Zpravodaj č. 3
pro obce Holín, Horní Lochov, Pařezská Lhota, Prachov

Vážení spoluobčané,
máme tady konec roku a před námi jsou Vánoce, nejkrásnější svátky roku.
Myslím si, že je správné poinformovat Vás o dění a činnosti obce od data
posledního vydání zpravodaje.
Z činnosti obecního úřadu
Rozhodujícím zdrojem pro financování aktivit obce jsou daňové a nedaňové
příjmy. Dalším možným zdrojem financování je čerpání dotačních prostředků
z ministerstev, EU, vyšších samosprávních celků, apod.
Obec zažádala o dotaci na vybudování umělého povrchu hřiště (již dříve
zmiňováno), dotaci na vybudování veřejného osvětlení na Prachově, dotaci na
nákup nové techniky pro údržbu veřejného prostranství obce, dotaci na obnovu
veřejného prostranství (památník na Prachově), dotaci k vylepšení počítačového
vybavení v knihovně. Ne vždy se podaří se žádostí o přidělení dotace uspět,
některé jsou ještě ve stádiu posuzování. V současnosti jsou zpracovávány
podklady pro podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na
rekonstrukci povrchu chodníku podél silnice č. 2816a v Holíně.
Vypracování nového územního plánu nepokračuje dle našich představ. Jsme
v tomto směru závislí na časových možnostech pořizovatele a zpracovatele.
Jistě jste si povšimli, že byl rozšířen počet kontejnerů na třídění odpadů,
v každé obci je nově umístěn „modrý kontejner na papír“. Třídění odpadu není
nic módního, jedná se o společenskou odpovědnost spojenou s ochranou
životního prostředí a díky recyklaci následné výrobě druhotných surovin.
V dohledné době se bude připravovat rozpočet na rok 2012, který bude později
předložen zastupitelstvu k projednání. Ještě předtím se uskuteční schůzky
s občany v jednotlivých obcích, kde bychom se měli seznámit s představami a
náměty pro činnost v následujícím období.
Na tomto místě mi dovolte tlumočit upozornění některých spoluobčanů, ohledně
znečišťování ovzduší lokálními topidly. Obecní úřad vyzývá občany, aby
nepálili plasty a další materiály, při kterém dochází k uvolňování škodlivých
látek. Dále bychom chtěli požádat občany, aby neparkovali svá vozidla na
místech, kde to brání při odklízení sněhu z místních komunikací a chodníků.
Hrozí zde nebezpečí poškození těchto vozidel.
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V Holíně byl vybudován nový umělý povrch stávajícího hřiště s oplocením na
kratších stranách kurtu firmou, která zvítězila ve výběrovém řízení.
K celkovému dokončení sportoviště jako celku zbývají provést drobné
dokončovací práce (instalace ochranných sítí, nátěry konstrukcí, doplnění
laviček, vybudování chodníku, odstranění porostů z oplocení). Cílem je dostat
mládež a děti na hřiště, prostě přitáhnout je ke sportování, pryč od počítačů a
různých nekalých lákadel.
Nemalou částku jsme investovali do oprav obou dětských hřišť. Do prostoru
pískovišť byl doplněn nový písek. Na jednotlivých herních prvcích byla
provedena revize a na základě této zprávy byla provedena f. Tomovy parky
nákladná oprava s uvedením do stavu souladného se stávající platnou normou.
V letním období byla provedena repase původní lavičky a navrácena zpět na
původní místo „pod lípou“ u obecního úřadu.
Pracovníci, kteří pracují pro obec provedli nátěry kovových vrat a kontejnerů
v objektu obecního úřadu, nátěr kovových vrat a oplocení na hřbitově, nátěr
dřevěných vrat kaple, v letním období prováděli pravidelně úklid odpadků od
rybníka Čistý.
Dále došlo k prohloubení a vyčištění záchytného příkopu v prostoru za
řadovými domy v dolní části obce. Chci zde apelovat na obyvatele těchto
nemovitostí, aby do tohoto příkopu neodkládali žádný materiál (trávu, větve,
apod.). Mohlo by se stát, že při jarním tání může dojít k zaplavení domů vodou
z přilehlých polí.
U nemovitosti pana Viplera byla opravena štěrkem část obecní cesty.
Okolo „hasičského“ kontejneru byla provedena úprava okolí s využitím zeminy
z úpravy hřiště. Na poslední chvíli se nám ještě letos v této lokalitě podařilo
vybudovat samostatnou vodovodní přípojku.
V křižovatce u pana Blažka byla opravena propadlá kanalizační vpusť, kde
hrozilo nebezpečí vzniku úrazu či poškození vozidla.
U TS Jičín bylo objednáno odborné provedení rizikového pokácení topolů,
které ohrožovaly sousední nemovitosti a vedení elektrické energie. Životnost
těchto stromů byla již dávno za jejich zenitem. Pod místním hřbitovem, vedle
schodů byl vysazen nový „doubek“, který zde chyběl. V období vegetačního
klidu zaměstnanci ořezali přerostlé větve stromů v prostoru hasičské zbrojnice
a několika stromů na hřbitově. V této činnosti se bude v případě příznivého
počasí pokračovat, zbytek bude ostříhán na jaře.
Po ukončení sekání travních porostů byla technika očištěna, ošetřena a řádně
uskladněna.
V Horním Lochově vybudovali místní občané nový zpevněný prostor pro
kontejnery na tříděný odpad. I v tomto případě byl použit materiál ze stavebních
úprav hřiště v Holíně. Okolí zpevněné plochy bylo zkrášleno výsadbou 20 ks
tújí. S touto akcí úzce souvisí zatrubnění 10 metrů příkopu a vybudování
kanalizační šachty.
