...

"
'

pro o6ce Holin, Homi Lochoo, CIJařezstá Lhota, CFracnov
V ážení čtenáři,
půl roku od minulého čísla Zpravodaje
před koncem roku. Bilancujeme,

vzpomínáme,

uteklo jako voda a my stojíme opět
ale také už plánujeme,

co v

novém roce chceme uskutečnit. Pro někoho ten letošní rok byl náročný, někomu
přálo štěstí víc, což je naprosto přirozený běh života.
V době vánočních svátků zvolněme pracovní tempo, udělejme si čas sami na
sebe, na rodinu, blízké, přátele. Ano, je to každoročně ohraná písnička.
Současný svět nás pohltil všechny, aniž si to uvědomujeme. Lidé k sobě již
nemají blízko jako před lety. Pohltila nás technika, bez které si mnozí již dnešní
život nedokáží představit. Zvyšuje se nám životní úroveň, ale mnohdy za cenu
ztráty kontaktu s okolím. Vytrácí se vzájemná ohleduplnost, úcta jednoho ke
druhému, k hodnotám vybudovaným námi. My však máme ještě pořád relativní
výhodu, protože žijeme na vesnici, kde naštěstí anonymita nehraje prim. Snažme
se proto vymanit od lhostejnosti a negativních jevů, abychom si mohli říci, že
jsme dalším generacím připravili místo, kde se žije dobře a snažme ho chránit
tak, aby nám dlouho dělalo radost.
Máme před sebou poslední měsíc roku 2014, měsíc, jehož vyvrcholením jsou
jako každý rok svátky vánoční, období, kdy jsou si lidé k sobě navzájem trochu
blíž a kdy rekapitulují to, co uplynulý rok přinesl. Pro naši obec znamenal rok
2014 slavnostní připomenutí 125 let výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.
SDH přejeme do dalších let jejich práce a činností mnoho úspěchů.
Firma Sklopísek Střeleč podpořila činnost místních členů sboru dobrovolných
hasičů finančním darem ve výši 10 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity na
modernizaci a obnovu materiálního vybavení, popř. údržbu techniky. Za
podporu místního spolku společnosti Sklopísek děkujeme.
Kulturní akce:

Poslední srpnovou sobotu se uskutečnila v Holíně akce "Rozloučení
s prázdninami", spojené i s posezením pro dospělé. 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. Novou atrakcí pro
děti, oproti minulým ročníkům, zde byl nafukovací skákací hrad. Odpolední, ale
i večerní posezení zpříjemnila reprodukovaná hudební produkce. Chtěl bych
tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou.
Jelikož účast byla hojná, dovolím si říci, že se zde zúčastněným líbilo a byla to
pro všechny příjemně strávená sobota.
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V polovině srpna se uskutečnil v pořadí již druhý svatební obřad
v uplynulém volebním období. Svatební obřad proběhl v zasedací místnosti
OÚ Holín a pro všechny přítomné to byl krásný zážitek.
* V neděli 7. 12. 2014 se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a zpívání koled v Holíně od 16.00 hod. Dopolední program pro děti
začíná od 9.00 hod. v zasedací místnosti (zdobení stromečku, výroba ozdob).
* Spolek seniorů a Obec Holín připravují tradiční akci Vánoční setkání
seniorů, které se uskuteční v zasedací místnosti OÚ dne 13.12.2014
od14.00 hod.
Z činnosti obce:

