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Zpravodaj c. 11
pro obce Hoiin, Horní Lochoo, r:pařezs~áLhota, Praclun.

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo vydání zpravodaje. Byli bychom rádi, aby se tato
tiskovina i nadále stala vítaným návštěvníkem ve Vaší domácnosti, přinášející informace
o dění v obci.
Vzhledem k současné situaci, kdy se na nás z televizní obrazovky valí jedna špatná zpráva
za druhou, chtěli bychom náš občasník začínat trochu optimističtěji, např. Murpyho zákony.

*
*
*

Jestli se cítíš dobře, uklidni se, ono tě to přejde.
Když je něco dobré, přestanou to dělat.
Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba.

Na tomto místě Vám přinášíme ohlédnutí za činností obecního úřadu za uplynulé období,
od posledního, březnového vydání zpravodaje.
V Holině byl proveden úklid chodníků v celé vesnici, včetně odkopání drnů a prorostlých

plevelných rostlin. Z těchto ploch bylo odvezeno, včetně zbytků posypového materiálu,
8 až 10 traktorových návěsů.
V budově obecního úřadu pracovníci vyměnili elektrický bojler na TUV. Výměnou ohřívačů
jsme předešli možnému vzniku havárie, protože původní bojlery měly svoji životnost již delší
dobu za sebou.
Vedení obce se pokouší získat krajskou dotaci na výstavbu vodovodu pro lokalitu HolínHurychovna. Ačkoliv je výstavba plánovaná a nezbytná, v případě nezískání finančního
příspěvku, bude akce odložena na příští rok.
V Horním Lochově bylo realizováno odvodnění prostoru návse, přičemž došlo k uložení
drenážní hadice, s vyústěním do místní kanalizace.
Na místní hřbitov byla instalována kovaná vrata, která byla nějakým nenechavcem, v loňském
roce, odcizena. Obdrželi jsme nabídku na odkoupení starých kovových vrat, které bylo nutné
upravit, zhotovit uchycení, včetně zámku s klikou. Této renovační činnosti, včetně
ochranných nátěrů a usazení na místo se s úspěchem zhostil pan JosefPařík.
Další akcí, která se v této vesnici uskutečnila, bylo nákladné zhotovení elektrického
ovládání zvonu v místní zvoničce. V současné době je naprogramováno zvonění, které
oznamuje 12. hodinu, čas poledne.
Na Pařezské Lhotě došlo před začátkem sezóny ke zpevnění povrchu tenisového hřiště,
uválcováním. V dohledné době dojde na opravu poškozené hráze a lávky ke stavidlu,
u zdejší vodní nádrže.

Na Prachově bylo realizováno rizikové kácení přerostlých dřevin v prostoru místního hřiště.
V tomto prostoru došlo také k opravám a nátěrům dětských herních prvků, včetně repase
dvou poškozených laviček. V soucasné době se pracuje na opláštění zdejší zvoničky
a následně dojde k odlití a umístění nového zvonu. Pro tuto vesnici je objednáno nové,
úspornější osvětlení vánočního stromu a to v době, kdy firma v letních měsících nabízí slevy.
Vegetační sezóna je v plném proudu a proto probíhá sekání a úklid zelených ploch
v obci. Posekat menší zahradu zvládne téměř každý, ale rozsáhlé svažité a členité plochy
vyžadují ochotné a zkušené pracovníky, ve spojení s funkční a spolehlivou technikou. Některé
vesnice zabezpečují tuto činnost dodavatelsky. Naše obec zvolila pro péči o travní plochy,
živé ploty, keře a stromy, dle našeho názoru, nejekonomičtější variantu, tedy vlastními silami
a za použití vlastní mechanizace.
Tímto bychom chtěli poděkovat občanům. kteří se o obecní pozemky, v okolí svého domu,
starají a chtějí je mít udržovány dle svých představ. Značně nám to ulehčí naši práci.
V zasedací místnosti se konalo další vítání občánků. Po krátkém uvítání všech
přítomných, paní Malou, přišlo na řadu kulturní vystoupení v podání Patrika Erlebacha,
které nacvičila paní Zdena Erlebachová. Za provedení obřadem a kulturní zpestření všem
zúčastněným děkujeme. Starosta přivítal nově narozené děti do velké rodiny občanů obce.
Přivítáni byli Edita Dousková, Martin Procházka, Matěj Vaněk a Ondřej Hrubeš. Rodiče se
na památku podepsali do kroniky obce a 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 květnu oslavili dobrovolní hasiči v Holíně, ve spolupráci s obecním úřadem,
125 let od svého založení. Sobotní oslavě nepřálo počasí, ale přesto se přišli diváci podívat
na okrskovou soutěž v požárním sportu. Součástí programu bylo také předání pohárů
a ocenění zasloužilým členům sboru.
Byla zajištěna oprava a provozuschopnost historického hasičského vozidla Wanderer.
Děkujeme panu Milanu Bajerovi a firmě LPM Jičín za finanční příspěvek, který byl použit
na částečnou úhradu opravy automobilu.
Na hasičském cvičišti byl vybudován zpevněný panelový prostor, který je využíván při
soutěžích v požárním sportu aje standardním vybavením při pořádání těchto akcí. Ve stejné
době bylo v tomto prostoru vybudováno částečné zastřešení, navazující na stávající kontejner.
Gratulujeme našim hokejistům k velmi pěknému 3. místu v celkovém hodnocení
okresní hokejové ligy JHL. Všichni si zaslouží velkou pochvalu nejen za sportovní výkon,
ale i za prezentaci naší obce.

