4 osoby v Horním Holetíně a 8 osob v Dolním Holetíně onemocnělo
břišním tyfem. Všichni se uzdravili.

V září nastoupí do školy čtyři prvňáčci
15. února 2007 proběhl v Základní škole Holetín zápis do 1. třídy.
Tato výjimečná událost v životě každého dítěte letos přivedla do školy
tři budoucí prvňáčky. Po vstupu do budovy se předškoláků ujaly děti,
které jsou už zkušenými školáky a snažily se trošku rozptýlit trému,
která možná příchozí trochu svazovala. V maskách kocourků
pomocníci ukázali, jak absolvovat zahřívací kolo v tělocvičně na
lavičce, žíněnce, při hodu na cíl. Za splněný úkol si děti vybraly
odměnu a dostaly razítko. Následovala návštěva školní družiny a
potom výstup do prvního patra. Zde děti pod dohledem pohádkových
postav, paní učitelky a také rodičů plnily různé úkoly, které měly
napovědět, jak jsou připraveny zvládat školní nároky. A protože každé
z nich dokázalo připravená
úskalí zdolat, můžeme se
těšit na shledanou 1. září
2007. Do školní lavice
poprvé zasednou Roman
Adámek, Daniel Břeň (po
odkladu),
Michael
Červinka
a
Štěpánka
Mudrochová. Nastávajícím
prvňáčkům přejeme, aby je
práce v naší škole zaujala a
získali zde pevné základy
pro další vzdělávání.
Mgr. Martin Bureš,
ředitel školy

Studny a související odběr vod
V souladu s novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
(zákon č. 20/2004 Sb., se v části závěrečná a přechodná
ustanovení) se mimo jiné uvádí, že „nejpozději dnem 1.
ledna 2008 zaniká platnost povolení k odběru
povrchových a podzemních vod, která nabyla právní
moci do 31. 12. 2001, s výjimkou povolení k odběrům
podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální
zásobování domácností pitnou vodou“.
Pro vysvětlení a další informaci dále uvádíme, že se
v praxi může jednat zhruba o tyto případy:
1. Na studny a vrty, které jsou využívány právnickými
osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími musí
být ve všech případech podána nová žádost o povolení
k odběru vody.
2. Studny byly vybudované před rokem 1955, jedná se o
tzv. „historické studny“. Odběr z těchto studní se
považuje i nadále za povolený (nezaniká), pokud majitel
studny prohlásí, že v současné době studnu používá k
individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou. Je
možné postupovat dle níže uvedeného formuláře.
3. Na studny, vrty, zářezy apod. - jakožto zdroje
podzemních vod, které byly vybudované v letech 1955
až 2002 - je třeba doložit jakékoliv existující povolení
(obce, ONV, stavebního úřadu, Okresního úřadu
v Chrudimi). Pokud je tímto rozhodnutím sice povolena
stavba studny resp. vrtu, ale není tam uveden odběr
vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou, nebo
není použita jiná formulace vyjadřující tento účel, musí
se na odbor životního prostředí podat žádost (žádost je
k vyzvednutí na odboru životního prostředí, Adámkova
ul. nebo na internetových stránkách Městského úřadu
Hlinsko) o vydání tohoto povolení
Pokud se žádné stavební povolení ani kolaudační
rozhodnutí
nedochovalo,
musí
majitel
spolu
s prohlášením předložit nějaký pasport studny ve smyslu
stavebního zákona (studna je stavba – vodní dílo).
Studnu a vrt bez jakéhokoliv povolení je pak nutné
povolit i s odběrem vody pro zásobování domácnosti
v celém rozsahu v klasickém vodoprávním řízení.
Upozorňujeme, že v uvedené záležitosti odběrů
podzemních vod vydává ministerstvo zemědělství České
republiky na základě zasílaných dotazů další stanoviska
a výklady, které mohou pozměnit či upřesnit některé
prvotní informace, které byly odborem životního
prostředí podány. V této souvislosti též doporučujeme
sledovat internetové stránky www.zanikpovoleni.cz, kde
jsou výklady a postupy k podání žádosti zveřejněny.
Na závěr uvádíme, že žádosti o povolení je možné
podávat až do konce tohoto roku. V případě, že
dotyčný sice studnu na svém pozemku má, ale
prokazatelně
žádný
odběr
vody
dlouhodobě
neuskutečňuje, žádost o odběr vody nemusí podávat.
Ing. Ladislav Bis
Odd. vodního hospodářství MěÚ Hlinsko

Myslivecký ples
Myslivecký ples se letos
konal
10. února
v Hospůdce
Na
sále.
Málokdo si chtěl nechat ujít
skvělou
mysliveckou
kuchyni a možnost vyhrát
jednu z mnoha cen bohaté
tomboly,
ve
které
nechyběly
tak
lákavé
kousky zvěřiny jako je
divočák, srnče, zajíci a
bažanti. Tanečníci všech
generací přišli v opravdu
hojném počtu. Bavili se
všichni dobře, ať jim bylo
patnáct nebo sedmdesát let.
Pan Josef se radoval z první ceny
Pořádající myslivci
si
velice dali záležet na výzdobě, která dokonale zvýraznila
atmosféru. K tanci hráli Strejci.
Vloni se investovala
částka cca 600 tisíc
Kč do rekonstrukce
hasičské zbrojnice.
Proběhla
výměna
většiny oken a oprava
střechy.
Nejnákladnější byla
úprava prostranství
před zbrojnicí.
Koncem loňského
roku
byla
dokončena oprava
hráze rybníka na
Dolním Holetíně.
Cena investice byla
360 tisíc Kč, z toho
100 tisíc Kč bylo
čerpáno z dotace.

