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Ocenění Sportovního parku u Svatých
Tento areál jsme slavnostně otevřeli pro naše děti a mládež
v srpnu 2020 a dnes můžeme říci, že to nebyla marná
investice. Park je hojně využíván všemi občany z Holohlav i
širokého okolí. Obzvláště se nám líbí, kolik koloběžek vlastní
naše děti a na dráze ve tvaru srdce stále soutěží. Pro úspěch i
dnešní chloubu obce jsme dílo „Sportovního parku“ přihlásili
do krajské soutěže
„Stavba roku 2021“ v kategorii
volnočasového využití.
15. listopadu 2021 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení,
které Královéhradecký kraj pořádal v Konferenčním sále
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Nominováno
bylo 16 staveb a v letošním roce bylo přihlášeno nejvíce
autobusových teminálů (V Jaroměři, Hořicích,….). Celkovým
vítězem Stavby roku 2021 v našem kraji se stala budova
Městské knihovny v Rychnově n. Kněžnou přestavěná z
bývalého kina. Dalších pět zúčastněných získalo „Čestné
uznání“ v podobě plakety a diplomu. Mezi takto oceněnými
byl i náš „Sportovní park U Svatých“ a to je pro všechny, kteří
se na této stavbě podíleli, vysoké ocenění.

Strategický rozvojový plán obce Holohlavy na období
2022 - 2028
Na listopadovém zasedání zastupitelé projednali vyhodnocení
možností využití získaných podnětů z dotazníku veřejného
mínění našich občanů pro potřeby zpracování strategického
rozvojového plánu obce na období 2022 – 2028.
Dotazník vyplnilo 30 obyvatel a v připomínkách se objevily
některé náměty, které jsou součástí plánovaného strategického
rozvoje.

Další náměty byly zastupiteli posuzovány z hlediska reálné
uskutečnitelnosti, praktičnosti, ale také i kompetentnosti obce
Holohlavy dané náměty realizovat.
Po podrobném projednání se všichni zastupitelé ztotožnili
s vyhodnocením
a
komentářem
k daným
námětům
zpracovaných zastupitelem panem Ing. Jiřím Škrabkou a
rozhodli se je zveřejnit v tomto informačním zpravodaji.
Vyhodnocení a komentář zpracované
panem Ing. Jiřím Škrabkou
Ve dnech 1. – 30. 9. 2021 proběhlo šetření pro potřeby
zpracování strategického rozvojového plánu obce na období
2022 – 2028.
Dotazníkového internetového šetření se zúčastnilo pouze 30
respondentů, což je u takto důležité věci veliká škoda.
Dotazováním ve svém okolí jsem si potvrdil, že (na rozdíl od
plakátovaného dlabání dýní, o kterém ví každý) o něm
prakticky nikdo z občanů Holohlav nevěděl. Proto je žádoucí
akce pouze neoznamovat na obecních www stránkách nebo
obecním rozhlasem, ale souběžně i klasicky na našich
vývěsních plochách. Nenechme se mýlit relativně vysokou
návštěvností obecních webových stránek – mnohdy je to
pouze zjišťování jídelníčku v obecní „vývařovně“.
Konstatujeme, že (přes stížnosti na malou informovanost
občanů ze strany obce) kromě naprosto výjimečných témat na
zasedání zastupitelstva dlouhodobě nechodí z občanů vůbec
nikdo (bude zřejmě vhodné inspirovat se ve Smiřicích
a program zasedání vyvěšovat i na plakátovací plochy, nejen
na web obce).

