28. června 2018

26. ročník

číslo 3/2018

cena 10 Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 22. května a 25. června 2018 bylo projednáno a
schváleno:
Na květnovém zasedání zastupitelstva byl stanoven počet členů
Zastupitelstva obce Holovousy pro volební období 2018 – 2022 na
9 (devět) členů.
Žádost o dotaci na pořádání 16. ročníku Slavností holovouských
malináčů podaná do Královéhradeckým krajem vypsaného dotačního
programu „Podpora kulturních aktivit“, splnila podmínky přijatelnosti, ale
dotace nebyla poskytnuta. Zastupitelé proto schválili podání nové
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a to na
individuální účel. Žádost byla dne 13. 6. 2018 podána.
Opětovně byl řešen problém havarijního stavu mostů v Dolním
Mezihoří. Majitel mlýna v Dolním Mezihoří písemně požádal o opravu
mostu, v krajním řešení o odkup pozemku 1266/1 v k.ú. Holovousy. Žádost stejného znění předal také na
Obecní úřad Ostroměř, o odkup pozemku 833/2 v k. ú. Ostroměř. Jedná se o přístupové cesty na most, který
je v havarijním stavu a protože není jednoznačně možné určit vlastníka mostu, protože ani obec Holovousy a
ani Ostroměř nemá most ve svém majetku, není možné vynakládat finanční prostředky na jeho opravu.
Zastupitele tak na květnovém zasedání schválili vyvěšení záměru prodeje pozemku 1266/1. Jako jediný
zájemce o koupi pozemku podal žádost vlastník mlýna v Dolním Mezihoří, kterému byl prodej pozemku na
červnovém zasedání zastupitelstva schválen. Tak se most mezi pozemky stal soukromým vlastnictvím.
Problémem však zůstává most k Penzionu Sluníčko v Dolním Mezihoří, kde budou probíhat další kroky
vedoucí k vyřešení vlastnických vztahů k mostu.
Již v dubnu letošního roku se ve sportovním areálu U Vagónu konala schůzka, na které bylo řešeno rozšíření
sociálně technického zázemí pro potřeby zaměstnanců a techniky zeleně.
Možnost využívat současné prostory v zámku je nejistá a technický stav budovy je nevyhovující. Jediným
možným a vhodným místem, kde prostory vybudovat, je právě sportovní areál. Zastupitelům byly předloženy
studie možností přístavby, která by z východní strany navazovala na stávající hasičárnu. Podél přístavby by
také směrem k rybníku byla prodloužena stávající pergola. Zastupitelé odsouhlasili projektovou přípravu s tím,
aby do konce letošního roku bylo vydáno stavební povolení a příští rok zahájena realizace. Dále se zastupitelé
dohodli, že během letošního roku bude doplněno zastřešení vagónu - u vstupu a ze severu.
Starostka informovala zastupitele o výsledku kontroly Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, která se konala dne 21. 5. 2018 o krizovém řízení – zajištění připravenosti obce
na řešení krizových situací. Kontrolu provedli kpt. Bc. Hák Bořivoj za HZS Královéhradeckého kraje a Bc.
Medo Vladimír, tajemník BR ORP Hořice. Předmětem kontroly bylo dodržování krizového zákona. Kontrola
proběhla bez problémů a nebyla stanovena žádná opatření ani odstranění nedostatků.
Zastupitelstvo obce dále schválilo uzavření Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se společností Extéria, s.r.o.
Projednáno a schváleno bylo také uzavření Darovací smlouvy s vydavatelem časopisu Pod Zvičinou.
Poskytnut byl finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro rok 2018.
Od 25. 5. 2018 vešlo v platnost Nařízení Evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – GDPR. Vypracována byla Směrnice na
ochranu osobních údajů, jež je závazná pro zastupitele, všechny zaměstnance, veškeré komise a výbory
obce, kronikáře, správce ICT a členy JPO. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Holovousy
vykonává Ing. Helena Kráčmarová.
Zastupitelé schválili nákup dresů pro fotbalisty. Dne 4. 5. 2018 se konala pravidelná povodňová prohlídka
– Javorka v Dolním Mezihoří a to za přítomnosti zástupců Povodí Labe, Městského úřadu Hořice – Odbor
životního prostředí a Krizové řízení, obce Holovousy a manipulanta jezu Mezihoří. V případě Machova jezu
na Javorce se čeká na dořešení majetkových vztahů. Při prohlídce bylo zjištěno silné poškození opěrné zdi u

