Zpravodaj č. 9
pro obce Holín, Horní Lochov, Pařezská Lhota, Prachov

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, prázdniny jsou pryč a je tu podzimní a zimní období, s jistou
sentimentální atmosférou. Zpravodaj Vám přináší nezprostředkované a nezkreslené
informace o dění a probíhajících i připravovaných akcích všeho druhu.
Ale pojďme se podívat, co se udalo v naší obci v posledních měsících.
V Holíně pracovníci ostřihali a upravili porosty keřů okolo dolního hřiště, ve
svahu obecní cesty za Havelkovými a v prostoru pod bývalou hospodou. Pravidelně
byly odstraňovány podrosty u stávajících stromů. Tuto dřevní hmotu bylo nutné také
zlikvidovat. V prostoru u horní autobusové čekárny jsme se snažili vylepšit prostředí
novými květináči a velkými pískovcovými kameny, které mají zamezit vjezdu na
chodník a tím zajistit bezpečnost občanů. Jak se nám to povedlo, nechť si posoudí
každý sám.
Pravidelný úklid a odvoz odpadků od místního rybníka je v období turistické sezóny
samozřejmostí. S tím úzce souvisí likvidace materiálu ze začínajících černých skládek.
Byl částečně upraven prostor před budovou Obecního úřadu, kde byly vysázeny
hortenzie. Ve stejné době byl vyklizen a upraven prostor za OÚ, včetně osetí travou,
který je nyní možno udržovat stávající mechanizací. Byly provedeny drobné stavební
úpravy na budově OÚ (odstranění opadávající omítky, vyspravení nerovností, osazení
nového roštu ve vstupu).
U autobazaru Starsy byla provedena oprava poškozeného povrchu chodníku
asfaltovým betonem. V letních měsících bylo nutné provést opětovné chemické
ošetření chodníků za účelem likvidace plevelných rostlin.
Na sklonku léta byl navrácen opravený pomník Ukřižování Ježíše Krista na podstavci
reliéf Panny Marie na původní místo v Holíně. Restaurování pomníku provedli, pod
odborným vedením akademického sochaře, studenti Kamenické a sochařské školy
v Hořicích.
Na Prachově bylo instalováno nové dřevěné oplocení, ošetřené proti nepřízni
povětrnostních vlivů, okolo opraveného pomníku. Toto byla poslední část opravy této
památky. Pro případ sucha a přerušených dodávek vody v důsledku havárie veřejného
vodovodu, jak se stalo v létě, byla opravena a zprovozněna místní ruční pumpa. Na
základě oznámení místních občanů byl vyměněn poškozený poklop šachty místní
kanalizace, která se nachází v těsné blízkosti záhumenské cesty a hrozilo zde
nebezpečí vzniku úrazu. V domku na místním sportovišti provedli místní sportovci
opravu původní prohnilé dřevěné podlahy, materiál byl uhrazen z finančních
prostředků obce. V okolí požární nádrže pracovníci vyčistili prostor od náletových
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dřevin a křoví. Na místní komunikaci bylo provedeno doplnění a oprava poškozeného
dopravního značení. Ke schodišti na vstupu do obecního domku bylo zhotoveno
a instalováno nové kovové zábradlí, které požadovali především starší občané. U této
budovy byly odstraněny poškozené nátěry rámů oken a dveří a ošetřeny ochranným
nátěrem.
Na Pařezskou Lhotu obec zajistila štěrkodrť a pracovníci OÚ provedli
vyspravení vyježděných kolejí a výtluků místní účelové komunikace. Obec poskytla
prostor a aktivně se podílela na vytvoření podkladu pro nové posezení u rybníka pod
hradem Pařez. Vlastní instalaci posezení, včetně umístění kamenů, zajišťovala Správa
Chráněné krajinné oblasti Český ráj za finančního přispění firmy Sklopísek Střeleč.
Další část komunikace, oblast směrem k Březce, byla vyspravena za aktivní
spolupráce místních chatařů, tak jak bylo předem domluveno. Obec zajistila dopravu a
materiál (asfaltový obrus) a později utužení povrchu válcováním. U obecního domku
byly po očištění obnoveny ochranné nátěry oken a rámů včetně ošetření napouštědlem.
V Horním Lochově byly odstraněny a zlikvidovány zbytky porostů tújí. I zde
bylo nutné provést opravy poškozeného dopravního značení.
Nákladnou a časově náročnou činností v celém katastru obce je pravidelné
sekání a údržba travnatých ploch, úklid a likvidace travní hmoty. Některá preferovaná
prostranství a travnaté plochy hřbitovů vyžadovaly 3 – 4x posečení.