Nedostatky v kulturním vyžití
Zatímco s bydlením v obci je na „1“ či „2“ spokojeno přes 83
% respondentů (přičemž „1“ převládá), s kulturním vyžitím je
spokojeno pouze 60 % (přičemž jasně převládá „2“). Jako
nedostatečná je hodnocena především možnost setkávání, ale
návrhy řešení jako obecní restaurace či kavárnička jsou
v dnešní době ze strany obce těžko realizovatelné (obec sama
nechce podnikat v těchto oborech), řešit je lze jedině vlastní
iniciativou podnikavých občanů.
Řada odpovědí pouze konstatovala stav, aniž by alespoň
nastínila řešení či nabídla vlastní iniciativu: „málo akcí“,
„málo kulturního vyžití“, „větší zapojení obyvatel“.
Jediný snad realizovatelný nápad je oživit tancovačky (ale
jedině na komerčním základě v obecní jídelně). Požadavek na
sobotní posezení v parku s muzikou je v dnešní době spíš
nostalgie po minulých časech (a diskotéky na návsi by asi
uvítal málokdo z obyvatel přilehlých domů).
Sportovní vyžití
Na „1“ či „2“ spokojeno přes 83 % respondentů (přičemž „1“
převládá). Z podnětů na další rozvoj převládá požadavek na
skupinové cvičení, především pro ženy. Dříve bývalo cvičení
žen ve školkové tělocvičně, ale ta není úplně vhodná a jiný
prostor obec nabídnout nemůže. Je možné navštěvovat
cvičební lekce v blízkých Smiřicích. V dnešní covidové době
není otázka hromadných cvičení na pořadu dne.
Vybudování nových prostor pro cvičení v zimě není
v rozvojových plánech obce, navíc v porovnání s ostatními
oblastmi bylo v poslední době právě do sportovního vyžití
investováno maximum prostředků.

Služby, občanská vybavenost a hodnocení činnosti
zastupitelstva
Zatímco většinově převládá spokojenost s podmínkami pro
bydlení, úrovní mateřské školy či zelení, možnosti nakupování
či dostupnost zdravotní péče již nejsou hodnoceny natolik
příznivě.
Naprosto zásadním problémem v níže položené části obce je
kanalizace.
Všeobecně poměrně špatně jsou hodnoceny možnosti pro
výstavbu nových rodinných domů v obci. Oproti tomuto
všeobecnému mínění je jedním respondentem zastupitelstvo
obviňováno z překotné výstavby, z toho, že „vyžití v obci je
prakticky nula“, že v obci je pouze „starý konzum pamatující
budování socialismu“ a že „poslední hospoda v obci fungovala
těsně po 2. světové válce“. Respondent si zřejmě
neuvědomuje, že „vyžití“ je především záležitostí aktivní
snahy všech občanů a zastupitelstvo tomu může pouze
napomáhat, či že obec neplánuje provozovat vlastní hospodu
ani konkurenční potraviny. Zde je příležitost pro podnikatele.
Zazněl požadavek na více kontejnerů na odpad a lepší vzhled
jejich oplocení, další požadavek zněl na více stromů.
Požadováno je také lepší pěší spojení Zadní ulice s návazným
řešením přecházení přes ul. Státní, či chodník Lipová –
tunýlek (v rozvojovém plánu investic). Jako problém je
označováno parkování a průjezdnost některých ulic.
Zastupitelstvo je potěšeno důvěrou spoluobčanů – činnost
samosprávy hodnotí na „1“ či „2“ více než ¾ respondentů.
Zazněla kritika na budování retardérů v obci, aniž by se
respondent blíže zamyslel, proč jsou budovány.
Je zajímavé, že se nikdo ani kladně ani záporně nevyjádřil
k webovým stránkám obce.

