Zpravodaj č. 6
pro obce Holín, Horní Lochov, Pařezská Lhota, Prachov

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám další číslo našeho Zpravodaje, kde Vám přinášíme ohlédnutí
za činností obecního úřadu za uplynulé období.
Na základě zvýšení kriminality v našem území jsme přistoupili
k zabezpečení prostoru kanceláří obecního úřadu a to instalací elektronického
zabezpečovacího systému. Současně Vás vyzývám ke zvýšené obezřetnosti a
ochraně majetku.
Obě dětská hřiště v Holíně opět hýří barvami. Po loňských opravách a
provedených revizích byly všechny prvky umístěné na veřejně přístupném
místě ošetřeny nátěrem a všem návštěvníkům přejeme, aby se tam dětem líbilo.
Ve stejné době pracovníci očistili a natřeli všechny sloupky oplocení
víceúčelového hřiště. V tomto prostoru jsme nechali vybudovat přístupový
chodník od šatny ke kurtu, čímž zamezíme nanášení hlíny a ostatních nečistot na
umělý povrch hřiště. Jsme potěšeni tím, jak hojně bylo toto sportovní zařízení
v letních měsících využíváno.
Do prostoru hřiště v dolní části Holína byly navráceny fotbalové branky, do
kterých zajistila Tělovýchovná jednota Holín zhotovení sítí s atypickými
rozměry. Zajištění bezpečnosti proti převrácení bylo provedeno ukotvením
kovových konstrukcí k zemi.
Stěžejní a nejnákladnější investiční akcí letošního roku byla rekonstrukce
chodníku podél silnice III/2816a v Holíně. Součástí tohoto projektu byla
výměna stožárů a osvětlovacích těles veřejného osvětlení, vyčištění kanálových
vpustí a šachet. Oprava vozovkové vrstvy komunikace asfaltovým betonem byla
provedena nad rámec prací uvedených v projektové dokumentaci. Tyto stavební
práce provedla na základě výběrového řízení firma Silnice a.s. Jičín. V současné
době je provedeno zaměření skutečného stavu provedení chodníku a bude
zažádáno o bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce.
V dolní části obce Holín provedli pracovníci vyčištění zaústění
otevřených příkopů do zatrubněné kanalizace od trávy, rákosu, nánosů
a náletových dřevin, čímž jsme předešli nebezpečí vzniku zanešení zaústění při
větším přítoku vody. V odlehlé části obce Hurychovna, bylo vybudováno
veřejné osvětlení s tím, že ovládání intervalů svícení je napojeno na stávající
rozvod VO, čímž nebylo nutné zřídit další samostatné odběrné místo.
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Poděkování si zaslouží pan Miroslav Hátle z Holína, který vyčistil značně
zanedbaný obecní prostor v sousedství vlastní nemovitosti a vytvořil zde pěkný
trávník.
Na sklonku léta bylo provedeno ostřihání keřů a likvidace dřevní hmoty
v prostorech horního, dolního hřiště a břehu podél travnaté komunikace za
Havelkovými v Holíně.
Nekonečný příběh představuje každým rokem sekání travnatých ploch,
úklid a likvidace travní hmoty. Velkým pomocníkem nám byl nový travní
traktor Starjet z produkce firmy Seco GROUP Jičín, který se vyznačuje
požadovaným výkonem a vysokou provozní spolehlivostí. Některá preferovaná
prostranství a travnaté plochy hřbitovů vyžadovaly 3 – 4x posečení. V letních
měsících bylo nutné opakovat chemické ošetření chodníků (tráva, plevele) a
náletových dřevin.
I v letošním roce jsme se nevyhnuli opravám poškozeného dopravního
značení na místních komunikacích.
V měsíci červnu byly realizovány opravy dvou místních komunikací a to
spojnice mezi Holínem a Horním Lochovem a Drážka v Pařezské Lhotě.