tělesa dráhy – nad náhonem, na které vodoprávní úřad upozornil správce železnice. Dne 21. 5. 2018 se na
Obecním úřadě v Holovousích konala schůzka zástupců Krajské hygienické stanice, letiště Domoslavice,
obce Holovousy a Ing. Jaromíra Deyla, který starostku obce požádal o
prověření překračování norem hluku provozovateli letiště a to zejména
o víkendech a svátcích, kdy jsou tažnými letouny roztahovány kluzáky.
Došlo k vzájemnému předání informací. Není metoda jak objektivně změřit
hluk letadla ve vzduchu a při přepočtu logaritmickým průměrem
k překračování norem hluku dle sdělení zástupců hygieny nedochází. Vše
bude ještě řešeno na další plánované schůzce.
Řešen byl také nárůst četnosti přeletů a hluku vrtulníků, které jsou
využívány pro probíhající výcviky armádních pilotů zajišťovaných
soukromou firmou. Vrtulníky vzlétají z letiště v Hradci Králové a svým hlukem
obtěžují obyvatele zejména při tréninku přistávání a vzletu nad plochou
letiště v Domoslavicích, tam však nedosedají a vlastně tak ani Domoslavické
letiště „nevyužívají“. Sportovní letiště v Domoslavicích nemá s přelety
vrtulníků nic společného. Ohledně provozu vrtulníků zaslali starostové obcí Mikroregionu společný dopis
s žádostí o zrušení výcviku armádních pilotů v naší lokalitě. V současné době vrtulníky nelétají, ale dle
dostupných informací bude nový kurz pilotů opět zahájen v září letošního roku.
Dne 4. 6. 2018 došlo ve sportovním areálu U Vagónu k předání plastových kompostérů a to spoluobčanům,
kteří o něj v dotazníkovém šetření požádali. Do obce Holovousy bylo pořízeno 80 kompostérů a to díky
úspěšné Žádosti o dotaci, kterou podal Mikroregion Podchlumí na realizaci projektu Domácí kompostéry v
Podchlumí, která byla podána v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí.
V současné době je z důvodu nebezpečí úrazu uzavřen Skatepartk ve sportovním areálu. Během měsíce
července dojde k jeho generální opravě, aby mohl být opět bezpečně využíván. Cenová nabídka na generální
opravu skateparku za práce a dodávky včetně DPH je 90.036,10 Kč. S opravou pomohou
také zaměstnanci obce.
V červnu byla opravena cesta na Libín a to od asfaltové cesty Mezihořím po železniční
přejezd. Materiál na opravu stál 12.000,- Kč a opravu provedli zaměstnanci obce.
Stále je urgována reklamace díla „Obnova nádrže Chloumky“, která by měla proběhnout
během měsíce července až srpna 2018. Žádost o stanovení data zahájení realizace
reklamovaných vad s termínem dokončení nejpozději do 31. 8. 2018 byla dne 6. 6. 2018
odeslána datovou schránkou.
Projednán a schválen byl prodej vlastnického podílu ve výši 15/80 pozemku parcelní
číslo 1189, o který požádal vlastník nemovitosti Holovousy č.p. 44. Jako důvod odkoupení uvedl, že je již
vlastníkem 13/16 pozemku parcelní číslo 1189, který chce vlastnicky zcelit , protože se jedná o přístupovou
cestu k jeho nemovitosti.
Zastupitelé schválili přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 1.200.000,- Kč na
realizaci projektu s názvem „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“ a uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje Programu obnovy venkova a dále přijetí
dotace ze 4. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 4. výzva IROP – Investice do
vzdělávání vyhlášené v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
programové období 2014-2020 MAS Podchlumí ve výši 2.060.453,12 Kč. Na realizaci výše uvedených
projektů bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Zastupitelé na základě předloženého Rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky vybralo dodavatele, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku ve
výši 6.899.787,40 Kč v rámci výběrového řízení „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“ a uzavření Smluv o dílo na
realizaci díla „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ“ a „Přátelská škola pro praktický život“.
Zastupitelé byli informováni o probíhajících jednáních ohledně souhlasu vlastníků pozemku s umístěním
a povolením stavby „Chodníky k zastávkám BUS podél silnice I/35 – Holovousy“. Teprve po jejich
získání bude možné podat žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení.
Schváleno bylo podání Návrhu na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu
restaurování movitých kulturních památek na rok 2019 a to na tři oltářní obrazy z bočních oltářů z kostela
svatého Bartoloměje, které jsou v současné době v havarijním stavu. Na všechny tři obrazy vypracovala
malířka a restaurátorka MgA. Monika Wolfová Návrhy na restaurování, na které bylo Úsekem památkové
péče ORP Hořice vydané Závazné stanovisko a Žádost byla 27 6. 2018 podána na Ministerstvo kultury
prostřednictvím Národního památkového ústavu Josefov. Celkové náklady na restaurování movité kulturní
památky jsou 129.500,- Kč. Očekávaný příspěvek Ministerstva kultury z Programu v roce 2019 je 116.500,Kč. A podíl obce Holovousy 13.000,- Kč.
Zastupitelé schválili závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2017 obce Holovousy a převod z účtu 431 –
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk minulých let v částce –
3.032.735,62 Kč. Schválena byla také účetní závěrka ZŠ a MŠ Chodovice za rok 2017.
Dne 18. 6. 2018 byla na obecní úřad doručena obálka s Žádostí o koupi posledního volného stavebního
pozemku parcelní číslo 205/3. Obálka byla na zasedání zastupitelstva otevřena a prodej pozemku 205/3 byl
žadatelům schválen za nabídnutou kupní cenu 833.000,- Kč. Za účelem vypracování Kupní smlouvy a využití
služeb advokátní úschovny bude oslovena advokátní kancelář Popelka.
Zlatuše Brádlová

„PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT“

Na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2017 bylo projednáno a zastupiteli schváleno podání Žádosti o
podporu do vypsané 4. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 4. výzva IROP – Investice
do vzdělávání, vyhlášené v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové
období 2014-2020 MAS Podchlumí.
Žádost o podporu včetně Studie proveditelnosti a všech potřebných příloh byla podána dne 22. 1. 2018. Jedná
se o typ výzvy, který se týká pouze základních škol. Po drobných doplněních přišla dne 5. 6. 2018 depeše
s informací, že žádost o podporu prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro
regionální rozvoj ČR byla schválena Řídicím orgánem IROP k financování. Do 2 měsíců od schválení projektu
bude vydán právní akt.
Realizací tohoto projektu budou zmodernizovány dvě stávající a méně využívané učebny, ze kterých
v přízemí s bezbariérovým vchodem z venku vznikne učebna „Řemeslná“. V tomto nově vybudovaném
vstupu vznikne také bezbariérové WC. V učebně bude vyměněna podlaha a pořízeno vybavení – dílenské
ponky a drobné nářadí.
Vstup do budovy bude díky výměně dveří i zádveří bezbariérový. Vyměněny budou také dveře do školní
jídelny a v přízemí bude vybudováno bezbariérové WC a pořízen schodolez, který bude sloužit v případě
potřeby jako individuální kompenzační pomůcka pomocí které bude zajištěn bezbariérový přístup do 2.NP –
to je do učebny „Polytechnické“. V té budou vyměněna okna, podlaha, provedena nová elektroinstalace
včetně nových svítidel. Učebna bude vybavena výukovými pomůckami v oblasti polytechniky. Ze stávající
sborovny vznikne ke každé odborné učebně kabinet, do kterého budou pořízeny nové vestavné skříně. Ve 2.
NP bude také nově vybudováno bezbariérové WC a do všech tříd a kabinetů budou pořízeny nové
bezbariérové vstupní dveře. Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2018.
Celkové náklady na realizaci jsou 2.295.056,56 Kč včetně DPH a dotace z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státního rozpočtu bude poskytnuta ve výši 2 060 453,12 Kč. Podíl obce Holovousy tak bude činit
234.603,44 Kč.
Zlatuše Brádlová

