Zpravodaj č. 5
pro obce Holín, Horní Lochov, Pařezská Lhota, Prachov

Vážení spoluobčané.
V tomto čísle našeho zpravodaje Vás budu opět informovat o činnosti
obce za uplynulé období.
Na únorovém jednání zastupitelstva obce byl schválen předložený vyrovnaný
návrh rozpočtu obce ve výši 10.034.920 Kč.
V zimním období byl zabezpečen v rámci možnosti a ke spokojenosti občanů
úklid sněhu z místních komunikací a chodníků. Na Pařezské Lhotě nám
vypomohl vlastní technikou pan Slavomír Mašek.
Před časem jsme objednali vypracování chybějících pasportů kanalizací pro
obce Prachov a Horní Lochov. V současné době došlo k vyhotovení těchto
dokumentů, současně byly provedeny ve všech obcích odběry a rozbory vzorků
u jednotlivých výtokových míst. Upozorňujeme občany, aby si uchovávali
doklady o vyvážení a likvidaci odpadů ze svých septiků a žump. V případě, že
by rozbory nesplňovaly předepsané parametry, bylo by nutné učinit určitá
opatření.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení
na investiční akci „Vodovod – Hurychovna“. Pokud bude vyhlášen dotační titul,
zažádáme o finanční příspěvek na vlastní realizaci tohoto projektu.
Podařilo se nám prostřednictvím Programu rozvoje venkova a Místní akční
skupiny Brána do Českého ráje získat dotaci ve výši 96.750 Kč na nákup
techniky pro údržbu zeleně – zahradní traktor Starjet Exclusive, která pokryla
75 % celkových výdajů projektu. Nákup nového stroje se uskutečnil na základě
předem stanovených kriterií (profesionální provedení, výkon motoru, min. záběr
sečení, možnost sekání svažitých pozemků, vysoká provozní spolehlivost,
možnost víceúčelového využití) a na základě předložených cenových nabídek 4
dodavatelů.
Dále jsme zažádali o poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace na
úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace ke stavbě
Vodovod Holín – Hurychovna. I zde jsme se žádostí uspěli a z celkových
uznatelných nákladů 60 tis. Kč obdrží obec dotaci ve výši 48 tis. Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.
Z Ministerstva kultury jsme obdrželi na základě podané žádosti účelovou dotaci
8 tis. Kč na pořízení PC do knihovny v Holíně v rámci projektu
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„Veřejné informační služby knihoven“. Původní výpočetní technika byla
nefunkční a nedisponovala požadovaným programovým vybavením.
V brzkém jarním období provedli pracovníci úklid chodníků a cyklostezky,
formou služby bylo provedeno zametení komunikací v jednotlivých obcích.
V období vegetačního klidu byly dokončeny práce s odstraňováním náletových
dřevin a křovin ve všech obcích, které započaly již na sklonku loňského roku.
Na Prachově byly při této činnosti odstraněny zbytky zarostlého plotu z lesního
porostu u silnice. Výchovný řez stromů byl proveden v prostoru obou hřbitovů.
Dřevní hmota, věřte, že ji nebylo zrovna málo, byla v menší míře spálena,
ostatní bratři Haklovi z Horního Lochova seštěpkovali. Vyčištěné prostory
opravdu prokoukly.
V prostoru krajnic chodníků bylo provedeno chemické ošetření nežádoucí
vegetace trávy a plevelů. Pracovníci provedli opravu zborceného kamenného
obložení svahu okolo chodníku v horní části Holína tak, že odstranili část
zeminy a kamenné obložení umístili zpět na původní místo.
Každoroční pravidelnou činností je údržba a opravy veřejného osvětlení, kterou
pro obec zajišťuje smluvní firma.
Na Prachov bylo na přání místních obyvatel zakoupeno dopravní zrcadlo, obec
poskytla sloupek a vlastní instalaci zajistil svépomocí p. Ježek. V tomto místě
tím došlo ke zvýšení bezpečnosti a zabránění vzniku kolizních situací.
V objektu srubu na místním sportovišti byly provedeny rozvody vody
s napojením na dříve vybudovanou přípojku. Pro tento objekt je v plánu
vybudování elektrické přípojky. První etapa (rozvodná skříň na okraji pozemku)
je již hotova. Vlastní připojení po obecním pozemku se zdrželo z důvodu změny
projektanta, který měl vypracovat projektovou dokumentaci.
Bylo započato se stavebními úpravami v obecním domku na Prachově, dle
požadavků občanů vznesených na pracovním jednání při přípravě rozpočtu obce.
V centrální části obce byla učiněna dlouho odkládaná opatření spojená
s odvodněním svahu a svedením přepadové vody ze studánky do odpadu.
V krajnici záhumenské cesty byla provedena oprava poškozeného kanálového
poklopu včetně betonového podloží, kde hrozilo nebezpečí propadnutí do šachty
a vzniku úrazu. Ve svahu podél záhumenské cesty byly vysázeny do vyčištěného
prostoru tři vzrostlé stromy.
Na Pařezské Lhotě došlo stavebními úpravami k rozšíření prostoru pro
kontejnery na tříděný odpad.
Uskutečnilo se poptávkové řízení, jehož cílem bylo předložení cenových
nabídek jednotlivými zájemci na provedení oprav místních komunikací (Na
Průhonu v Hor. Lochově a Drážka na Pařezské Lhotě). Firma, která předložila
nejlepší nabídku, provede opravy v období červen-červenec.
V Horním Lochově byl vyčištěn zanedbaný prostor pozemku (za sudem), který
obec získala darem. Úprava, popř. odstranění porostu tújí, bude řešena v období
vegetačního klidu.
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V březnu bylo vypsáno výběrové řízení na nejnákladnější investiční akci, kterou
bude obec realizovat „Holín-úprava chodníku podél silnice III/2816a“. Z šesti
oslovených firem, které splňovaly kvalifikační předpoklady, předložily své
nabídky čtyři. Výběrovým řízením došlo k výrazné úspoře finančních prostředků
uvedených v rozpočtové části akce. Stavební práce jsou již v plném tempu.
Děkuji všem občanům z ulice, kde probíhá rekonstrukce chodníku, za spolupráci
s provádějící firmou při řešení vzniklých problémů s dostupností. Žádáme
občany, aby na nově vybudovaném chodníku neparkovali vozidla.
Na místním víceúčelovém hřišti v Holíně přibyly lavičky, byla instalována
informační vývěska, opravena vstupní vrátka a odstraněno původní duplicitní
oplocení.
Na hřiště, v dolní části obce, byly navráceny po konstrukčních úpravách
fotbalové branky se zajištěním proti převrhnutí. Tělovýchovná jednota Holín
zajistí brankové sítě.
Realizují se přípravné práce nutné pro vypracování dokumentace na opravu
a rekonstrukci budovy obecního úřadu. Proběhlo podrobné zaměření celého
objektu, odborná firma provedla měření radonu ve všech prostorách budovy.
U střechy budovy hasičské zbrojnice jsme nechali instalovat okapový žlab se
svodem do volného prostoru, čímž se odstraní zatékání vody k boční zdi.
Členové SDH Holín se prezentují a potažmo i naši obec při různých kulturních
akcích v sousedních obcích a to účastí našeho historického vozidla Wanderer.
Děkuji všem občanům, kteří se starají o úklid v obci, jak před svými domy, tak
udržují veřejná prostranství a přispívají tak k tomu, že je všude pořádek.
Na druhé straně jsou lidé, co škodí a znepříjemňují život nám všem, třeba
krádeží osázených květinových truhlíků a velkých kameninových nádob
u obecního úřadu, psaním různých anonymů, apod.
Přejeme Vám krásné letní dny.
V Holíně 25. června 2012