Co by nemělo v obci za 10 let chybět
Množství podnětů respondentů požaduje položky, které by dle
našeho názoru neměla zajišťovat obec, ale komerční sféra
(obchody, hospoda, kavárna, služby). V dnešní době, kdy
tržby restaurací velice poklesly, nelze uvažovat o zřízení
obecní hospody, byť je po ní v dotazníku značná poptávka.
Objevily se užitečné, ale finančně náročnější návrhy (stacionář
pro staré lidi), či požadavky, kterými se zastupitelstvo
opakovaně intenzivně zabývalo (odhlučnění dálnice) či které
jsou v investičním výhledu obce (park u školky a projekt
návsi), na pozemky pro další výstavbu RD.
Některé požadavky jsou vzhledem k velikosti obce
problematické (sportovní hala, multifunkční sál) či v gesci
jiných institucí, s nimiž o nich obec jedná (nová lávka do
Černožic, rozšíření kanalizace a ČOV, sem spadá i odhlučnění
dálnice), či na které má obec minimální vliv (obnovení
1. stupně ZŠ v obci).
Co se občanům líbí
Sportovní areál U Svatých, školka, přestěhovaná Boží muka,
oslavy 700 let obce, kostel, rybářství, letní kino, klid na vsi,
není tu tolik stresu, pálení čarodějnic, jídelna, tenisový kurt,
hasičárna, obecní úřad, nové veřejné osvětlení, hasiči.
Co se občanům nelíbí
Frekvence dopravy v ulicích Na Státní, Smiřická, Školní,
nevyhovující kanalizace, psí výkaly, nedodržování
rychlostních limitů na komunikacích v obci, časté výpadky
elektřiny a internetu, stav některých soukromých budov (dům
vedle OÚ, stará škola, schody u kostela), překotná výstavba
RD – proti tomu požadavek na zástavbu prostoru starého
hřiště, nebezpečně umístěná dopravní značka bránící výhledu
při odbočování do obce od Jaroměře, stav dětského hřiště
v parku u školky, nevhodné parkování, chybějící silniční
propojení sídliště U Jordánu se Smiřicemi, problémy

s parkováním u nájemního domu v ul. Dlouhá, péče o zeleň,
prostor po bývalé salaši, Brodek jako nebezpečné místo,
chátrající vodní nádrž, chybějící parkoviště, malá
informovanost (další doklad, že webové stránky a úřední deska
nestačí).
Po dostavbě skladů Lidlu obavy z enormního nárůstu
kamionové dopravy v Cukrovarské ulici a rozbití silnice
kamiony.
Co občanům chybí
Hospoda, kavárna, prodej zmrzliny, jednosměrka v ul. Na
Kopečku, železniční zastávka, koupaliště, vysokorychlostní
internet (optika), více odpadkových košů, venkovní posilovna,
klubovna pro děti, stavební pozemky, možnost nového
bydlení, lepší informovanost, omezení rychlosti, semafor na
omezení rychlosti v ul. Na Státní, les.
Některé požadavky jsou pro obec těžko zajistitelné či finančně
nákladné nebo jsou založeny na aktivním přístupu občanů:
více spolkové činnosti, divadlo, ochotníci, více kultury,
zdravotní středisko, konkurenční prodejna potravin.

Třídíme odpady
V roce 2021 vstoupil do života nový zákon o odpadech a na
výběr byly tři možné způsoby stanovení poplatku za likvidaci
odpadu .
Prvním způsobem byla platba za každý vyvezený kilogram
odpadu. Tento způsob však svozová firma Marius Pedersen
a.s. po zkušenostech v oblasti Broumovska zavrhuje. Svozové
vozidlo s váhou je cejchované pouze pro vodorovinu a při
mírném náklonu dojde k chybě naměřených hodnot a dochází
ke sporům s majiteli popelnic, kteří si svou popelnici na své
decimálce zváží a poté se dohadují o správné váze.