Převod vodovodu
Udržování vodovodu je pro náš rozpočet
velmi nákladné
Vodovod se v Holetíně začal stavět v r. 1985 a byl to v té době
velký pokrok. Občané se vydatně zapojili a tisíce hodin bylo
odpracováno v akci „Z“. Tak se podařilo vodovod vybudovat za dnes
neuvěřitelných 13,6 mil. Kč. Jako zatím poslední část se postavila
přípojka v ulici Na Drahách, která vyšla na více než 1 mil. Kč a byla
zkolaudovaná na začátku února 2007.
Vodovodu už je více než 20 let a to se samozřejmě projevuje na
jeho technickém stavu. Občas se porouchá nějaký ventil, šoupě, nebo
jiná „maličkost“ a náklady na opravu jsou desetitisícové částky. Bohužel
těchto příhod přibývá a do budoucna se jejich počet bude zcela jistě
zvyšovat. Cenu oprav nejsme schopni nijak ovlivnit. Pro náš rozpočet
začínají být výdaje za opravy vodovodu zatěžující a brzy by mohly být i
neúnosné. Navíc majitelé vodovodů jsou dle nových předpisů zatíženi
mnoha povinnostmi a úředními úkony, které by obec Holetín nebyla
schopna splnit. Dalšími mínusy v naší situaci je fakt, že nemáme vlastní
zdroj vody a vodovod přes Holetín pouze prochází do dalších vesnic.
Proto se naše zastupitelstvo rozhodlo, že vodovod bude převeden na
společnost VAK Chrudim a.s. V tomto kroku patříme mezi poslední
obce v okolí. Dne 20. února byla podepsána smlouva s VAK Chrudim,
dle které za vodovod obdržíme akcie této společnosti. Finanční plnění je
možné dostat pouze za vodovody nebo jejich části převedené do 3 let po
kolaudaci. My tedy dostaneme za starší část vodovodu 9238 akcií po
1000,- Kč (= hodnota vodovodu po odečtení odpisů) a za část letos
kolaudovanou částku přes 100 tis. Kč.
Vodovod musí být převeden v bezvadném stavu, proto na přelomu
roku probíhalo větší množství oprav a občané jistě zaznamenali častější
přerušování přívodu vody. Další udržování bude tedy již v režii nového
majitele. My jsme získali akcie, které sice v této chvíli nejsou
obchodovatelné a dávají nám pouze malou možnost spolupodílet se na
rozhodování ve VAK Chrudim (větší města jako Hlinsko nebo Chrudim
mají podíl akcií a tím i hlas mnohem větší), ale náš rozpočet nebude
nadále zatěžován.

OBECNÍ ÚŘAD
HOLETÍN
ÚŘEDNÍ HODINY
PO

7:00 – 16:00

ST

7:00 – 16:00

Telefon 469 311 121

Odjezdy vlaků
Směr Havlíčkův Brod
4:50
x5:49 ①
x6:36 ②
9:00
10:35
11:58
13:51 ①

14:54
x15:51 ① ②
16:53
x18:31
x19:54
x21:33

Směr Pardubice
x5:02 ①
x6:03
x7:16 ①
x7:41
11:19
13:13

x14:19
15:08
16:15 ①
17:06
19:15
x21:04

x Vlak zastavuje pouze na znamení nebo požádání.
① jede pouze v pracovní dny
② ve všední den končí v Hlinsku

POŠTA HOLETÍN
ÚŘEDNÍ HODINY
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7:00 – 9:30
7:00 – 9:30
7:00 – 9:30
7:00 – 9:30
7:00 – 9:30

13:15 – 15:30
13:15 – 15:30
13:15 – 15:30
13:15 – 15:30

Rozpis pohotovostí stomatologů
3.3. So
4.3. Ne
10.3. So
11.3. Ne
17.3. So
18.3. Ne
24.3. So
25.3. Ne
31.3. So

MUDr. Eva Konývková
MUDr. Eva Konývková
MUDr. Zora Dvořáčková
MUDr. Zora Dvořáčková
MUDr. Yvona Chludová
MUDr. Yvona Chludová
MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Eva Krejčí

Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko
Krouna

Nádražní
Nádražní
Husova
Husova
Smetanova
Smetanova
Wilsonova
Wilsonova

Pohotovostní služby jsou od 9.00 do 13.00 hodin.
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