Zpravodaj č. 2
pro obce Holín, Horní Lochov, Pařezská Lhota, Prachov
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo našeho občasníku a pokládám za povinnost
Vás poinformovat o činnosti obce za uplynulé období od vydání posledního
čísla zpravodaje.
Z činnosti obecního úřadu
*V období vegetačního klidu bylo provedeno odborné ošetření památného
stromu lípy u obecního úřadu a to zdravotním řezem a prosvětlením koruny
stromu. Dále bylo provedeno odstranění náletových dřevin a úprava stávajících
stromů a křovin v katastru všech obcí.
*Hned po skončení zimního období uklízeli zaměstnanci chodníky, cyklostezku,
ale i komunikace od zbytků posypového materiálu, trsů prorostlé trávy, odpadků
apod. Poděkování patří všem občanům, kteří si sami uklidili prostranství před
svými nemovitostmi.
*S jarním oteplením bylo započato s opravami dopravního značení - výměna
poškozených a zkorodovaných dopravních značek, nátěry orezavělých sloupků.
*V minulém čísle zpravodaje jsem informoval o podávání žádostí o dotace.
Obec podala na základě přání spoluobčanů žádost o dotaci na vybudování
hřiště s umělým povrchem v Holíně. S radostí konstatuji, že náš projekt byl
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného
Ministerstvem pro místní rozvoj vybrán k poskytnutí podpory a to v částce
378.000,- Kč. Vlastní realizace je naplánována na období červenec – srpen
letošního roku.
*Na Pařezské Lhotě je v závěrečné fázi dokončení multifunkčního hřiště. Byly
zakoupeny a instalovány ochranné sítě okolo celého oplocení a umístěny nové
lavičky. Pro zimní období byly pro zdejší lokalitu zakoupeny 4 ks plastových
kontejnerů na posypový materiál. Na břehu rybníka usadili zaměstnanci dvě
stylové dřevěné lavičky, které mají posloužit místním občanům, tak i turistům
k odpočinku, s překrásným výhledem na hrad Pařez. V dolní části obce byl
vyčištěn příkop a upravena krajnice, aby se zabránilo přetékání vody přes místní
komunikaci. V současnosti opravují skauti příjezdovou komunikaci k areálu
tábora štěrkem, který byl poskytnut obecním úřadem.
*Na Prachově je před započetím nejnákladnější investiční akce letošního roku,
rekonstrukce veřejného osvětlení. Pozvolna dochází k doplňování vybavení a
opravám zařízení na zdejším hřišti. Ve stádiu příprav je vybudování přípojky
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elektřiny k domku na hřišti a zrestaurování památky Ukřižování Ježíše Krista na
Prachově u zvoničky. I zde došlo k vyčištění a vyprofilování příkopu s úpravou
krajnice.
*V Horním Lochově je před dokončením vybudování vodovodních přípojek
k jednotlivým nemovitostem. V současné době se pracuje na vybudování
nového zpevněného prostoru pro kontejnery na odpad.
V kuchyňce obecního domku byl zaveden rozvod vody, instalován nový
průtokový ohřívač a provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace. Okolo
pomníku u zdejšího hřbitova byly vysazeny dvě lípy.
*V Holíně byla provedena nákladná oprava čelní hřbitovní zdi (podezdívky),
která byla v havarijním stavu a hrozila zborcením.
V prostoru rybníka Čistý byl proveden úklid a drobné opravy. V prostoru u
bývalé hospody byla vysazena 1 lípa. Ze hřbitovů v Holíně i Horním Lochově
jsme odvezli tři přívěsy odpadu na skládku do Popovic. Využili jsme služeb
firmy, která realizovala vodovodní přípojky k opravám poškozených a
nefunkčních hydrantů v Holíně a na Prachově.
*Nekonečný příběh představuje sekání a úklid obecních travnatých ploch.
Nástup do této etapy prací byl více než dramatický. Ze tří křovinořezů, které
obec vlastnila byl funkční pouze jeden (jeden bylo nutno vyřadit a zakoupit
nový). K zprovoznění stávajícího traktůrku bylo nutné vynaložit značné
množství času, materiálu i finančních prostředků, přes všechno úsilí se stále
potýkáme s provozní nespolehlivostí. Nákup tohoto typu travního traktůrku
v minulém období nebylo zrovna šťastným řešením. V nejbližším období
musíme usilovat o pořízení nového, výkonnějšího a provozně spolehlivějšího
zařízení.
*Chtěl bych vyslovit poděkování naším spoluobčanům pí. Jarmile Láskové,
p. Milanu Bajerovi a ing. Daně Malé za nezištnou pomoc, ochotu a poskytnuté
služby ve prospěch obce.
Sportovní činnost
*V závěru měsíce března vyvrcholila soutěž v Okresní hokejové lize
závěrečnými zápasy, které rozhodly o konečném pořadí v tabulce. Poděkování
patří hokejistům HC Holín za vzornou reprezentaci obce a velmi pěkné
umístění na 3. místě.
Do popředí se v současné době dostávají i soutěže v hasičském sportu. I zde
musím konstatovat, že zde máme několik „žhavých želízek v ohni“. Velmi
pěkného výsledku dosáhli naši hasiči v kategorii muži – 1. místo na soutěži ve
Psinicích, kde v prestižním soutěžení náš tým odsunul domácí hasiče na druhou
pozici. Velice pěkná umístění ze soutěží přivážejí naši nejmenší v kategorii
mladší děti reprezentující Holín pod vedením p. Josefa Doškáře. Za zmínku
stojí 2. místo ve Psinicích, 3. místo v Březině a mnoho jiných pěkných umístění.