Z poptávkového řízení byla vybrána firma, která předložila nejlepší finanční
nabídku při splnění kvalitativních požadavků. Na financování opravy
komunikace Holín-Horní Lochov se podílela 1/3 Zemědělská společnost „Český
ráj“ Podůlší. V srpnu byly provedeny úpravy povrchu komunikace „Na Sadku“
v Pařezské Lhotě, vybroušení asfaltového betonu u kanalizačních vpustí za
účelem lepšího odtoku povrchové vody. Na žádost občanů provedli pracovníci
odstranění suchých stromů podél této komunikace, které ohrožovaly sousední
nemovitosti a zdejší kabelové vedení. Současně s tím byl vyčištěn od náletových
dřevin prostor křižovatky u zdejšího rybníka. V této lokalitě byla provedena
oprava propustku, propadlé potrubí pod místní silnicí, mezi rybníkem a
otevřeným příkopem. Při opravě vodovodního řadu v této obci byl zjištěn velmi
špatný stav odbočení zatrubněné kanalizace bez možnosti jakéhokoliv vyčištění.
Z tohoto důvodu zde byla vybudována kontrolní betonová šachta.
Na Pařezské Lhotě, v části Za Košíčkem, byla dokončena realizace
dlouho odkládaného veřejné osvětlení. Na tuto akci se obci podařilo zajistit
dotační prostředky ve výši 171 tis. Kč. Na tomto místě musím vyslovit
poděkování paní Jarmile Láskové za aktivní pomoc při vypracování žádosti o
dotaci. Ve spodní části obce, v sousedství místního rybníka, došlo
k prodloužení vedení veřejného osvětlení, které požadovali místní občané.
Na Prachov byla navrácena památka „Ukřižování Ježíše Krista“.
Restaurování památníku provedli pod odborným vedením akademického
sochaře studenti Kamenické a sochařské školy v Hořicích. Při sestavování
pomníku byl do soklu uložen odkaz pro budoucí generace. Současně vznikl
nový ochoz z oblázků a výměna oplocení bude provedena na jaře příštího roku.
V prostoru u obecního domku byl vybudován nový zpevněný prostor pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad. Původní místo bylo naprosto nevhodné,
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s velkou možností k odkládání odpadů jiným osobám. Od poloviny října
odkládejte, prosím, tříděný odpad do kontejnerů na nové místo, u obecního
domku, kde bývá přistaven velkoobjemový kontejner na směsný odpad.
V obecním domku na Prachově byly provedeny různé stavební úpravy,
rozvody vody, rozvody elektroinstalace, vymalování místností a položeny nové
podlahové krytiny.
Na základě požadavku sportovců zajistila obec dopravu a materiál na opravu
povrchu kurtu sportoviště na Prachově. Vlastní úprava povrchu bude zajištěna
svépomocí.
Účelem nově instalovaného osvětlení autobusové čekárny u Českého ráje bylo
zajištění zvýšení bezpečnosti v této oblasti a tím zamezení pobývání
nepřizpůsobivých osob pod rouškou tmy.
Na Prachově a v Horním Lochově byly vysázeny na vytypovaných pozemcích
různé stromy. Věřím, že se všem zasázeným stromům bude dařit a že nebudou
cílem vandalů, jak to občas vídáme u cyklostezky v Holíně. Zde byly doplněny
odcizené kůly, opětovně vyvázány a ošetřeny zalomené stromky mladých
doubků.
V Horním Lochově došlo k vyčištění darovaného a zanedbaného pozemku
ve středu obce. Byly odstraněny náletové dřeviny s kořeny a kameny. Současně
byl upraven porost tújí a provedeny terénní úpravy. Do tohoto upraveného
prostoru byla vysazena lípa. Poděkování patří panu Milanu Kohlovi, který
uhradil lípu a veškeré náklady spojené s výsadbou stromu.
Ve všech obcích pracovníci očistili a natřeli všechny původní,
nepozinkované stožáry veřejného osvětlení. Všechny stožáry VO byly
později očíslovány, zakresleny do mapového podkladu a toto bude využíváno
při budoucích opravách, kdy postačí nahlásit pouze číslo nefunkční lampy.