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ZŠ A MŠ, PŘÍSTAVBA ŠATEN“
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 6. 2. 2018 bylo
usnesením číslo 3 schváleno podání Žádosti do Královéhradeckým
krajem vypsaného dotačního programu číslo 18POVU1 – Program
obnovy venkova – Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti na realizaci projektu s názvem „Stavební úpravy
budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“.
Žádost byla podána a dne 21. 5. 2018 na svém zasedání rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o
poskytnutí dotace a to ve výši 1.200.000,- Kč (maximum, o které jsme žádali, bylo 1.500.000,- Kč). Tento
dotační program neřeší investice do ZŠ nebo MŠ, ale do budovy jako takové.
Hlavním cílem realizace projektu je zateplení obvodových stěn budovy ZŠ a MŠ Chodovice kontaktním
zateplovacím systémem, zateplení stropů k nevytápěné půdě a výměna oken a dveří. Realizací těchto
opatření se budova ZŠ a MŠ dostane ze současné energetické třídy F (velmi nehospodárná) do energetické
třídy C (úsporná). Tím dojde k minimalizaci tepelných ztrát, úsporám energie a také ke snížení provozních
nákladů téměř o 50%. Přístavbou vzniknou oddělené šatny pro děti z mateřské školy a žáky základní školy,
které tak nahradí stávající, již nevyhovující šatny. Dalším cílem projektu je pořízení vzduchotechnického
systému ve třídě a herně mateřské školy v přízemí. Tímto opatřením bude zajištěn přívod dostatečného
množství čerstvého vzduchu a současně budou minimalizovány tepelné ztráty větráním. Tímto opatřením
dojde ke zvýšení tepelného komfortu ve třídách.
Datum ukončení realizace projektu je do 31. 7. 2019.
Celkové náklady na realizaci jsou 4.870.149,80 Kč včetně DPH a dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje bude poskytnuta ve výši 1.200.000,00 Kč. Podíl obce Holovousy tak bude
3.670.149,80 Kč.
Na výše uvedené projekty proběhlo výběrové řízení na dodavatele obou projektů s názvem „Stavební úpravy
ZŠ a MŠ“. Hodnotící komise pod vedením externího pracovníka Ing. Petra Vláška vybrala z doručených
cenových nabídek ekonomicky nejvýhodnější a zastupitelům doporučila schválit vybraného dodavatele. Tím
se stal Petr Andrejs, se kterým byly dne 27. 6. 2018 uzavřeny Smlouvy o dílo na jednotlivé projekty.

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 bylo za přítomnosti starostky, Mgr. Lucie Nimsové, ředitelky školy, Radomíra Tomáška
– technického dozoru investora, Michala Trnky, projektanta a Petra Andrejse, dodavatele předáno a převzato
staveniště. Tím začala modernizace a rekonstrukce naší školy.
Za spolupráci na přípravě obou Žádostí bych chtěla moc poděkovat paní ředitelce Mgr. Lucce Nimsové i
projektantovi Michalu Trnkovi.
První výsledky modernizace a bezbariérového zpřístupnění naší školy si budete mít možnost prohlédnout
v době konání komunálních voleb ve dnech 5. – 6. října 2018, kdy v jídelně budovy základní a mateřské školy
bude umístěna volební místnost. Důvodem této změny je konání 16. ročníku Slavností holovouských malináčů
a to právě v tomto termínu.
Zlatuše Brádlová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Květen ve škole začal zvolna, jelikož bylo dvakrát volné úterý z důvodu státních
svátků. Hned poté, ve čtvrtek 10. května pokračoval oblíbenou událostí – besídkou
pro maminky v kostele, kde děti ze školy a školky předvedly svá krásná hudební a
taneční vystoupení. V neděli 13. května jsme se sešli opět v kostele, kde jsme přivítali
nové občánky za doprovodu básniček a písniček dětí ze ZŠ i MŠ. V květnu také
proběhl každoroční úklid studánky v lese a děti si vyrobily studánkovou vílu.
Velmi pestrý týden začal v pondělí 28. května, kdy jsme se společně s MŠ vydali na školní výlet na Kunětickou
horu, kde nás čekal výšlap k hradu a v hradních prostorách krásná pohádka „Čertův poklad“. Potom jsme
pokračovali pěšky do Perníkové chaloupky v Rábech, kde si děti prohlédly chaloupku, viděly výrobu perníčků a
mohly si je také nakoupit jako suvenýry domů. Ve středu 30. května se žáci 4. a 5. třídy vypravili na kolách na
dopravní hřiště do Hořic, kde si zopakovali pravidla bezpečné jízdy na kole a následně si je prakticky procvičili.
Také si tam děti napsaly testy a některé z nich si odvezly průkazku na kolo. Mladší děti si dovezly kolo do školy,
kde si vyzkoušely jízdy zručnosti na školním hřišti, zopakovaly si dopravní značky a závodily v jízdě na kole. Ve
čtvrtek 31. května jsme navštívili včelín VŠUO, kde jsme viděli, jak se stáčí med, a zkušený včelař pan Hátle nám
pověděl zajímavosti o včelkách. Každý také dostal výborný med do mističky, děti si moc pochutnaly. Tento nabitý
týden byl zakončen v pátek 1. června, kdy jsme na kolách vyrazili do Milovic na soutěžení malotřídních škol
pořádané na oslavu Dne dětí. Tentokrát bylo soutěžení pojato jako paralympiáda, takže byl den plný speciálních
disciplín. Bylo krásné počasí, děti si to moc užily a dokonce si odvezly i několik medailí.
Ve středu 6. června se to u nás ve škole hemžilo různými zvířátky, jelikož po roční pauze opět proběhl oblíbený
Den mazlíčků. Bylo tady několik pejsků, králíčků, křečků, dva potkani, dvě perská koťátka, andulka a dvě želvy. Se
zvířátky jsme si užili celý den, některá nám dělala společnost ještě v odpolední družině. Další dny jsme se pilně
věnovali učení, psaly se velké opakovací testy a uzavíraly se známky. Od 18. do 22. června si žáci 3. – 5. třídy
skvěle užili týdenní stanování na Malé Skále.
V posledním červnovém týdnu probíhá úklid tříd, kůlny a družiny,
odevzdávání a rozdávání učebnic a ve zbývajícím čase si děti
zasportují. Ve čtvrtek 28. června se v kostele uskuteční slavnostní
rozloučení s páťáky a předškoláky, kde se také vyhodnotí celoroční
soutěže ve čtení a sběru bylin.
Moc děkujeme všem rodičům a přátelům školy za celoroční pomoc a
podporu, moc si toho vážíme. Velmi děkujeme za pomoc při sběru
bylin, panu Frýdovi za sponzorský dar a odvoz věcí na stanování,
panu Janu Škvrnovi za odvoz věcí zpět z Malé Skály a dalším
rodičům za napečené dobroty, ovoce a zeleninu. Také děkujeme
panu Musilovi za pravidelný přísun čerstvého mléka pro děti. Rádi
bychom ještě poděkovali pracovníkům obecního úřadu pod vedením
pana Sudíka za vyrovnání asfaltové cesty před školou. Dětem
přejeme pěkné vysvědčení a krásné prázdniny plné zážitků a všem
pohodové léto plné sluníčka.
Za pedagogický sbor Štěpánka Svobodová