V letních měsících jsme realizovali opravu hasičské zbrojnice. Došlo
k odstranění stávající podlahy, byla provedena izolace proti vlhkosti a nový
povrch podlahy, včetně ocelové výztuže. Současně s touto stavební činností byla
opravena poškozená vnitřní omítka a firma, která předložila nejnižší cenovou
nabídku zhotovila a vyměnila stávající prohnilá vrata za nová, včetně rámu
a kování.
U oplocení hřiště v Holíně byl na základě požadavků občanů vyměněn jeden díl
dřevěného plotu za drátěné pletivo a to z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního
provozu. Přes dřevěné oplocení nebylo vidět na přijíždějící vozidla, kterým je
nutné dávat přednost v jízdě. Do prostoru pískoviště obou dětských hřišť jsme
zajistili obměnu a doplnění původního písku za nový, čistý.
Protože plevele rostou tam, kde se jim zachce, zejména v prostoru chodníků,
musíme s nimi bojovat. Byl proveden opětovný postřik neselektivním
herbicidem, za účelem jeho likvidace z těchto ploch. Dále jsme uskutečnili
zásah k odstranění mechu z umělého povrchu víceúčelového hřiště v Holíně.
V Holíně došlo k přemístění kontejnerů na tříděný odpad na vhodnější místo.
V budoucnu bude nutné vyřešit prostor, popř. nájezd pro zastavení vozidel,
kterým odpad dopravujeme. Na Prachově a v Holíně byly v měsíci říjnu
provedeny plánované opravy místních komunikací. Byly osloveny tři firmy,
které mají oprávnění k provozování této činnosti, k předložení cenových
nabídek. Jednoznačně nejpříznivější cenový návrh předložila SÚS KHK,
střediska Jičín a tato firma vlastní opravu komunikací uskutečnila.
Na sklonku léta bylo realizováno stěžejní plánované dílo na Prachově,
kterým byla rekonstrukce místní zvoničky. Mezi nejvíce opomíjené sakrální
stavby patří drobné vesnické zvoničky. emalé prostředky tak byly vynaloženy
vskutku prospěšně a účelně. Opravená zvonička se na svém místě vyjímá
mnohem lépe a z různých směrů pohledu se nám doslova vyloupla v plné kráse.
Jeto další hezký dárek nám i našim potomkům. At nám hlas i lesk nového
zavěšeného zvonu tuto událost ještě dlouho připomíná. Dřevěná zvonička je
nyní zářící dominantou ve středu hezké vesnice Prachov, rozkládající se podél
frekventované silnice. Do nové zvonice byl instalován nový zvon ze zvonařské
dílny Zvonařství Michal Votruba z Myslkovic. Vlastní zvon má průměr 31 cm.
Je reliéfně vyzdoben nápisem Prachov, logem zvonařství a letopočtem 2014.

Na základě přání prachovských občanů se nám podařilo, po celé řadě jednání,
zajistit zřízení autobusového spojení o sobotách do Jičína (v ranních hodinách),
za finanční spoluúčasti obce. Využívání tohoto spoje bylo však daleko za naším
očekáváním. Z tohoto důvodu byla autobusová linka po skončení prázdnin
z jízdního řádu vyřazena.
Na Pařezské Lhotě pracovníci opravili poškozenou část hráze místního
rybníka. V prostoru za stavidlem, umístili na hráz panely a vrátili na původní
místo zčásti potopenou lávku. Před nastávající zimou byly opět vyčištěny
kanálové vpusti místní komunikace "Na Sadku". V dolní části místní
komunikace "Drážka" jsme na základě přání místních občanů nechali instalovat
chybějící lampu veřejného osvětlení. Průběžně zabezpečujeme opravy poruch
na veřejném osvětlení všech vesnic.
Do obecního domku v Horním Lochově byly přestěhovány dvoje
akumulační kamna z místnosti v 1. patře obecního úřadu. Ke zprovoznění bylo
nutné zhotovit jeden nový přívod elektrické energie, se samostatným jištěním
v rozvaděči. V prostoru u nemovitosti manželů Růžičkových bylo realizováno
nové částečné zatrubnění příkopu.
Každým rokem zajišťujeme pravidelné sekání travnatých ploch v našich
obcích. Preferované plochy sekáme během sezony pětkrát až šestkrát, ostatní
plochy zhruba dvakrát až třikrát za sezonu. Je to práce na celé léto. Počasí
prostě neporučíte. Když dosekáte, můžete většinou začít znovu. Do toho vám
volají lidé, kdy budete znovu sekat a podobně. Na tomto místě musím poděkovat
panu Hayerovi st., který ochotně a bez nároku na jakoukoliv odměnu, udržoval
novou travnatou plochu "za sudem" v Horním Lochově.
V tomto roce se rozmohl nešvar a to poškozování a vyvracení dopravního
značení a značení autobusových zastávek. Pracovníci museli několikrát tyto
značky rovnat, popř. betonovat. Po delší době a řadě jednání se nám podařilo
uskutečnit přemístění dopravních značek s označením začátku a konce obce
Prachov.
V říjnu pracovníci vyhloubili a později zahrnuli sondy v okolí budovy
obecního úřadu, které měly za účel zjistit místo uložení kabelového vedení a
složení půdního podloží pro zpracovávanou projektovou dokumentaci
stavebních úprav budovy obecního úřadu. Tato činnost byla fyzicky náročná,
protože se jednalo o manuální práci, s výkopy do značné hloubky. Mechanizaci
nebylo možné použít, protože se ve stanovených místech nacházely kabely
elektrických a telefonních vedení, kanalizační trubky, drenážní trubky,
uzemnění hromosvodů a potrubí odpadu.
V průběhu doby bylo nutné provádět údržbu a drobné opravy stávajícího
strojního vybavení. Byla provedena výměna pneumatik na malém přívěsu, které
zajistil zdarma pan Jan Havelka. V závěru roku pracovníci všechna zařízení
očistili a na zimu uskladnili.
Smluvní firma uskutečňuje v průběhu roku těžbu dřeva v obecních lesích,
dle plánovaných úkolů "Lesní hospodářské osnovy". Další činností na těchto