Smluvní firma provedla v průběhu roku těžbu dřeva v obecních lesích
(lokality „U Vojáka“ a „U Skal“) dle úkolů lesní hospodářské osnovy. Nedílnou
součástí byl úklid klestu na těchto pozemcích. Zároveň byla provedena obnova
lesa vykácených prostorů, výsadba 3 000 ks stromků, nátěr stromků a postřik
proti klikorohu. U dřívější výsadby bylo nutné provést vyžínání kultur a
prořezávku porostů.
Průběžně se pracuje na dlouhodobých úkolech jako jsou např. převod
pozemků s objektem autobusové čekárny na Pařezské Lhotě do vlastnictví obce,
projektová dokumentace pro stavební akci „Vodovod Holín – Hurychovna“
nebo „Rekonstrukce hřbitovní zdi v Holíně“, zajišťování posudků
a projektových podkladů pro vypracování studie úprav budovy obecního úřadu.
Od roku 2013 dojde k symbolickému zvýšení poplatků za odvoz a
likvidaci komunálního odpadu o částku 30 Kč (nová sazba poplatku bude
450 Kč za rok). Navýšení poplatku nepokryje ani zvýšení ceny za služby od
dodavatele za poslední dva roky. Obec bude i nadále tuto činnost dotovat
z vlastních prostředků.
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Poslední srpnovou neděli proběhlo v Holíně „Dětské rozloučení
s prázdninami.“ Necelá čtyřicítka dětí se v doprovodu rodičů a babiček velice
dobře bavila při různých soutěžích. Všechny děti obdržely balíček cukrovinek a
ti nejlepší pamětní medaile. Poděkování patří celému organizačnímu týmu, který
připravil ve spolupráci s obecním úřadem velmi pěkné nedělní odpoledne
spojené s občerstvením. Program byl doplněn pěknou ukázkou „útoku“ našich
malých hasičů pod vedením pana Doškáře.
O týden později zorganizovali místní občané obdobnou akci na
Prachovském plácku.
Zájezd do Karlínského divadla v Praze na dříve avizované představení
AIDA se setkal s velmi kladným hodnocením a přáním opakování podobné
kulturní akce.
Stalo se již tradicí, že se naši hasiči, kategorie dětí i seniorů, pravidelně
zúčastňují soutěží v požárním sportu. I letos přivezli spoustu ocenění za
umístění na stupních vítězů. Na podporu činnosti místních hasičů poskytla firma
Sklopísek Střeleč finanční příspěvek ve výši 10 tis. korun, za což děkujeme.
V polovině července se uskutečnil tradiční Prachovský turnaj v nohejbale.
Domácí sportovci tentokrát zůstali těsně pod pódiovým umístěním, obsadili
pěkné 4 . a 5. místo.
Spolek seniorů v Holíně uspořádal v zasedací místnosti tradiční posvícenské
posezení spojené s občerstvením za doprovodu kapely Příchvojanka.
***
Obecní úřad zajistil pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Jičíně
jako v loňském zimním období. Termíny o víkendech byly již od začátku sezóny
zadané. Máme zarezervované termíny 2. února 2013 a 2. března 2013 a to
shodně od 8.15 hod. do 9.15 hod. Všichni zájemci a příznivci bruslení jsou
srdečně vítáni.
Upozornění: Žádám všechny řidiče a řidičky na dodržování dopravních
předpisů a dopravního značení. Množí se stížnosti na nedodržování rychlosti
v obcích a průjezdy po komunikacích se zákazem vjezdu, např. záhumenská
cesta na Prachově. V případě, že nedojde ke zlepšení situace, bude nutné
přistoupit k provádění namátkových kontrol.
********
Na závěr bych Vám všem i Vašim blízkým chtěl popřát příjemné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti
v novém roce 2013.
V Holíně dne: 5.12.2012
Starosta obce: ing. Radomír Sádlo
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