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V obci byla dokončena 2. etapa vybudování vodovodu. Byly dokončeny
přípojky k nemovitostem jednotlivých zájemců.
Jisté změny doznala kuchyňka v obecním domku, kde došlo k zavedení vody,
instalaci průtokového ohřívače, nového rozvodu elektrické energie.
V závěru roku byl proveden nátěr kovových vrat na hřbitově.
V plánu jsme měli provést výsadbu nízkorostoucích keřů podél komunikace
„Na Průhonu“. Tento záměr však narazil na nesouhlasné stanovisko některých
majitelů sousedních pozemků.
Na Pařezské Lhotě byly pravidelně čištěny zanesené kanálové vpusti podél
komunikace „Na Sadku“.
U lávky ke stavidlu místního rybníka byla vyměněna všechna prkna, původní
byla shnilá, na části lávky zcela chyběla.
V letním období byla provedena oprava komunikace od rybníka směrem
k bývalému lomu za aktivní pomoci majitelů sousedních nemovitostí.
Podařilo se nám zajistit novou turistickou informační tabuli, která byla
instalována místo původní, časem poškozené, na autobusové zastávce.
Nyní byly rozmístěny nové posypové kontejnery s drtí, které by měly posloužit
k zabezpečení sjízdnosti v této obtížně sjízdné lokalitě.
V obci provádí zaměstnanci katastrálního úřadu nové mapování celé oblasti
Pařezské Lhoty, spojené se skutečným zaměřováním jednotlivých parcel.
S terénními pracovníky spolupracovala pí. Helena Králová, která měla pověření
k této činnosti od obecního a katastrálního úřadu.
Na Prachově se uskutečnila nejnákladnější akce letošního roku, a tou byla
rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci. Vlastní realizaci zajistila firma
Tarpa, s.r.o. Hradec Králové, která předložila ve výběrovém řízení
nejpříznivější nabídku. Při vlastním provádění stavebních prací nebylo uvedené
firmě co vytknout.
U srubu prachovského „Plácku“ byl vytvořen nový, uzavřený prostor pro úklid a
skladování materiálu. Na tomto sportovišti byla v listopadu vybudována
vodovodní přípojka.
V prostoru před nemovitostí Ježkových byla opravena komunikace (pozůstatek
po stavbě vodovodu na Brada).
V druhé polovině měsíce listopadu odvedli pracovníci nemalý kus poctivé práce
při vyčištění prostorů od křovin, náletů a jiných dřevin okolo stožárů veřejného
osvětlení, podél komunikací a míst hyzdících okolí v celé obci.
*Velké množství času bylo nutné vynaložit na práce spojené s údržbou
travnatých ploch ve všech obcích. Některé frekventované pozemky bylo nutné
v důsledku počasí sekat a uklízet až 4 – 5 krát za sezónu. Tak jako každým
rokem, i letos jsme povinni zajistit provedení revizních zkoušek a případné
opravy požárních hydrantů a hasicích přístrojů ve všech obcích.
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Hospodaření v obecních lesích pro nás zajišťuje smluvní firma KUPEC-HALÍŘ,
lesní výroba s.r.o., dle lesního hospodářského plánu. V uplynulém roce byly
provedeny tyto pěstební práce a prodej vytěženého dřeva. Obnova lesa – 2,4 ha,
úklid klestu - 45 m3, výřez plevelných dřevin na ploše 0,75 ha, prořezávka na
ploše 3,25 ha, nátěry kultur na ploše 2,1 ha, výsadba 2400 ks stromků, těžba a
prodej 38 m3 dřeva.
Na tomto místě bych chtěl vyslovit poděkování našim spoluobčanům
ing. Zdeňku Mazáčkovi, Jaroslavu Tanečkovi a Petru Koťátkovi za
pomoc, ochotu a poskytnuté služby ve prospěch obce.
Kulturní činnost
První prosincová sobota se nesla společenskou událostí, kterou bylo slavnostní
vítání občánků. Mezi občany obce uvedl starosta dva chlapce a tři malé slečny,
kteří obdrželi pamětní list a drobný dárek. Slavnostní nálada byla umocněna
velmi pěkným vystoupením Báry Veselkové a Patrika Erlebacha pod vedením
paní Erlebachové, kteří si připravili pásmo písniček a básniček. Přivítáni byli:
Homolková Anna, Pekař David, Ponikelský Štěpán, Šnokhousová Nikol a
Štikarová Tereza.
Tak, jako v jiných letech, i letos byl zorganizován zájezd do divadla. Zájemci se
zúčastnili muzikálového představení Jesus Christ Superstar v pražském
Hudebním divadle v Karlíně.
V období, kdy skončily prázdniny a kdy již školáci vyrukovali za vědomostmi
uspořádali sportovci na prachovském „Plácku“ loučení s prázdninami
„Pelíškovo odpoledne“.
Holínští hasiči uspořádali ve svém výcvikovém prostoru akci „Rozloučení
s letošní soutěžní sezónou v hasičském sportu“.
V zasedací místnosti OÚ Holín se uskutečnilo setkání seniorů s názvem
„Posvícenská veselice“ s hudební produkcí hudební skupiny Příchvojanka.
Na všech uvedených akcích bylo zajištěno chutné občerstvení a vládla zde dobrá
nálada.
V letních měsících využil francouzský štáb zdejších krásných přírodních
scenerií Prachovských skal k natáčení filmu MERLYN.
Toto je poslední číslo zpravodaje v letošním roce.
Kvapem se blíží Vánoce a konec roku. Proto mi dovolte popřát Vám a Vašim
blízkým příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2012.

V Holíně dne: 12.12.2011
Starosta obce ing. Sádlo Radomír
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