Zpravodaj č. 8
pro obce Holín, Horní Lochov, Pařezská Lhota, Prachov

Vážení spoluobčané a čtenáři Zpravodaje,
vítám Vás při pročítání červnového čísla a věřím, že v něm najdete požadované
informace.
Cílem informačního zpravodaje je podávat občanům obce informace o
dění z obecního úřadu za uplynulé období, ale i o úkolech, které před námi stojí,
dále pak o činnosti jejich spolků i o práci samosprávy.
V tomto roce nás opět čeká čilý stavební ruch. Příslušné úřady vydaly poslední
stanoviska k připravovaným stavebním záměrům. Bylo započato s rekonstrukcí
hřbitovní zdi v Holíně, která slouží jako oplocení hřbitova včetně dvou sloupů
podél vstupu. Výběrová komise doporučila uzavřít smlouvu na provedení prací
s firmou Stavby Koťátko ze Sobotky, která splnila všechna kriteria a předložila
nejlepší nabídku.
Ještě před prázdninami plánujeme započít s opravou vodní nádrže na Prachově.
Provedením údržbových prací bude obnoven vzhled a odstraněn zchátralý
technický stav nádrže.
V současné době připravujeme výběrové řízení, z kterého by měl vzejít
zhotovitel další nákladné akce, kterou je rekonstrukce chodníku podél silnice
III/2816 v dolní části Holína.
Na tomto místě chci požádat občany o shovívavost a pochopení, protože
v průběhu stavebních prací se budeme muset smířit s nezbytnou mírou snížení
osobního pohodlí každého z nás.
Další vysoká částka na straně vydání nás očekává při pořízení nového kolového
traktoru od tuzemského výrobce. V březnu bylo osloveno pět dodavatelů za
účelem předložení cenových nabídek. Jako nejvýhodnější se ukázala nabídka od
firmy N&N Košátky, s.r.o. z Kropáčovy Vrutice. K traktoru bude zároveň
pořízena čelní stavitelná sněhová radlice. Stávající traktor má již své nejlepší
roky za sebou (stáří 36 let) a k udržování stroje v náležitém technickém stavu
je nutné každým rokem vynakládat značné množství finančních prostředků.
Smluvní termín dodávky techniky je stanoven na měsíc červenec 2013.
*****
Jednou z prvních činností na jaře bylo dokončení vyčištění zanedbaného
prostoru obecních pozemků pod hřbitovem v Holíně. Proběhlo vytrhání kořenů
po náletových dřevinách, zahrnutí děr, zasetí trávou a seštěpkování dřevní
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hmoty. Na Prachově byl proveden úklid a likvidace větví z vrby, která byla
ořezána již v zimním období. Pracovníci provedli v celém katastru úklid odpadu
po zimě (kufry, koberce, pneumatiky, apod.), který by mohl být základem pro
vznik černých skládek. Další nezbytnou činností bylo zametení a úklid všech
chodníků, včetně cyklostezky. Úklid posypového materiálu na komunikacích po
několika urgencích zajistila SÚS Jičín. V prostoru krajnic chodníků bylo
provedeno chemické ošetření nežádoucí vegetace trávy a plevelů.
Vlastními silami byla provedena oprava zkorodovaného kontejneru (1100 litrů)
na odpad, který je současné době, po dobu stavby, umístěn na hřbitově.Taktéž
byla provedena repase již druhé litinové lavičky.
V Horním Lochově byla provedena oprava nefunkční ruční pumpy na místním
hřbitově, urovnání terénu a zasetí trávy na pozemku „za sudem“ ve středu obce.
V „hasindě“ bylo realizováno odkládané zateplení stropu, zhotovení a usazení
dveří do půdního prostoru, což by se mělo kladně projevit při vytápění
společenské místnosti.
Na Prachově a Pařezské Lhotě byly na obecní pozemky zasázeny smrčky a
borovičky, které jsme získali zdarma od firmy Sklopísek Střeleč. V obou obcích
jsme na základě požadavků správců sportovních hřišť zajistili dodavatelsky
zpevnění povrchů kurtů válcováním.
Dopravní značení na místních komunikacích bylo doplněno na Pařezské Lhotě
a na Prachově. Na Dopravní inspektorát Policie ČR byla podána žádost o
přemístění dopravního označení obce na Prachově. Výsledkem je nesouhlasné
stanovisko s odůvodněním, že se nejedná o souvisle zastavěné území a tento
úsek není evidován jako úsek se zvýšeným výskytem dopravních nehod.
S úspěšným výsledkem proběhla dvě kolaudační řízení na rozšíření a
rekonstrukci veřejného osvětlení na Pařezské Lhotě. Obdobně bylo
zkolaudováno uložení přívodního kabelu a zhotovení osvětlení autobusové
čekárny na Prachově.
Po odkoupení pozemku s autobusovou čekárnou na Pařezské Lhotě bylo nutné
nechat vypracovat pasport stavby čekárny a její zlegalizování do evidence
katastru nemovitostí a majetku obce.
V Holíně byla provedena oprava a výškové usazení 3 poškozených kanálových
poklopů a vpustí chodníku před nemovitostmi paní Kozákové a Novotné. Zde se
sluší poděkovat paní Novotné, která poskytla při opravě zdarma elektrickou
energii.
Na pozemku manželů Šimkových se propadly 2 poklopy šachet obecní
kanalizace. Na základě upozornění jsme bez otálení zajistili a umístili nové
poklopy.
Nekonečný příběh představuje každým rokem sekání travnatých ploch, úklid