LOUČÍ SE NAŠI „PÁŤACI“.
Na tuhle školu budu vzpomínat v dobrém, protože jsem tu
měla spoustu kamarádů. V této škole se mi líbilo, že s námi
paní učitelky měly trpělivost a že s námi jezdily na výlety.
Iveta Štěrbová

Měl jsem tady spoustu kamarádů a nerad se
s nimi loučím. Tato škola mě hodně naučila a
jsem za to moc rád. Ahoj chodovická školo!
Tonda Tolar.

Na chodovickou školu budu vzpomínat v dobrém. Byly tu
nejlepší učitelky, taky jsem tam potkala moji nejlepší
kamarádku. Jezdili jsme na výlety, stanování i na lyže. A
když 30. června už nebudu žákyní chodovické školy a 3. září
dojdu poprvé k hořickému Gymnáziu, vzpomenu si na tuhle
školu.
Anna Trnková

V téhle škole se mi moc líbilo. Bylo to tady
super,
když tady nebyly problémy.
Ondra Franc.

Ahoj moje školo. Líbilo se mi tu a mám tu hodně kamarádů.
Nejoblíbenější učitelky jsou všechny.
Jirka Hrnčíř.

Budu na školu v Chodovicích vzpomínat v dobrém. Naučil
jsem se tady psát, číst a počítat. Našel jsem si tady hodné
kamarády. V jídelně vaří velmi dobře. Za tu dobu, co tady
jsem se změnily záchody. Já tuto školu doporučuji.
Jirka Štajer.

Líbilo se mi tady a taky jsou tu hrozně moc
super učitelky. Bylo to tady super.
Leontýna Soukupová
Ahoj moje školo bylo tady hezky. Měl jsem
tady kamarády. Učitelky byly hodné a milé. A
proto, ahoj školo!
Máťa Fiutowski.

STANOVÁNÍ NA MALÉ SKÁLE
V pondělí jsme přijeli do kempu Ostrov Malá
Skála. Pan Frýda nám dovezl věci a postavili jsme
si všichni stan. Po postavení stanů jsme vyrazili na
hrad Vranov. V úterý jsme si výtečně užili rafty.
Jeli jsme 9 km a zpět šli pěšo. Ve středu jsme byli
na Frýdštejnu, kde se natáčela pohádka O
princezně Jasněnce a létajícím ševci. Ve čtvrtek
jsme měli dva cíle – Panovo pole a skalní hrad
Kalich. V pátek jsme vyrazili domů. Celý týden
jsme hráli hru o nejlepšího táborníka a tábornici.
Tábornice byla Ivetka a táborník Tonda.
Týna, Ivča, Anička

Pondělí: Přijeli jsme a postavili jsme stany. Šli jsme na
výlet na hrad Vranov a na Panteon. V úterý jsme vstávali
v 7:30 na rafty a na raftech byla strašně velká sranda. A
pak jsme se vraceli asi „1 000 000“ km. Středa: Šli jsme
na hrad Frýdštejn asi „2 000 000 000“ km. Čtvrtek: Šli
jsme na skalní hrad Kalich a bylo tam hodně vyhlídek. Šli
jsme na zmrzlinu. Pátek: Jeli jsme domů a moc se nám
nechtělo.
Jonáš, Jirka Hrnčíř

V pondělí jsme přijeli do kempu Malá Skála a šli
jsme stavět stany. Šli jsme na Vranov – Panteon,
a když jsme se vrátili, opékali jsme špekáčky.
V úterý jsme se nasnídali a vzali svačinu a šli jsme
na rafty. Ve středu jsme se nasnídali, vzali svačinu
a šli jsme na Frýdštejn. Ve čtvrtek jsme šli na
Kalich a Besedické skály, večer jsme se sešli u
ohýnku a všichni dostali diplom, ale nejlepší
táborník a tábornice byli: Ivča Štěrbová a Antonín
Tolar. Celý týden jsme si všichni skvěle užili.
Amálka, Kája

Pondělí: Přijeli jsme do kempu Ostrov a šli jsme na
Vranov (Panteon) a k večeři jsme měli opékané
špekáčky. Úterý: Pluli jsme 10 km na raftech a zpátky
pěšky. Celkem to bylo 23 km. K večeři jsme měli
buřtguláš. Středa: Šli jsme na Frýdštejn okruh celkem 10
km a k večeři jsme měli rizoto. Čtvrtek: Šli jsme na Kalich
a na dvě rozhledny „Kde domov můj“ a „Sokol“ celkem
10 km. K večeři jsme měli výbornou česnečku, kterou
vařil Jonáš s Vendelínem. Večer bylo vyhodnocení, na
druhém místě byl Vendelín. Pátek: Odjezd.
Vendelín, Máťa, Tonda, Kristián