Druhým způsobem je nám známá a dosud v naší obci
praktikovaná platba za každý vyvezený litr odpadu. Nová
legislativa však nepřipouští výběr poplatku dopředu, tudíž
bychom museli vybírat poplatek za vyvezený odpad za
kalendářní rok zpětně. Nějaký občan se totiž odvolal
k nejvyššímu soudu pro nezákonnost výběru Kč dopředu a
vyhrál !!! Pro obec je takto časově upravený výběr poplatku
s ročním zpožděním nereálný.
Třetím způsobem je vybírat pevně stanovený poplatek za
svoz a likvidaci odpadu od každého občana, stejně jako to
praktikovali dosud ve většině obcí a měst. My, zastupitelé
jsme se přiklonili rovněž k tomuto třetímu způsobu výběru
poplatku za likvidaci odpadu. Výše poplatku činí 500,- Kč
za osobu, která v zúčtovacím období – kalendářním roce
dosáhne věku 13 a více let a 300,- Kč za děti do 12 let.
V naší obci se hodně odpady třídí a produkce komunálního
odpadu je méně než 200 kg odpadu vyprodukovaného jednou
osobou za jeden rok. Díky tomu může obec žádat každé
čtvrtletí o slevu za likvidaci komunálního odpadu u
společnosti Marius Pedersen a příspěvek od EKOKOMU.
Cílem EU je skládkovat v r. 2035 pouze 10 % komunálního
odpadu. Příklad. Pokud bude v roce 2029 produkce
komunálního odpadu menší než 120 kg odpadu na jednu osobu
za jeden rok zaplatí obec za uložení na skládku 700 Kč/tunu
komunálního odpadu. Jestliže tuto normu nesplníme,
nezaplatíme 700,- Kč/ tunu komunálního odpadu, ale 1850
Kč/tunu. To by se nutně odrazilo v navýšení poplatku za svoz
a likvidaci odpadu pro občany. Pro srovnání, ve spalovnách
stojí likvidace odpadu již dnes přes 4000,- Kč/tunu.
Píši to hlavně proto, abychom si tento cenový nárůst
uvědomili, třídili odpad
a nedoplňovali před svozem
nenaplněné popelnice nežádoucími komponenty např .
BIOodpadem !!!

Provozní doba Biokontejneru u Salaše:
středa 15:00 až 18:00 hodin a sobota 8:00 až 16:00 hodin
V počátku zimních měsíců bude biokontejner v opravě a poté
do jarních měsíců bude otevřen pouze v sobotu.
Provozní doba sběrného dvora na Zderazi:
úterý 15:00 až 18:00 hodin, sobota od 8:00 do 11:00 hodin
V měsíci prosinci je sběrný dvůr uzavřen
PLATBA POPLATKŮ ZA SVOZ A LIKVIDCI ODPADU
A POPLATKŮ ZA PSY
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu
500,- Kč za osobu, která v zúčtovacím období – kalendářním
roce dosáhne věku 13 a více let a 300,- Kč za děti do 12 let.
Poplatek za psy
- jeden pes 100,- Kč, druhý a každý další 150,- Kč
Poplatky „v hotovosti“ za odpady a psy se budou vybírat:
v úterý 15. února 2020 a ve středu 16. února 2022
v době 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
na Obecním úřadu v Holohlavech
Upřednostňujeme uhrazení poplatků
bankovním převodem.
Na účet obce č. 1080800319/0800 u České spořitelny a.s.
posílejte zvlášť poplatek za svoz odpadů (dle Vámi
nahlášeného počtu členů domácnosti ) a zvlášť poplatek za
psy.
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.
Možnost úhrady bankovním převodem máte v době:
od 3. 1.2022 (ne dříve) do 15. 2. 2022 (ne později).
Po připsání úhrady na účet obce si pouze přijdete na obecní
úřad vyzvednout známku pro výlep na svozovou nádobu.

NÁVES – střed obce
Dokumentace k realizaci stavby zpracována a je i vydáno
stavební povolení. Začátkem roku 2022 budeme provádět
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z projektu jsme
vypustili realizaci finančně náročného kamerového systému
(realizováno bude pouze vybudování chrániček). Ovšem do
budoucnosti je realizace kamerového systému v prostoru návsi
nutností. To se potvrdilo již dnes u sportovního parku a hlavně
hnízda na separovaný odpad v ul. Na Lávkách. Je tam klid !!!
Nikdo si nedovolí tam odkládat nepotřebné věci, které patří na
sběrný dvůr. Na rozdíl od hnízda u samoobsluhy, kde naši
pracovníci obce uklízejí pneumatiky, autodíly, obaly a jiné. To
je na sběrný dvůr tak daleko ? Kamerový systém musí být !!!.