*****
Na tomto místě bych se rád ohlédnul za tím, co se za uplynulé čtyřleté volební období
podařilo stávajícímu zastupitelstvu zrealizovat a na jakých akcích se podílelo.
Jedním z důležitých aspektů, kterých se nám podařilo dosáhnout, bylo udržení politické
stability a kultury po celé volební období. Dalším pozitivem této etapy je ufinancování
řady úspěšných projektů a celková vyváženost financování obce.
Každé zastupitelstvo se snažilo usilovně pracovat ku prospěchu celé obce a všech občanů.
Pohlédnout s hrdostí do zpětného zrcátka můžeme však jen za předpokladu, že tam lze
očekávat obraz poctivě odvedené práce. Že se tam objeví i skvrny neúspěchu je samozřejmé,
soudný občan vidí řadu dobrých skutků v oblasti zlepšování životního prostředí, včetně
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údržby veřejných prostranství, vybudování vodovodní sítě, dokončení veřejného osvětlení,
vybudování multifunkčního hřiště, opravy místních komunikací, zapojení obce v rámci
Dobrovolného svazku obcí Brada, podpora spolků a sportovců. Můžeme mít vytýčeno mnoho
cílů, ale dospět k jejich naplnění nelze pouhou vůlí. Jak je známo, jsou k tomu potřebné
fmanční zdroje. V průběhu volebního období se nám dařilo dosáhnout i na dotace.
V tomto trendu by se mělo i nadále pokračovat a podle toho činit další kroky, za účelem
stabilizace a dalšího rozvoje obce.
Za pomoci a využití dotačních prostředků:
• bylo vybudováno multifunkční asfaltové hřiště s bezúdržbovým povrchem
• došlo k vylepšení počítačového vybavení obecní knihovny
• byla zakoupena zahradní technika pro údržbu veřejných prostranství
• proběhla realizace vybudování veřejného osvětlení na Prachově - Za Košíčkem
• proběhla úhrada nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace
ke stavbě vodovodu Holín - Hurychovna
• bylo uskutečněno restaurování kulturní památky pomníku na Prachově
z ostatních finančně náročných akcí nutno zmínit:
• dokončení vodovodu v Horním Lochově
• rekonstrukce hřbitovní zdi v Holíně
• rekonstrukce chodníku v Holíně (úsek auto bazar Starsy - odbočka k bytovce)
• oprava vodní nádrže na Prachově
• vybudování veřejného osvětlení na Prachově
• oprava a zhotovení chodníku v Holíně (napojení na cyklostezku)
• nákup nového kolového traktoru a čelní sněhové radlice
• vybudování veřejného osvětlení v Holíně - Hurychovna
• rozšíření veřejného osvětlení na Pařezské Lhotě
• pořízení sněhové frézy na úklid chodníků v zimním období
• restaurování a oprava pomníku v Holíně
• pravidelné opravy místních komunikací ve všech obcích
Tolik výčet nejdůležitějších, fmančně nejnáročnějších a asi nejprospěšnějších akcí, které byly
realizovány za uplynulé volební období, pokud jsem nějaké vynechal a to je téměř jisté,
omlouvám se. Volební období končí a některé projekty si na své dokončení budou muset
počkat na nové zastupitele. Především se jedná o rekonstrukci historické budovy obecního
úřadu, kde se nyní pracuje na zadání a vyhotovení projektové dokumentace, za účelem vydání
stavebního povolení. Poté bude možno podat žádost, bude-li vypsán požadovaný dotační titul,
o poskytnutí dotačních prostředků, protože se jedná o finančně velmi nákladnou akci.
Ve stádiu rozpracovanosti je stavební akce Vodovod Holín - Hurychovna. Připravujeme
dokladovou část pro vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku v Holíně,
ke hřbitovu.
Podařilo se nám získat bezúplatným převodem pozemky pod nově vybudovanými
chodníky a pozemek ve středu obce Horní Lochov.
Obec se také podílela na organizaci a finančním zajištění kulturních a sportovních akcí jako
jsou: dětský den "rozloučení s prázdninami", drakiáda, setkání seniorů, zájezdy do divadla,
pravidelná vítání nových občánků, osobně byli navštíveni občané k významným životním
výročím.