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Měsíc květen jsme zahájili tématem Maminka a jeho vyvrcholením byla
10. května besídka pro maminky. V neděli 13. května někteří předškoláci
přivítali nové občánky v naší vesnici. Dne 15. května se konalo výběrové
řízení na dvě nové učitelky do mateřské školy. Od září 2018 budou
zajišťovat výuku tyto dvě učitelky: Bc. Denisa Franc Mullerová, Dis. a Bc.
Ludmila Škvrnová. Dne 16.května proběhl zápis dětí do školky a přihlásilo
se jich 8. Ve středu 23. května jsme jeli na malý výlet do Hořic - děti
poznaly Kalíšek, prošly se po cyklostezce lesem a pozorovaly sochy
vytesané z jednoho kusu kmene. Také jsme hledali poklad. Na konci cesty
na nás čekala zmrzlina na Doubravce. Na druhý, tentokrát celodenní výlet,
jsme jeli autobusem až ke Kunětické hoře, kde na nás čekalo čertovské
divadlo, hrané v interiéru i exteriéru s princeznou, princem a hrozivým drakem. Ale vše nakonec dobře dopadlo.
Potom jsme lesní stezkou přeběhli k Perníkové chaloupce, kde jsme zjistili, že ježibaba vůbec není tak strašná a
že umí péct báječné perníčky. Výlet se nám všem moc líbil. 8. června k nám zavítalo hudební divadélko, ve kterém
se děti hravou formou seznámily s mnoha hudebními nástroji. Ještě nás 28. června čeká Rozloučení s předškoláky
a pak již hurrááá na prázdniny! Tímto děkujeme všem rodičům a přátelům školy za jejich pomoc ve všech oblastech
po celý školní rok. Děkujeme.
Přejeme vám všem hodně slunečných dní o prázdninách, krásnou dovolenou a po prázdninách se na vás zase
těšíme.
učitelky MŠ

DOBRÉ ZPRÁVY ZE SPOLKU ŠKOLY PRO ŽIVOT
Spolek školy pro život byl i v letošním roce úspěšný na dotačním poli. Po
změně dotačních podmínek jsme podaly souhrnný projekt na podporu
volnočasových aktivit našich dětí. Za finanční podporu děkujeme nejen obci
Holovousy ale i Královéhradeckému kraji! Celkem jsme získali krásnou
částku 30. 000,- Kč. Získali jsme finance na volnočasové aktivity s dětmi,
odměny do soutěží, materiál pro zájmové kroužky, výlety, dopravu, apod. Již
teď se můžete těšit na kroužky v příštím školním roce. Všem dobrovolníkům
spolku děkujeme za jejich spolupráci. Načerpejte síly a užijte si krásné léto.

Ludmila Škvrnová

HASIČI
Dne 12.května se konaly okrskové hasičské závody ve Starých Smrkovicích. V dopoledních hodinách si své síly
poměřili muži a ženy, odpoledne děti. Běhala se štafeta a požární útok. A jak to dopadlo? Ženy vybojovaly 1. místo
s postupem do okresního kola, muži na 7. místě, přípravka obsadila 1. místo, mladší žáci 1. a 5. místo a starší žáci
1.místo. ☺ Jarní část hry Plamen byla opět na Vrchovině ve dnech 25. -27.5. Počasí nám celé tři dny přálo. Na
startovní čáru jsme postavili kolektiv mladších a starších žáků. Na místo jsme se sjeli už v pátek odpoledne, nejdříve
jsme postavili naše nové stany, které nám koupil náš hasičský sbor, děkujeme. K večeru se běhala štafeta 4x60m
a štafeta CTIF. Večer se v místní hasičárně promítala pohádka, závody pokračovaly v sobotu ráno štafetou
požárních dvojic a požárním útokem CTIF. Dvoudenní klání završila královská disciplína – požární útok. Součtem
umístění ze všech disciplín se naši mladší žáci umístili na 3. místě z 13. družstev a starší žáci 2.místo z 12 družstev
s postupem na krajské kolo do Náchoda. Gratulujeme. V neděli už mezi sebou bojovali dorostenci, od nás přijela
předvést své nejlepší výkony Barunka Baliharová, Eliška Andrejsová, Lucka Vojtěchová a Amálka Vrbatová za
dorostenky, dorostenci byli Tonda Křovina, Mates Vrbata a Máťa Bartoníček. Barunka Baliharová, Mates Vrbata a
Máťa Bartoníček vybojovali první místa s postupem na krajské kolo do Náchoda. ☺ Eliška obsadila 5.místo, Amálka
4.místo, Lucka 3.místo a Tonda 4.místo, všem moc gratuluji. Okresní kolo mužů a žen se konalo již tradičně na
atletickém stadionu v Jičíně 3.června. Letos se na stadionu sjelo 10 družstev žen a 10 mužů. Běhala se štafeta 4x
100m s překážkami, běh 100m s překážkami jednotlivců a požární útok. Holky bojovaly s plných sil a doběhly si
pro 4.místo, a kluci obsadili 6.místo, gratuluji. O týden později 9. – 10. června jsme jeli se staršími dětmi a dorostenci
do Náchoda na krajské kolo hry Plamen. V sobotu dopoledne běhala Barunka Baliharová a Mates Vrbata za dorost,
běhali dvojboj, běh na 100m s překážkami a psali test požární ochrany. Oba dva obsadili 4. místo ☺.