Obecní les
V loňském roce se nám vrátilo počasí, na které jsme byli my,
dříve narození zvyklí. Častěji pršelo a nemuseli jsme nově
vysázených 9000 doubků s hasičskou technikou zalévat. Ale
náš stávající les se nevzpamatoval a kůrovec řádí dál.
V letošním roce nám naši myslivci opět pomohli s dalšími
oplocenkami a v jarních měsících jsme vysázeli 5000 doubků.
Počasí bylo opět celkem přívětivé a nová výsadba se nám
pěkně uchytila. Ovšem vše se muselo mezi stromky vyžínat a
stříkat, a tak naši pracovníci obce měli práce stále dost.
Zajímavé poohlédnutí je i na přístupovou cestu pod
Chloumkem v době uzávěry silnice z Holohlav do Habřiny.
V té době se dalo pod Chloumek dojet pouze
desetikilometrovou objížďkou, ale i přesto se tam objevovalo
„haraburdí“, které naši pracovníci stále uklízí, aby nám
nevznikaly neřízené, pokutovatelné skládky.

Život v pandemii
V obci Holohlavy jsme měli v týdenních tabulkových
srovnáních na jaře i na podzim stále vysoké procento
nakažených občanů COVID-19. Přesto jsme v naší vývařovně
provoz nikdy neomezili, nezavřeli a naopak k nám chodilo po
celý rok stále dost zákazníků z řad místních obyvatel, ale i
strávníků z okolních staveb např. z výstavby dálnice a i ze
Zderazi, kde se připravuje výstavba logistického centra
společnosti Lídl. Výdej jídel probíhal v jarních měsících přes
výdajové okénko do jídlonosičů nebo do plastových
termoboxů a tak prodej byl daleko složitější a časově
náročnější. Všem zaměstnancům Služeb obce Holohlavy, s.r.o.
za to patří veliké poděkování.
Jen využití sálu při společenských akcích chybělo po celý rok.
Poslední akcí byl Hasičský společenský ples v únoru 2020.
Kde jsou ty časy, kdy jen o prázdninách bylo využito našeho
zařízení pro pořádání sedmi svatebních hostin!!!
Pandemie koronaviru na konci zimy omezovala jakékoliv
aktivity. Děti měly od ledna pouze distanční školní výuku
(kromě 1. a 2. tříd ZŠ a školek, které byly uzavřeny až od
1.3.), a tak byl s nadšením přijat návrh paní Štréglové z ulice
U Trati na uspořádání bezkontaktní soutěže pro nejmladší
školáky. Akce se jmenovala DETEKTIV Z HOLOHLAV a
byla naplánována na 3 týdny od 15.2 do 7.3.2021. Na našem
novém dětském hřišti byl umístěn zalaminovaný list papíru
s prvním úkolem a informací, kde hledat pokračování. Úkolem
bylo vždy vybrat správnou odpověď a příslušné písmenko
zapsat do tajenky. Po skončení týdenního kola byly na jiná
místa v obci vyvěšeny nové úkoly k řešení a další sada úkolů
čekala na řešitele i třetí týden. Soutěž bylo možné dokončit
i přes zpřísnění vládních nařízení, které od 1.března.
povolovaly pouze pohyb v katastru obce. Za každé správně
vyřešené týdenní úkoly bylo možné získat odznak - bronzový,
stříbrný a nakonec zlatý. Kdo se zúčastnil všech třech týdnů