a likvidace travní hmoty. Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří bez
nároku na jakoukoliv odměnu udržují a uklízejí okolí svých domů, ale i veřejná
prostranství.
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V uplynulém období jsme zintenzivnili činnost při vypracování územního plánu,
na můj vkus se toto táhne již příliš dlouho.
*****
Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem
28.6.2013 v katastrálním území Pařezská Lhota, v souvislosti s novým
mapováním v digitálním formátu. V této souvislosti upozorňujeme majitele
nemovitostí z Pařezské Lhoty na povinnost podat do 31.1.2014 nové Přiznání
k dani z nemovitosti. Nezapomeňte !
*****
Novinkou je čerstvě schválený obsah Smlouvy o nájmu hrobového místa na
veřejném pohřebišti v Holíně a Horním Lochově. Protože se pomalu blíží termín
(začátek roku 2014), kdy bude nutné tento poplatek na období 10 let uhradit,
podáváme Vám s předstihem informaci, kde si každý může spočítat výši
poplatku. Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného (15,- Kč/m2a
rok) a z ceny za služby spojených s nájmem (30,- Kč/hrobové místo a rok).
*****
V poslední době bylo zaznamenáno několik krádeží, vloupání do objektů a
projevy vandalizmu. Pachatelé této nekalé činnosti nemají žádných zábran a
nestydí se hanobit i pietní místa. Průběžně jednáme s orgány policie o
možnostech, jak situaci řešit. Odstraňování vzniklých škod (hanlivé nápisy na
obecním majetku, doplňování odcizených kůlů a opětovné vyvazování stromů
okolo cyklostezky) stojí obec nemalé peníze.
Další záležitostí, se kterou se potýkáme i ve stížnostech občanů, je
nedisciplinovanost některých spoluobčanů, kteří pálí plasty a podobné
materiály, vynášejí odpad do přírody, místo do popelnic a pytlů, nebo stále
nechávají volně po obci pobíhat domácí zvířectvo. Tím obtěžují, nebo dokonce
ohrožují své okolí.
Vzhledem k tomu, že se i přes četné výzvy a upozornění na dodržování pravidel
silničního provozu v našich obcích (rychlost jízdy, zákazy vjezdu, apod.) situace
nelepší, zvažujeme jako poslední možnost využití represivních opatření.
*****
Gratulujeme našim hokejistům k velmi pěknému 2. místu v celkovém
hodnocení. Všichni si zaslouží velkou pochvalu nejen za sportovní výkon, ale i
za prezentaci obce. V rozhodujícím klání chybělo pouze pár vteřin k celkovému
vítězství.
Ani naši hasiči přes zimu nezaháleli, což se projevilo pódiovým umístěním
našich týmů na prvních soutěžích v požárním sportu. Družstvo mužů v kategorii
nad 35 let obsadilo jednou první a jednou druhé místo.
V zasedací místnosti se konalo další vítání občánků. Po krátkém uvítání všech
přítomných, paní Malou, přišlo na řadu kulturní vystoupení v podání Barbory
Veselkové a Patrika Erlebacha, které s dětmi nacvičila paní Zdena Erlebachová.
Za provedení obřadem a kulturní zpestření všem zúčastněným děkujeme.
Starosta přivítal nově narozené děti do velké rodiny občanů obce.
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Přivítáni byli Vojtěch Drahoňovský, Tomáš Hlaváč, Matyáš Boháček, Adéla
Mikolášová a Lucie Karásková. Rodiče se na památku podepsali do kroniky
obce a převzali kytičku a malý dárek. Všechny vítané děti se postupně vystřídali
v kolébce. Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, hodně radosti, lásky a
spokojenosti.
Připravujeme na neděli 1. prosince 2013 zájezd do Hudebního divadla Karlín
v Praze na muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ. Představení začíná v 15.00 hod.
Zájemci si mohou zakoupit lístky v kanceláři Obecního úřadu v Holíně (cena
vstupenek 230,- Kč a 410,- Kč) tel. 493 532 788. Dopravu hradí obec.
Předpokládaný odjezd z Holína se zastávkami je naplánován na 12.30 hod.
Do konce měsíce července bude prodej lístků pouze pro občany obce, později
půjdou lístky do volného prodeje, proto nenechávejte zakoupení vstupenek na
poslední chvíli.
*****
Obec Holín velice děkuje všem občanům, kteří přispěli materiální pomocí na
odstraňování následků ničivé povodně. Všechny věci byly hned po ukončení
sbírky osobně předány zástupcům obce Lužec nad Vltavou, která se o část
pomoci rozdělí se sousední obcí Hořín. Při této příležitosti bych chtěl
poděkovat panu Zajícovi staršímu i mladšímu za ochotu a zajištění dopravy do
povodňové oblasti.
Přeji Vám všem hezký prázdninový čas, zejména při zaslouženém odpočinku
a relaxaci.
V Holíně 20. června 2013

ing. Radomír Sádlo
starosta

** ** ** ** ** ** **
Očkování psů (MVDr. Daněk)
Úterý 10. září 2013 v jednotlivých obcích na obvyklém místě
Pařezská Lhota 17.15 hod.
Prachov
17.30 hod.
Horní Lochov
17.45 hod.
Holín
18.00 hod.
(cena: očkování proti vzteklině 100,- Kč, očkování sedmikombinace 250,- Kč)
Přistavení kontejnerů
Holín, Prachov
Pařezská Lhota, Horní Lochov
Holín

6. září 2013
13. září 2013
20. září 2013

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