Starší žáci odpoledne soutěžili také na stejném atletickém stadionu
v Náchodě, závodit se začalo požárními útoky, pokračovalo se štafetou
4x60m, štafetou požárních dvojic a ukončila to štafeta CTIF. V osm hodin
večer jsme s dětmi přejížděli do Červeného Kostelce do autokempu
Brodský, kde jsme postavili stany, navečeřeli jsme se a šli spát, protože
druhý den se běhal požární útok CTIF a závod požární všestrannosti
dlouhý 3km. V nedělních odpoledních hodinách jsme se dozvěděli
umístění, děti vybojovaly krásné 6. místo v královéhradeckém kraji ☺.
Dne 9.června starší hasiči jeli vyvětrat náš hasičský prapor do Sobčic na
oslavy 130.výročí založení sboru a moc si to tam užili. Dne 16. června
starší žáci jeli poprvé na noční hasičské závody do Nevrátic, soutěžilo se
v netradiční štafetě a požárním útoku. Štafeta se běhala ještě za světla,
ale druhé pokusy požárního útoku už děti měly na helmách čelovky. Pro
děti to byl velký zážitek, z Nevrátic si přivezly 6. místo, domů jsme se vraceli po půlnoci. V sobotu 23. června se u
nás na hřišti konaly dětské netradiční závody, zasoutěžit si k nám přijelo 14 družstev. Požární útok byl, jak už je u
nás tradiční start, z lavic a přípravky z lehátek a štafeta? Letos jsme si zavzpomínali na dobu, kdy jsme jako děti
běhali my, byla to štafeta s názvem – Útok se džberovými stříkačkami, tato štafeta se už neběhá. Přípravce se to
moc povedlo a právem si domů odnášeli na krku zlaté medaile i mladší žáci obsadili 1.místo a 5., starší žáci si
vybojovali 2.místo. Gratulujeme. Ale tím jsme v sobotu neskončili, uklidili jsme hřiště a pomalu jsme se přesunuli
na druhou stranu vagónu a začali přípravy na zatoulaný hasičský ples. Celý den nám počasí moc nepřálo, ale i
přesto se na plese sešlo spousta tanečníků. Poděkování patří všem sponzorům, obecnímu úřadu za poskytnutí
celého areálu. Poděkovat bych také chtěla všem hasičům, kteří nám pomáhali s přípravou na tuto akci. V neděli
24.června jsme jeli do Vidochova na pohárovku. Déšť nás provázel po celou dobu závodu, na pohárových soutěží
je konkurence opravdu veliká, my jsme si doběhli pro 7.místo. Ve středu 26. června nás čeká U Vagónu rozloučení
s dětmi se sezonou 2017-2018. Přeji nám všem hodně sluníčka, spoustu zážitků s dětmi a odpočinku o letních
prázdninách a dovolených.
Petra Baliharová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Ve středu 6. června., ráno v 9 hodin, jsme se sešli u OÚ, abychom se rozjeli na náš první výlet v tomto roce.
Čtyřmi auty jsme vyrazili směr Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou. Tam byl náš cíl, zámek Karlova Koruna. Jeho
barokní stavbu jsme znali z fotografií a obrázků, ale mile nás překvapil bohatý interiér. Seznamoval s rodem
Kinských a jejich chovem koní. Po klidném poledním posezení na nádvoří zámku jsme projeli hlavní ulicí Chlumce
směr Hradec Králové. Sochu rebelujícího sedláka z roku 1775 jsme jen zahlédli z auta.
Náš další cíl byly Libčany. Tam nás lákalo "Bonsai centrum". Největší a nejstarší v ČR. Mimo velké množství bonsaí
a zajímavé keramiky se nám líbila japonská zahrada a mini ZOO. Cukrárnu pro závěr našeho výletu jsme našli v
Nechanicích. Byla pěkná, milá, příjemná jako celý náš výlet. A co hlavně? Zase několik námětů pro prázdninové
výlety dědečků a babiček se svým vnoučaty. Přidala bych ještě "Fajn park" před Chlumcem, kolem kterého jsme
také jen projeli. Tam totiž najdou své vyžití hlavně děti. Pěkné léto!
B. Kozárová

FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Již tradičně pořádá obec Holovousy se Sborem dobrovolných hasičů
„pálení čarodějnic“ ve sportovním areálu U Vagónu. Slet malých a velkých
čarodějnic probíhal od 18 hodin. Šikovné čarodějnice si letos připravily
spoustu soutěží, naučily své „ letecké kolegyně“ vyjímečný a zábavný
tanec a nechybělo ani míchání lektvarů. Po setmění byla zapálena vatra.
Kdo měl chuť, mohl si opéct buřty nebo ochutnat něco z místního
občerstvení. Počasí přálo a příjemnou atmosféru ještě doplnila živá hudba
pana Koláře s přáteli. Všichni jsme si Filipojakubskou noc užili ☺.
ledol

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V neděli 13. května nás čekala v kostele sv. Bartoloměje milá povinnost, na kterou se
s paní starostkou každý rok těšíme. Vítání nových občánků je milá a zároveň důležitá
událost. Krásné vystoupení s pásmem písniček a básniček si připravily děti ze školky a
školy s paní učitelkou Naďou Dostálovou, předaly svým malým kamarádům dárečky a
pohoupaly je v kolébce. Rodiče se na památku podepsali do kroniky obce a obdrželi
malou pozornost. Do rodiny občanů naší obce jsme přivítali Davida Musila, Adélu
Přibylovou, Jana Beránka, Kristýnu Hrádkovou a Jakuba Kráčmara. Popřejme našim
nejmenším do života hodně lásky, zdraví a šťastné chvíle strávené se svými rodiči!
Za Sbor pro občanské záležitosti L. Doležalová

DĚTSKÝ DEN – CESTOU NECESTOU
Letos jsme pozvali děti na jejich svátek 1. června na odpoledne plné soutěží a her. Velké dusno vystřídala příjemná
přeháňka, přesto se vše stihlo nachystat a ochotní pomocníci se během chvíle přeměnili v pohádkové postavy a
Dětský den mohl začít. U startu si děti vyzvedly u dvou „podvodnic“ soutěžní kartičku a jejich putování „cestou
necestou“ začalo. První zastavení bylo u čápa, kterému pomohly chytit rybku. Pokračovaly k vrbám, kde
v kouzelných lahvích byla skryta tajemství. Další zastávka byla u vodníků, kteří měli záludné hádanky a děti tak
mohly vysvobodit dušičky uvězněné v hrncích. Prostořeké soutěžící vtáhli zelení mužíci dokonce do vody.
Předposledním úkolem bylo zachránit kapku vody, ani to nebylo tak jednoduché, jak se zdálo. Všichni víme a učíme
i své děti, jak je voda vzácná. Závěr putování byl u žabáka, ke kterému museli naši cestovatelé doskákat přes
překážky. Tam už na ně čekala sladká žabácká odměna a dárek. A kdo věří na kouzla, mohl si zasadit kouzelnou
fazoli. Soutěžemi pro děti ještě pokračovali ochotní myslivci z Lověny Dobrá Voda, kterým tímto děkujeme. Zuzka
Kvasničková povozila děti na poníkovi a zatančila se svojí fenkou Jenny taneček v rytmu Svatby trpasličí.
Děkuji všem, kteří pomohli – Aničce, Lucce a Honzovi Vojtěchovým, Míše a Honzíkovi Kráčmarovým, Barče a Pétě
Baliharovým, Vendulce Maixnerové a Lukáši Doležalovi. Pánům Rosůlkovi a Brádlovi za zdokumentování celého
pohádkového odpoledne a obecnímu úřadu za zajištění odměn. Milé děti, doufejme, že jste si Váš velký den užily!
ledol