Je před komunálními volbami, práce tohoto zastupitelstva končí a tak mi dovolte,
abych poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci, za pomoc při realizaci různých
projektů ke zlepšení života v obci Holín a samozřejmě poděkoval i všem občanům
a chalupářům obce, kteří přispěli svojí účastí a pomocí k tomu, že uplynulé volební období
můžeme hodnotit jako zdařilé a pro obec prospěšné. Dnes lze konstatovat, že převážná většina
zvolených zastupitelů obce, měla zájem o věc společnou, rozvážně rozhodovali, snažili se
maximálně využít finančních prostředků ve prospěch obce, snažili se podpořit dnes již
zrealizované a rozpracované projekty, žádosti o dotace a využít své profesní schopnosti
ve prospěch obce.
Rovněž budoucím zastupitelům, kteří vzejdou z nastávajících komunálních voleb, z tohoto
místa, přeji hodně úspěchů a ještě lepší výsledky. Nové zastupitelstvo bude potřebovat
připravit nový program rozvoje pro další období a stanovit nové priority a hlavně pokračovat
na rozpracovaných projektech.
Po celé čtyři roky jsme hospodařili s vyrovnanými rozpočty obce. Každoročně jsou prováděny
kontroly hospodaření obce ze strany auditorů krajského úřadu. Tímto posledním
a nejdůležitějším bodem je realita, že za celé uplynulé období všechny audity obce
nezaznamenaly žádné závady. To dokladuje bezchybnou práci obecního úřadu. Děkuji všem,
kteří na tomto skvělém výsledku mají zásluhu.
Firma CRIF - Czech Credit Bureau uskutečnila rating (komplexní pohled na hospodaření)
Obce Holín na základě podrobných dat hodnoceného subjektu, zpracovaných
sofistikovanými matematicko-statistickýrni metodami. Výsledkem je zařazení hodnoceného
subjektu na jeden ze sedmi ratingových stupňů (A až C-).
Hodnocení Obce Holín:
Ratingový stupeň: " A"
bez rizika
Posuzovaná Obec Holín velmi výrazně převyšuje rámec srovnatelných subjektů.
Ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu. Okolní prostředí
a ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.
V dohledné době bude nutné řešit následující problémy.
1. Vandalismus. Opakovaně dochází k ničení zařízení, vybavení a zeleně v obci. Dochází
ke krádežím, k odhazování odpadu, kam nepatří. Není možné všechna místa v obci hlídat,
takže když k něčemu takovému dojde, musíme to na náklady obce opravit a peníze a čas pak
chybí jinde. Také by moc pomohlo, kdybyste hříšníky přímo upozornili. A kdyby rodiče
připomněli svým dětem, co se smí a co ne, a aby více ctily cizí majetek.
2. Nepřiměřená rychlost projíždějících motorových vozidel v jednotlivých vesnicích,
nedodržování dopravního značení řidiči, zejména zákaz vjezdu.
Jako starosta bych chtěl ocenit spolupráoi a podporu, které se mi od zastupitelů
a ostatních spolupracovníků dostalo. Základní povinností zastupitelů je rozhodovat
o záležitostech obce. Někdy je to jednoduché, jindy se vybírá ze dvou zel. Nejste-li s něčím
spokojeni, přijďte a zeptejte se, proč jsme něco rozhodli tak a ne jinak. Někdy se z neznalosti
okolností zbytečně jitří emoce a na chuti k práci to nepřidá.
Chtěl bych poděkovat oběma pracovnicím za vedení knihovny, paní kronikářce
za příkladné vedení obecní kroniky, dále předsedkyni a finančnímu výboru, předsedovi
a kontrolnímu výboru za jejich práci ku prospěchu obce, všem, kteří pro obec v uplynulém
volebním období pracovali, místním organizačním složkám a všem, kteří se podíleli
jakýmkoliv způsobem na rozvoji a reprezentaci obce. Zvláštního uznání si zaslouží tým
pracovníků, kteří manuálně plnili stanovené pracovní úkoly.
V HoUně:

30. června 2014

Ing. Radomír Sádlo
starosta
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Informace
Připravujeme na sobotu 8. listopadu 2014 zájezd do Hudebního divadla Karlín v Praze na
muzikál Addams Family. Představení začíná v 15.00 hod. Zájemci si mohou zakoupit lístky
v kanceláři Obecního úřadu v Holíně (cena vstupenek 290 Kč a 410 Kč) tel. 493 532788.
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 připravuje v souladu s ustanovením § 17, zákona
185/2001 Sb., o odpadech, umístění
kontejneru pro sběr oděvů, obuvi a textilu. Do tohoto kontejneru bude možné odkládat
veškeré použité oděvy, boty, hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení
apod.
č.