namáhání mozkových závitů a zaslal vyplněné indicie (3 části
tajenky) na speciální mailovou adresu, mohl se těšit na krásný
diplom. Diplomy musely být bohužel předány pouze
bezkontaktně, tj. vhozením do domovní schránky, ale účast 48
dětí je jasným důkazem, že se akce vydařila.
Další, vydařené akce, kdy byl v letních měsících uvolněn
společenský život, bylo na konci června a na konci prázdnin
v místním parku „Kino na kolečkách“. Druhého promítání i
přes všechna nařízená hygienická opatření proti koronaviru se
zúčastnilo 220 platících diváků. S kinem v místním parku
bychom chtěli pokračovat i v roce 2022, kde máme
zarezervované „Kino na kolečkách“ na 25. června a 3. září.
Z dalších akcí pro naše děti byla Drakiáda a „Pochod za
pokladem mnicha“, kterého se zúčastnilo 65 dětí plus rodiče
jako doprovod. Zastupitelka paní Hrochová naplánovala trasy
po obci do tří světových stran. Po registraci vyrazily děti za
doprovodu rodičů plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, kde
zakreslovaly obrázky. Ve firmě BAT Andrle lovily sladkosti
z nádoby plné červíků, chovaly králíčky, přenášely myšky.
V Tesařství A. Schiller řezaly trámek opravdovou pilkou a
zatloukaly hřebíky. V klempířství M.Minařík stříhaly a stáčely
plech, u Ing. Hájka krmily koně a na pile Podhora viděly, jak
„katr“ vyrábí prkna. V parku s panem Hažvou ručkovaly po
„opičí dráze“, u Brodku jednotka hasičů nařídila rodičům
pumpovat vodu, aby jejich děti porazily proudem vody
plechovky. Nakonec v Rybářství Dunas se projely na lodičce.
Celé odpoledne děti zakončily na hasičárně, kde dostaly
s Pamětní list a magnetkou s obrázky obce a k opečení buřta.
Děti celkem ušly více než 4 kilometry ! Určitě si všichni
odnášeli mnoho zážitků, protože podívat se do provozu
místních firem se jen tak nepovede. Všem patří poděkování za
účast a zvláštní poděkování organizátorům celého odpoledne.
V listopadu kulturní referentka paní Hrochová uspořádala
bruslení na pronajatém zimním stadionu v Jaroměři, kterého se
zúčastnilo 55 krasobruslařů a hokejistů. Plánovaná akce

„Rozsvěcení vánočního stromu“ byla odvolána z důvodů
nařízení k epidemické situaci, které vydal písemně hejtman
Královéhradeckého kraje na základě závěrů z jednání
bezpečnostní rady z 24.11.2021. Vše bylo připravené i se
sponzorským darem z ČEZu ve výši 15 000,- Kč na tuto akci.

Ulice Na Lávkách
V loňském roce jsme v této lokalitě dokončili vybudování
Sportovního parku pro děti a mládež, uložení kabelové vedení
el. nízkého napětí do chodníkového tělesa a realizaci nového
pouličního osvětlení a rozhlasu. Po sledování průjezdu
motorových vozidel jsme došli k názoru, že z důvodů větší
návštěvnosti dětí na Sportovním parku nedáme do ulice
„zbytečnou“ ceduli dalšího snížení rychlosti, kterou řidiči
stejně nedodržují, ale bude nutné provést zklidnění dopravy
jiným, účinnějším řešením. Proto po poradě s odborníky došlo
vytvoření zóny s maximální povolenou rychlostí 30 km/h, ve
které byly instalovány bezpečnostní prvky v podobě
zpomalovacích dlážděných prahů či vyosení jízdy vozidel
z přímého směru vybudováním dvou mikroparků se vzrostlými
stromy a parkovacích míst částečně zasahujících do vozovky.
V rámci realizace akce došlo po poradě s projektanty i k
výměně již dožitého padesát let starého živičného povrchu.
Podobnou modernizaci s bezpečnostními prvky bychom rádi
realizovali také v dalších, zejména průjezdových a
frekventovaných ulicích naší obce. Příkladem dalších
plánovaných realizací může být umístění zpomalovacího
dlážděného prahu v ul. Školní pod Pácaltovým kopcem nebo
vytvoření obytné zóny v prostoru návsi či zpomalením vozidel
dlážděným prahem v nejužším místě v ul. Smiřická, kde se
řidiči na předepsané „třicítce“ prohánějí daleko vyšší rychlostí.
Doufejme, že se nám do komunálních voleb v příštím roce
podaří zmodernizovat výše zmíněnou ulici Školní.