KONCERT V KOSTELE
Po delší odmlce se opět rozezvučely krásné prostory kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. V podvečer 3. června
u nás koncertoval Hořický komorní orchestr, zazněly skladby J. Pachelbela, J. K. Vaňhala a G. P. Telemanna,
doplněné o sólisty Annu Jiráskovou a Marianu Horákovou na housle a Jaroslava Fejfara na kontrabas, vše pod
taktovkou dirigenta PhDr. Vladimíra Kulíka. Velkým potleskem byli všichni zúčastnění odměněni. A my, posluchači,
příjemně naladěni odcházeli domů.
ledol

CHODOVOUSKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Sdružení fotbalistů Chodovousy Vás srdečně zve na již 22. ročník pouťového
turnaje v malé kopané na hřišti U Vagónu, který vypukne 18. srpna 2018 od
8:30 hodin. Předběžně je potvrzených 5 mužstev:
1. Chodovousy – místní „mladší“ borci
2. Stará garda – vysloužilé hvězdy místního formátu
3. Baťák Hořice – tým kolem pana X z Holovous
4. Návrat Džambulky – hořické Déčko
5. Rumpr cimpr campr – soubor bývalých fotbalistů z okolí Hořic
6. Poslední tým je stále ještě v jednání

Novou tradicí posledních let se stal ještě jeden, speciální match, kde se utkají místní borci a borky z řad hasičů a
fotbalistů veteránů. Zkrátka se máte na co těšit! Přijďte své oblíbené hráče podpořit, popít dobrého piva, vychutnat
dobrého jídla a užít si celodenní zábavu. Počasí je klasicky objednané. Všichni jste vítáni.Fotbalu ZDAR!
Dodik

NECKYÁDA
Vplujte s námi do prázdnin v sobotu 30. června na rybníku
v Chodovicích, kde se bude konat již 8. ročník NECKYÁDY.
Vítána jsou plavidla všech druhů a tvarů, fantazii se meze
nekladou. Podmínkou je plavidlo domácí výroby. Tak
nezahálejte, a začněte přemýšlet a vyrábět svá originální
plavidla, která ozdobí rybník v Chodovicích. Program
Neckyády: od 14:00 hodin proběhne registrace a příprava
plavidel na hladinu rybníka. Plavidla budou závodit nejen na
rychlost, ale i na krásu. Diváci pak svými hlasy rozhodnou,
které z plavidel je nejhezčí. Soutěžit budeme i bez plavidel.
V okolí rybníka bude připravena štafeta dvojic, která bude
plná zajímavých úkolů pro všechny věkové kategorie. Pro
odvážné jedince nebudou chybět ani soutěže na lávce.
Bohaté občerstvení po celé odpoledne a večer je zajištěno.
Nebude chybět ani živá hudba v podání pana Malicha z
Myštěvse pod pergolou U Vagónu. Přijďte prožít veselé
sobotní odpoledne plné legrace a soutěží a tím zahájit
prázdniny.
pš

ZVEME VÁS NA XII.ROČNÍK POUŤOVÉHO JARMARKU
Poslední srpnový víkend patří každoročně Pouťovému jarmarku Slavnosti sv.
Bartoloměje, na který Vás srdečně zveme. Pouťové veselí začne v sobotu 25.
srpna zábavou pod otevřeným nebem ve sportovním areálu U Vagónu, k tanci a
poslechu zahraje oblíbená kapela POKROK od 20:00 hodin – 02:00 hodin ranních.
V neděli 26. srpna začne v 10:00 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
a od 13:00 hodin bude pokračovat kulturní program pro děti i dospělé v kostele a
jeho okolí. Nebude chybět pouťový jarmark od kostela k farské zahradě, na které
budou již od pátku v provozu pouťové atrakce. Děti se mohou těšit na dobový
dřevěný kolotoč, na střelnici s kušemi a na pohádku „O draku Baziliškovi“ hranou
klasickými marionetami. Pro všechny zahraje během odpoledne flašinetář
z Podkrkonoší, jarmareční těleso Nešlapeto, v kostele zazní varhanní koncert
pana Ondřeje Vávry a zpěvem doprovodí paní Jitka Přibylová a v podvečer již
tradičně zahraje divadelní spolek „Blsko“ hru „Hodné děti“. Doufejme, že jsme Vás
příjemně naladili, všichni jste srdečně zváni.
ledol

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Milí spoluobčané, Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) pro Vás připravuje
tradiční podzimní výlet, který je naplánován na 15. září 2018. Jako každý rok
využijeme služby cestovní kanceláře Hoška Tour s milým a ochotným
průvodcem Tomášem Horákem. Na plánu je návštěva hřebčína v Kladrubech
nad Labem, v Kutné Hoře chrám sv. Barbory a prohlídka kostnice. Při zpáteční
cestě nebude chybět zastávka na dobré večeři. Podrobnější informace budou
ještě upřesněny v srpnovém Zpravodaji. Těšíme se na všechny zájemce.
pš

ČEZ – DESATERO POMOCI
I přesto, že nekalé praktiky při prodeji energií nejsou žádnou novinkou a jsou všeobecně známé, stále se setkáváme
s příběhy našich zákazníků, kteří neseriózním obchodníkům a jejich nátlaku podlehli. Náprava je pak často složitá
a zdlouhavá. Nejlepší obranou je vědět, jak takového obchodníka poznat a jak se nekalým praktikám bránit.