ing. Radomír Sádlo
starosta

*******
Příkladem pro všechny je osobní iniciativa
pana Vladimíra K l o b o u č k a z Holína
a jeho finanční příspěvek obci
ve výší 2.000 Kč na připravovanou rekonstrukci a opravu
hřbitovní zdi v Holíně.
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Aktuální informace
Připravujeme na sobotu 13. října 2012 zájezd do Hudebního divadla Karlín
v Praze na muzikál AIDA, jehož příběh je inspirován stejnojmennou Verdiho
operou, s hudbou od Eltona Johna. Představení začíná v 15.00 hod. Zájemci si
mohou zakoupit lístky v kanceláři Obecního úřadu v Holíně (jednotná cena
vstupenek 230,- Kč) tel. 493 532 788. Dopravu hradí obec. Předpokládaný
odjezd z Holína se zastávkami je naplánován na 12.30 hod.

*******

Očkování psů

(MVDr. Daněk)

Čtvrtek 6. září 2012 v jednotlivých obcích na obvyklém místě
Pařezská Lhota
Horní Lochov

17.30 hod.
18.15 hod.

Prachov
Holín

18.00 hod.
18.30 hod.

(cena: očkování proti vzteklině 100 Kč, očkování sedmikombinace 250 Kč)

*******

Přistavení kontejnerů
Holín, Prachov
Pařezská Lhota, Horní Lochov
Holín

7. září 2012
14. září 2012
21. září 2012

Přistavení kontejnerů je vždy v pátek po 9.00 hod. a odvoz následující pondělí.
!!! Dodržujte pořádek !!!
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