DODATEK K DOPRAVĚ A HISTORII ÚZEMNÍHO
PLÁNU SPODNÍ ČÁSTI HOLOHLAV
V roce 1992 se obec Holohlavy po sedmnácti letech spojení
s městem Smiřice na základě referenda oddělila. (Spojení bylo
v r. 1975 na základě Rozhodnutí ONV Hradec Králové, kdy
byl trend slučování ve větší sídelní útvary.) V územním plánu
města Smiřice byla již v osmdesátých letech naplánována
dnešní zástavba ulic Jabloňová i U Jordánu jako lokalita
„Smiřice – sever“, kde ulice Jabloňová a ul. Jordánu měly být
průjezdné za účelem rozmělnění dopravy a zamezení
zbytečnému dopravnímu vytížení stávající ul. Na Lávkách.
Tuto koncepci, včetně jejího zkomponování do Územního
plánu, převzalo i nově vzniklé vedení obce v devadesátých
letech při plánování výstavby ul. U Jordánu, která má být
napojena na ulici Eduarda Karla. Jak vidno, my, současní
holohlavští zastupitelé nevymýšlíme zprůjezdněním ul. U
Jordánu nic nového.
Stejný územní plán města Smiřic počítal i s obchvatem Smiřic,
který by odvedl dopravu z centra města a ze kterého by si
každý odbočil do své ulice. Při procházce si všimněte, jak
most přes Labe je na připravovaný obchvat natočen. Proti
tomuto obchvatu byla díky nepochopení celé koncepce
sestavena petice občanů Smiřic i Holohlav, kterou podepsalo
600 občanů. Výsledkem ustoupení od plánovaného obchvatu
je dnes silná nákladní doprava na smiřické Palackého ulici
přes kterou každý den přecházejí děti navštěvující základní
školu.

Komplexní pozemkové úpravy
se v severozápadní části Holohlav chýlí ke konci. Všichni
majitelé pozemků již souhlasili s úpravou – scelením jejich
ploch, případně i s nařízením osevních postupů z důvodů
erozí. Díky výstavbě dálničního úseku 1106 přes naší obec
došlo ke změnám přístupu na jednotlivé pozemky.

Proto součástí budování dálnice budou i nové navržené cesty
pro zemědělskou techniku, které nám investor (ŘSD) musí
dodělat. (Přes les pod Chloumkem, Šafranici i k Hořičkám.)
Nyní, po dokončení a zprovoznění dálnice a po dohodě
s majiteli zemědělských pozemků se začíná zpracovávat
dokumentace. Budeme se na toto dokončení těšit, jelikož
doufáme, že kromě zemědělské techniky se po zpevněných
asfaltové cestě v šíři čtyř metrů projedeme i na kole. Třeba ze
silnice 3. třídy k Habřině pod Chloumek, lesním porostem
k Neznášovu a dále přes nadjezd nad dálnicí k černožickému
hřbitovu. Se zastávkou u studánky pod Chloumkem, kam
chodila celá Habřina pro vodu. Říkali jí „Kalafáška“. Chtěli
bychom studánku obnovit a okolí upravit.
V současné době začínáme dělat Komplexní pozemkové
úpravy označené jako „B“, v prostoru od garáží v topolech
k Labi (Na Tomáškách) a ke kotelně, které děláme společně
s obcí Černožice.

Dálnice D 11
O budování této dálnice bylo napsáno již mnoho, ale chtěl
bych připomenout i trochu historii:
Při navrhování trasy dálnice přes naší obec byly navrženy 3
varianty, které šly ke schválení do našeho zastupitelstva. Jako
základní „č.1“ byla navržena trasa až za vysokotlakým
potrubím plynovodu. To je za Červeným křížem. Ne z důvodů
ochrany naší obce před hlukem z dálnice, ale z důvodů půdní
ochrany vodního zdroje, na kterém byli závislí občané
Černožic, Smiřic a Holohlav, kde v okolí hydroglobů byly
celkem 4 hloubkové vrty 184 m hluboké, ze kterých se brala
pitná voda. (Podzemního jezera, které je až ke Dvoru Králové
a voda se do něho tlačí z Krkonoš. Proto se říká artézké
studny.) ŘSD se bránilo dělat u varianty „č 2“ (dnešní stav)
opatření proti úniku soli, případně havarií ropných látek do
spodních vod. (Jiné hydroizolaci a odkanalizování silniční
plochy.)