V termínu stanoveném kupní smlouvou byl dodán firmou, která předložila nejlepší
cenovou nabídku, nový kolový traktor Zetor Proxima. Zároveň byla dodána i čelní
shrnovací radlice. Na původní traktor byl vypracován znalecký posudek a později
vyhlášen záměr na odprodej. Zájemce, který předložil nejvyšší cenovou nabídku a
složil požadovanou částku na účet obce, převzal stroj začátkem listopadu.
Obec obdržela na zápůjčku 6 ks nových velkoobjemových kontejnerů na tříděný
odpad – plasty. V každé vesnici dojde ke zvýšení počtu kontejnerů a zbývajícími
budou nahrazeny staré a poškozené.
V červnu, když byly vyhlášeny povodňové pohotovosti, byly pravidelně monitorovány
vodní hladiny v obecním rybníku Čistý a průtokové poměry v Holínském potoku,
zejména v ústí vtoku do zatrubněných úseků, kde byly odstraňovány naplaveniny
bránící volnému průtoku vody.
V závěru roku se pravidelně provádějí revize požárních hydrantů a hasicích přístrojů.
*****
Jistě jste si všimli, že v posledním období zavládl v obcích čilý stavební ruch.
V Holíně proběhla nejnákladnější akce letošního roku, kterou byla celková
rekonstrukce silně poškozené hřbitovní zdi. Na tuto akci jsme podali žádost o
poskytnutí dotačních prostředků z dotačního programu POV Královéhradeckého kraje.
Vzhledem k tomu, že bylo přiděleno jen 15 mil. na celý kraj, nedostaly dotaci ani obce
s velkým bodovým hodnocením, což je náš případ a proto bylo nutné uhradit celkovou
částku ve výši 900 tis. z vlastního rozpočtu.
V dolní části obce byla dokončena zbývající část chodníku, který navazuje na zdejší
cyklostezku. Stavba chodníku bude mít přínos pro bezpečnost chodců, kteří zde
chodili po okraji vozovky. Při této příležitosti došlo k osazení nových obrubníků a
v přilehlé komunikaci byly vyrovnány kanálové vpusti.
Na Prachově, v centrální části obce, byla provedena oprava značně zanedbané vodní
nádrže, včetně vyčištění dna nádrže od naplaveného bahna. Plánovaný začátek prací
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byl o měsíc pozdržen, protože v této době bylo vyhlášeno období mimořádných
klimatických podmínek a nebylo možné vodní nádrž vypustit. Při vypouštění nádrže
došlo zároveň k propláchnutí kanalizace v dolní části obce. Je jasné, že každá stavba
nese s sebou určitá omezení, která jsou jistě nepříjemná. Věřím, že tyto problémy
občané pochopili a byli tolerantní, za což děkujeme.
*****
Obec Holín byla podrobena náročné kontrole ze strany finančního úřadu, která trvala
skoro půl roku. Obsahem kontrolní činnosti bylo dodržování stanovených podmínek
při čerpání peněžních prostředků poskytnutých Ministerstvem zemědělství a Úřadem
práce. Konečný výsledek zní: nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle § 44
zákona č. 218/2000 Sb.
Smluvní firma uskutečňuje v průběhu roku těžbu dřeva v obecních lesích dle úkolů
„Lesní hospodářské osnovy“. Nedílnou součástí byl úklid klestu na těchto pozemcích.
Zároveň byla provedena obnova lesa vykácených prostorů s výsadbou 5 200 ks
stromků.
Zpracovaná projektová dokumentace na vybudování vodovodu pro část obce HolínHurychovna byla předána na MÚ Jičín za účelem vydání stavebního povolení.
Finanční prostředky na realizaci akce se pokusíme zajistit prostřednictvím dotačních
titulů. Tato lokalita je posledním místem, kde občané nemají možnost napojení na
veřejný vodovod.
Na srpnovém jednání dalo zastupitelstvo obce zelenou plánované úpravě hranic
katastru obce ve vztahu s městem Jičín. Nově navrhovaná hranice katastru bude
kopírovat linii silničního obchvatu z Jičína směrem na Turnov. Směna pozemků bude
do obsahu plochy rovná a bezhotovostní.
Opětovně apelujeme na občany, kteří nechávají volně pobíhat po obci své psy, aby si
je ohlídali, protože zabíhají do dětských hřišť a roztahují odpad okolo kontejnerů a
odpadkových košů.
S nárůstem silničního provozu a rozmáhajícím se vandalizmem v obcích roste
množství škod na obecním i soukromém majetku (poškozené kanály, poškozené
stožáry veřejného osvětlení včetně ustřižených kabelů, odcizená hřbitovní vrata,
pomalované čekárny, krádeže, apod.). Nebuďme lhostejní, více si všímejme a nebojme
se ohlásit vzniklou škodu. V případě nutnosti, či podezření, kontaktujte prosím
Policii ČR tel. 158, nebo Obecní úřad tel. 493 532 788.