Ve středu 23. července 2014 od 14.00 hod. se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně
uskuteční veřejné projednání návrhu územního plánu obce Holín. Územní plán bude
vyložen pracovníky odboru Úřadu územního plánování Jičín, dále bude proveden odborný
výklad projektanta.
UPOZORNĚNÍ
Opětovně upozorňujeme na nepřiměřenou rychlost projíždějících vozidel v našich
obcích. DI Policie ČR bude i nadále provádět namátkové kontroly. Proto Vás řidiče žádáme
o dodržování rychlosti při projíždění vesnicemi a ohleduplnost.
Existují limity na nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných
do kanalizačního řadu. Do kanalizace se zakazuje vypouštět písek, štěrk, kovové částice,
textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky,
uhynulá zvířata, zbytky jídel, jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky, tuky,
oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu
kanalizace a funkce ČOV. Obec má za povinnost každoročně nechat odebírat kontrolní
vzorky odpadních vod. Upozorňujeme občany, aby si pravidelně kontrolovali stav svých
septiků a ČOV, uchovávali doklady o vyvážení a likvidaci odpadů ze svých septiků a žump.
V případě, že by rozbory nesplňovaly předepsané parametry, bylo by nutné učinit kontrolní
opatření.
Očkování psů (MVDr. Daněk)
Středa 10. září 2014 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 velkoobjemových
Holín, Horni Lochov
Pařezská Lhota, Prachov
Holín

kontejnerů na směsný odpad
5. září 2014
12. září 2014
19. září 2014

Přistavení kontejnerů je vždy v pátek, na obvyklých místech, po 9.00 hod.
a odvoz následující pondělí.
ll! Dodržujte pořádek
!!!
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Na obecní úřad byl vznesen požadavek, ohledně možnosti zajištění autobusového spojení
o sobotách, v ranních hodinách, mezi 7 - 8 hod. z Prachova, popř. Pařezské Lhoty do Jičína.
Po projednání se zástupcem odboru dopravy KÚ Královéhradeckého kraje byla nalezena
možnost zřízení spoje Jičín - Pařezská Lhota a zpět. Vzhledem k tomu, že se jedná o
nadstandardní poptávku, neznámého počtu cestujících, je nutná finanční spoluúčast obce.
Zkušebně bude zavedeno spojení od 21.6.2014 do 30.8.2014. Po vyhodnocení využívání
spojení bude rozhodnuto, zda budeme žádat o prodloužení platnosti spojení až do konce roku.
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Vysvětlení značek:
X

jede v pracovních dnech

+

jede v neděli a státem uznané svátky

1

jede v pondělí

3

jede ve středu

5

jede v pátek

6

lede v sobotu

6

Sbor dobrovolných hasičů Holín
Letos sbor dobrovolných hasičů obce Holín oslavil 125 let od založení. K této příležitosti se
dne 17.5.2014 se uskutečnila okrsková soutěž, za účasti 8 družstev mužů a 2 družstev žen.
Soutěž byla rozšířena o kategorii strojů PS8.
Před zahájením soutěží bylo předáno ocenění - medaile za příkladnou práci udělené
okresním sdružení hasičů panu Antonínu Menc1ovi, Františku Kubínovi, Jaroslavu Hochovi,
Josefu Duczynskému a Josefu Barkmanovi. Krajské sdružení hasičů udělilo čestné uznání
panu Josefu Hakenovi a Miroslavu Kudrnovi.
Po předání všech ocenění i přes nepřízeň počasí proběhla soutěž sborů v požárním sportu
s následujícími výsledky.
Družstva muži: 1. Podůlší B
2. Holín
3. Kbelnice
4. Podůlší A
5. Jinolice
6. Horní Lochov
7. Dílce
8. Brada - Rybníček
Družstva ženy: 1. Brada - Rybníček
2. Jinolice
Soutěž PS 8: 1. Holín
2. Brada - Rybníček
3. Jinolice
4. Podůlší
5. Kbelnice
Velké poděkování patří všem, kdo se podílel na přípravě a celém průběhu soutěže. Velmi
děkujeme Obecnímu úřadu Holín a všem, kteří přišli soutěž podpořit.
Starosta SDH Holín
Jan Zajíc