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Poslední sobotu v červnu hostil „Prachovský plácek“ 12 týmů na tradičním
turnaji v nohejbale. Místní borci postavili dvě družstva, z nichž jedno obsadilo
v silné konkurenci skvělé druhé místo.
Všem účastníkům, kteří se výše uvedených soutěží zúčastňují patří obdiv a
věřím, že dosažené výsledky nebyly poslední.
Kulturní činnost
*První společenskou událost ve svém životě prožili naši nejmenší při tradičním
vítání občánků dne 16.4.2011. Po zahájení přišli pogratulovat děti, které pod
vedením paní Erlebachové připravili krátké pásmo písniček a básniček.
Následoval projev starosty obce, který poté předal pamětní list a drobný dárek,
maminky byly obdarovány růží.
Rodiče se podepsali do pamětní kroniky a pak následovalo už jen fotografování.
Přivítáni byli: David Příhoda, Dominik Mikoláš, Michaela Procházková, Daniel
Klaban, Matyáš a Tadeáš Sálovi, Leontýna Dousková a Jakub Řeháček.
*V zasedací místnosti se uskutečnilo pěkné a zajímavé vyprávění čestného
předsedy ZO ČSOP Prachovské skály a rodáka z Prachova p. Josefa Koťátka
o historii ochrany přírody ve zdejší rezervaci, které bylo zpestřeno příhodami
z natáčení filmů v této oblasti. Dále se přednášející obsáhle zmínil o historii
obce a blízkého okolí. V závěru přednášky, která se změnila v besedu, předal
p. Koťátko starostovi plakát s motivem skalní chodby, který byl později
zarámován a je umístěn v kanceláři OÚ.
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Nábor nových členů do hasičského družstva.
Oddíl dětských hasičů se rozrůstá o nové členy. Díky tomu plánujeme založit družstvo
starších žáků. Proto přivítáme nové chlapce a dívky ve věku od 6 do 14 let, kteří mají zájem
o tento požární sport.
Chceme poděkovat obecnímu úřadu, sponzorům i rodičům za jejich pomoc při tréninkové
přípravě. Naše družstvo dostalo nové a kvalitnější vybavení, se kterým začínáme dosahovat
stále lepších výsledků na závodech. Tím roste i motivace dětí k přípravě na soutěže.
Díky obecnímu úřadu jsme dostali i nový prostor k trénování na louce u nové cyklostezky do
Holína. Zde plánujeme připravit výcvikovou plochu na štafetovou dráhu a požární útoky.
Proto přivítáme další sponzory i jakoukoliv jinou pomoc od všech příznivců požárního sportu.
Trénujeme každý pátek od 16 hod., v létě od 17 hod.
Přijďte se podívat !!!
Za oddíl dětských hasičů trenér Pepa Doškář
Kontaktní adresa: Josef Doškář, Holín 147
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Aktuální informace
*Nejen prací živ je člověk! Z kulturních akcí připravujeme na sobotu
15. října 2011 zájezd do Hudebního divadla Karlín v Praze na legendární verzi
muzikálu JESUS CHRIST SUPERSTAR. Představení začíná v 19.00 hod.
Zájemci si mohou zakoupit lístky v kanceláři Obecního úřadu v Holíně, (cena
vstupenek 230 Kč a 490 Kč) tel. 493 532 788. Dopravu hradí obec.
Předpokládaný odjezd z Holína se zastávkami naplanován na 16.30 hod. Bude
upřesněno.
Další plánovanou akcí pro podzimní navečer je uspořádání přednášky nebo
přednášek (podle zájmu občanů) s živě komentovanou videoprojekcí z cest a
putování po jednotlivých zemích a kontinentech světa. Přednášejícím bude
RNDr. Petr Rybář – čestný člen Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda
GLOBE. Osobně jsem se zúčastnil přednášky s názvem „Americkým
Jihozápadem.“ Velice pěkné a všem vřele doporučuji. Témat na přednášky má
přednášející více jak patnáct.
Očkování psů ( MVDr. Daněk)
Úterý 6. září 2011 v jednotlivých obcích na obvyklém místě
Pařezská Lhota 17.30 hod.
Prachov 18.00 hod.
Horní Lochov
18.15 hod.
Holín
18.30 hod.
(cena: očkování proti vzteklině 100 Kč, očkování sedmikombinace 250 Kč)
Přistavení kontejnerů
Holín, Prachov
16.9.2011
Pařezská Lhota, Horní Lochov
23.9.2011
Holín
30.9.2011
Přistavení kontejnerů je vždy v pátek po 9.00 hod. a odvoz následující pondělí.
!!! Dodržujte pořádek !!!
*Upozornění na označení nemovitostí. Každý vlastník rodinného domu nebo
rekreačního objektu by si měl ve svém vlastním zájmu označit nemovitost
číslem popisným a současně na přístupném místě u objektu umístit schránku
na doručování tiskovin. V případech, kdy schránka chybí, je problém Vám
potřebné informace předávat.
Přeju Vám všem krásné a pohodové letní dny.
V Holíně dne 18.7.2011
Starosta obce ing. Sádlo Radomír
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