pozemcích byl provedený úklid klestu s pálením (160 rrr'). Zároveň byla
provedena obnova lesa vykácených prostorů novou výsadbou, včetně vylepšení
původní výsadby v počtu 2 700 ks stromků (smrk, buk, borovice). edílnou
součástí péče o vysázené porosty bylo vyžínání kultur na ploše 1,4 ha
a ochranné nátěry u 11 tis. stromků proti poškození zvěří.
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě
všimli, že v listopadu byly spuštěny nové internetové stránky obce. Ke
kompletní renovaci a přepracování původních internetových stránek došlo proto,
že ty staré již nevyhovovaly dnešním moderním trendům. Doufáme, že se vám
budou líbit a že zde naleznete všechny informace, které hledáte.
Nemálo času bylo vynaloženo na přípravu, organizaci a vlastní průběh
komunálních voleb.
Zpracovaná projektová dokumentace na stavební akci .Holin-chodník
podél silnice III/2816" byla předána na MÚ Jičín, za účelem vydání stavebního
povolení. Na realizaci akce se pokusíme zajistit finanční prostředky,
prostřednictvím dotačních titulů.
Je ostudou, že jsme ani v třetím volebním období, kdy se nový územní plán
zpracovává, nedokázali tento dokument prosadit. Již jsme za něho zaplatili
bezmála osm set tisíc korun. Chybějící dokument blokuje celou tuto dobu
výstavbu nových rodinných domů.
I pro letošní zimní sezónu zajistil Obecní úřad pronájem ledové plochy
na zimním stadionu v Jičině. Termíny o víkendech jsou již od začátku sezóny
zadané. Máme zarezervován termín 10. ledna 2015 od 8.30 hod. Všichni
zájemci a příznivci bruslení jsou srdečně zváni.
Úkolů do budoucnosti nás čeká dost. Věřím, že se jich zhostíme se ctí a
budeme mít i nadále Vaši důvěru a podporu, abychom neustále zlepšovali život
obce a zabezpečovali potřeby občanům, aby se cítili ve své obci tak dobře,
jako doma.

Je čas adventní, čas vánoc, čas zklidnění, čas pro návštěvu blízkých, čas pro
odpuštění, čas pro smíření a čas pro vzpomínku na bližní, kteří nás opustili.
Pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům prožití nejkrásnějších svátků
v roce v klidu a pokoji, mezi svými nejbližšími a do nového roku 2015 hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

4. prosince 2014
starosta obce: Ing. Radomír Sádlo
V Holíně:
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