Naši předchůdci – zastupitelé nesouhlasili s variantou 1., aby
se nerušily širé rodné lány a zůstaly pro zemědělskou výrobu.
Požadovali vybudování nadjezdu na Habřinu a vybudování za
ul. Zadní protihlukovou stěnu.
Výsledek ? ŘSD a projekční atelier Valbek Liberec
vyprojektoval variantu č. 2 – to je za obcí. Voda z čerpacích
vrtů se zrušila a přivedla do hydroglobů z Hradce Králové.
Vyřadila se i úprava vody. Protihluková stěna se nepostavila,
neboť dle hygienických norem (hluková studie) se lokalita ul.
Zadní nedostala nad hlukovou normu. Dřívější norma byla 40
dB v noci a 50dB ve dne. Jelikož v mezidobí byly limity hluku
změněny dnes na 50dB v noci a 60dB ve dne. Nedomníváme
se, že novým skutečným měřením budou limity překročeny a
protihluková zeď za peníze ŘSD dobudována. Dálniční úsek D
1107 z Černožic do Heřmanic byl povolován dříve. Dle
právníků platí hlukové normy „povolením stavby“! Náš
dálniční úsek Kukleny – Černožice byl povolován později
díky průtahům s výkupem pozemků u Hradce Králové a také
námitkám organizace „Děti země“, které
se neustále
odvolávali.

Ohradní zeď kostela Sv. Jana Křtitele
„ANO“ je to chráněná památka v majetku církve
Římskokatolické. Jednání o opravě zdi se správci církevního
majetku na Diecézi v Hradci Králové se táhnou od r. 2012.
V obecním zájmu je, aby uzavřený průchod pod rozpadající se
zdí, byl co nejdříve obnoven. Proto jsme na zastupitelstvu
obce odsouhlasili, že opravu zajistí obec Holohlavy na své
náklady. Dnes již máme všechna povolení, i zřizovatele.
Doufejme, že na jaře 2022 budeme již po upraveném schodišti
kolem zrekonstruované zdi s moderním nasvětlením chodit.
Věřím, jako u každé naší stavební akce, že realizace celé
stavby trvá daleko kratší dobu, než „papíry“. Mám na mysli
vyjádření dotčených orgánů a sousedů – kam potřebujeme
odvést povrchové dešťové vody. Tam to trvalo nejdéle !!!

Co říci na závěr:
Příští rok nás čekají komunální volby do zastupitelstva a
vedení naší obce. Doufejme, že se nám podaří sehnat vhodné
kandidáty, kteří budou mít zájem o práci při údržbě a budování
naší obce. Práce je a bude vždy dost. V letošním roce jsme
udělali anketu s názvem „Strategický plán rozvoje obce“ a i
při nízkém počtu zúčastněných je návrhů, nápadů dost, včetně
našich dnes připravovaných akcí. (Náves, ulička z ul. Lipové
do Školní, pozemkové úpravy se Změnou územního plánu č. 2
a jiné).
Dnes žijeme v pandemické době, kdy musí každý spoléhat
sám na sebe, chovat se tak, aby neskončil na vánoce
v nemocnici. To všichni dávno dobře víme. Tak se tím prosím
řiďme. Vládu k tomu nepotřebujeme. Tím, že budeme
pandemii ignorovat, nepomůžeme ani sobě, ani svým blízkým.
Máme už vše – informace, respirátory, vakcíny. Proto
nebudeme obviňovat vládu nebo dokonce jednotlivce !!! Kvůli
momentální ztrátě svého pohodlí !
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál jménem
zastupitelů i jménem svým pohodové a klidné vánoce a
v novém roce samé krásné „zdravé“ dny, aby se vše dostalo do
normálu.
Miloš Malínský
starosta obce Holohlavy
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