Ve zprávě o vývoji kriminality a výsledcích zajišťování veřejného pořádku v teritoriu
obce upozorňuje Policie ČR na povinnost občanů označovat budovy čísly popisnými.
Neoznačení budov může značně ovlivnit dojezdové časy a tím i včasný zásah nejen
PČR, ale i složek integrovaného záchranného systému. Nesplněním této povinnosti se
občané dopouštějí přestupku a toto jednání je postižitelné.
*****
Poslední srpnový den se uskutečnila v Holíně akce „Rozloučení s prázdninami“ pro
děti, spojené i s posezením pro dospělé. Počasí nám přálo. Jako předešlý ročník byly
připravené různé soutěže pro děti. Na závěr, po splnění jednotlivých disciplín, dostaly
všechny děti odměny. Po celou dobu zde bylo také občerstvení, kde se mohly děti
občerstvit zdarma a dospělí za malý příspěvek. Velkou atrakcí zde bylo předvedení
vodního mlýnu, který sestrojil místní občan pan Šubrt a zařízení později sklidilo velký
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úspěch na festivalu JMP v Jičíně. Večerní posezení zpříjemnila hudební produkcí
kapela, jejímž členem je Zdeněk Mazáček. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří
nám pomohli vše připravit. Jelikož účast byla hojná, dovolím si říci, že se zde
zúčastněným líbilo a byla to pro všechny příjemně strávená sobota.
V zasedací místnosti se uskutečnilo další vítání občánků. Po krátkém uvítání všech
přítomných, přišlo na řadu kulturní vystoupení v podání Patrika Erlebacha. Starosta
přivítal nově narozené děti do velké rodiny občanů obce. Přivítáni byli Lukáš Kučera,
Klára Tereza Koťátková, Kryštof Kouba, Stela Šlampová a Matyáš Klaban. Rodiče se
podepsali do kroniky obce, převzali kytičku a malý dárek. Všechny vítané děti se
postupně vystřídaly v kolébce. Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, hodně radosti,
lásky a spokojenosti.
V říjnu se uskutečnila pro místní děti a jejich rodiče drakiáda. Během sobotního
dopoledne si všichni zájemci mohli v zasedací místnosti OÚ vyrobit dle instrukcí
vlastního draka, následoval společný oběd a odpoledne se vyrazilo na vlastní pouštění.
Za zorganizování celé akce, aktivní pomoc při výrobě draků děkujeme paní Jitce
Hanyšové.
* Zdobení vánočního stromečku na OÚ (od 9.00 hod.), spojené s vánočním zpíváním
a rozsvícení vánočního stromu (odpoledne) připravují organizátoři na den 30.11.2013.
* Spolek seniorů a Obec Holín připravují tradiční setkání „tancovačku s živou
hudbou“ v zasedací místnosti OÚ na den 1.12.2013 od 14.00 hod.
* Novinkou je „Cvičení v Holíně“. V úterý 7. ledna 2014 od 18.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ uvede paní Martina Svobodová Košíčková první posilovací hodinu
BODYSTYLINGU. Cvičením dochází k protažení a posílení těla se zaměřením na
formování svalů celého těla, zejména stehna, hýždě a břišní svaly. S sebou podložku,
ručník, boty na cvičení, pití a dobrou náladu. Cena 50,- Kč/osobu.
* I pro letošní zimní sezónu zajistil Obecní úřad pronájem ledové plochy na zimním
stadionu v Jičíně . Termíny o víkendech jsou již od začátku sezóny zadané. Máme
zarezervované termíny 11. ledna 2014 a 1. února 2014 a to shodně od 11.30 hod.
do 12.30 hod. Všichni zájemci a příznivci bruslení jsou srdečně zváni.
Naši holínští hasiči se pravidelně zúčastňovali soutěží v požárním sportu. Oproti jiným
letům se prezentovali svými výkony pouze v kategorii seniorů. I letos přivezli spoustu
ocenění za umístění na stupních vítězů. Činnost místních hasičů podpořila firma
Sklopísek Střeleč poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 tis., které tímto
děkujeme. Tyto prostředky budou využity na modernizaci a obnovu materiálního
vybavení místních hasičů.
*****

Na závěr bychom Vám všem i Vašim blízkým chtěli popřát příjemné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti
v novém roce 2014.
V Holíně dne:

22. listopadu 2013

starosta obce: ing. Radomír Sádlo
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