Jak odhalit neférového prodejce?
-

-

-

-

Velmi často se jedná o podomního prodejce, který se snaží vnutit k vám
domů pod falešnými záminkami, např. kvůli kontrole elektroměru.
Podomní prodejce se vydává za obchodního zástupce ČEZ. V takovou
chvíli si buďte jistí, že nejedná za ČEZ. Podomní prodej od roku 2017
nevyužíváme.
Zavolá vám a chce si po telefonu domluvit osobní schůzku za účelem
úpravy vaší stávající smlouvy. Tímto způsobem se snaží podomní
prodejci obejít zákaz takového prodeje ve vaší obci.
Snaží se získat informace o vaší současné smlouvě. Údaje pak může
zneužít pro uzavření smlouvy s jiným dodavatelem. Současný dodavatel
energií vaše údaje má a nepotřebuje je získávat znovu.
Nechce vám dát čas na rozmyšlenou a spěchá na podpis smlouvy s tím, že nabídka je časově omezená.
Ve skutečnosti je ale taková smlouva plná chytáků a skrytých poplatků.
Nabídku nechce předat písemně. Vy si tak nabídku nemůžete v klidu projít a porovnat se svou současnou
smlouvou.
Mluví o podezřele vysokých úsporách, které ale ve skutečnosti nevycházejí z vaší skutečné spotřeby nebo
distribuční sazby. Může se pak stát, že ušetříte velmi málo, nebo dokonce zaplatíte ještě víc.
Přesvědčuje vás, že budete mít zaručeně nižší cenu, ale už neříká, že jím uvedená cena je bez DPH, nebo
dokonce není kompletní. Mohou vás pak zaskočit další, skryté poplatky.
Nabízí vám žárovky zdarma, když podepíšete smlouvu. Už se ale nedozvíte, že pokud si to později
rozmyslíte, zaplatíte klidně i několik tisíc korun právě za žárovky „zdarma“.

Stalo se vám to také?
Podepsali jste na první pohled výhodnou smlouvu, ale pak jste zjistili, že vás napálili, a nevíte co dál? Takovou
zkušenost mají tisíce lidí. Důležité je řešit to co nejdříve.
Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď
•

•

•

•

Pokud jste smlouvu uzavřeli mimo pobočku (např. po telefonu
nebo u vás doma), jak to v těchto případech běžně bývá, a
chcete své rozhodnutí změnit, máte tyto možnosti:
Podle zákona (§ 1829 občanského zákoníku) máte právo od
smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez jakýchkoli
sankcí.
Další možností, kterou vám umožňuje zákon (§ 11a odstavec
3 energetického zákona), je vypovězení smlouvy od okamžiku
jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek energií,
také bez sankcí.
Odstoupení, příp. výpověď, zašlete doporučeně na adresu
dodavatele, se kterým jste smlouvu uzavřeli. Vzory a další
informace najdete na stránkách Energetického regulačního
úřadu.

Jste náš zákazník a potřebujete pomoc?
Jste naším zákazníkem a podepsali jste s někým jiným smlouvu, o které m áte pochybnosti? Rádi vám pomůžeme.
Popište nám, co se stalo, a my se vám co nejdříve ozveme. Můžete se na nás obrátit, i pokud jste smlouvu ještě
nepodepsali a rádi byste se jen poradili. Jsme tu pro vás. Více na: www.cez.cz/nedejtese nebo na bezplatné
Zákaznické lince Skupiny ČEZ – 800 810 820, nebo ve formě letáčků na obecním úřadě.
pš

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU PODKRKONOŠÍ
REGIONÁLNÍ PRODUKT®
MAS Podchlumí, z.s., MAS Královédvorsko, z.s. a Podzvičinsko, z.s. vyhlašují
v letošním roce již XI. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky
„PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“. Jste místní producent a chcete dát o svých
výrobcích a produktech vědět? Jste hrdí na svůj podnikatelský záměr? Nebo znáte
někoho, kdo se má čím pochlubit a nabídnout případným zákazníkům? Pak využijte
možnosti pro svůj produkt získat značku „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“. Lze
certifikovat řemeslné výrobky (keramika, dřevěné hračky, pletené košíky, šperky,
ozdoby atd.), potravinářské (pečivo, cukrářské či cukrovinkářské výrobky, nápoje,
med, uzenářské nebo mléčné výrobky, výrobky zeleninové či ovocné atd.), zemědělské (ovoce, zelenina, mák atd.)
a přírodní produkty (pískovec, květiny a další). Cílem značení je podpořit zdejší výrobce, zviditelnit region a přispět
tak i k rozvoji cestovního ruchu - lákavou nabídkou kvalitních produktů z regionu Podkrkonoší. Veškeré informace
o regionálních značkách získáte na www.maspodchlumi.cz, nebo také na www.regionalni-znacky.cz. Uzávěrka příjmu
žádostí je do 24. 8. 2018.
MAS Podchlumí

POŠTA V CHODOVICÍCH
Pošta v Chodovicích bude otevřena do konce roku 2018 a to
od 1. června s novou otevírací dobou:
Pondělí:
13:00 – 16:00 hodin,
Úterý:
7:45 – 10:45 hodin,
Středa:
13:00 – 16:00 hodin,
Čtvrtek:
7:45 – 10:45 hodin,
Pátek:
13:00 – 16:00 hodin.
pš

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOVOUSY
Volby do zastupitelstev obcí pro volební období 2018 – 2022 zvolil pan prezident na 5. – 6. října 2018. Tento datum
vychází na první sobotu v říjnu, kdy u nás v obci se již dlouholetou tradicí staly oslavy Slavností holovouských
malináčů. Tyto dvě akce se bohužel nemohou odehrávat na jednom místě - v kanceláři obecního úřadu v
Holovousích. A tak po konzultaci s paní Drbohlavovou ze správního odboru z Městského úřadu Hořice jsme volební
místnost pro volby do zastupitelstva obce Holovousy naplánovali do Jídelny
•

•

•

•
•

v ZŠ a MŠ v Chodovicích.

Volby do zastupitelstva obce Holovousy se uskuteční: v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00

hodin a v sobotu 6. října 2018 od 08:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do zastupitelstva obce Holovousy je: Jídelna v ZŠ a MŠ Chodovice,
Chodovice č.p. 2, 508 01 Hořice, telefonní spojení do volební místnosti – mobil:
724 985 323.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem povolení k pobytu.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena.
pš

OBECNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři, v měsíci květnu jsme opět obměnili knižní fond z knihovny V. Čtvrtka v Jičíně. Nabízíme širokou škálu
žánrů pro malé čtenáře, starší děti a dospělé. Přijďte si vybrat knížku na léto. Otevírací doba: pondělí a čtvrtek
8:00-10:00 hodin, úterý 15:00-17:00 hodin. Těšíme se na vás ☺.

ledol

ŽIVOTNÍ JUBILEA
25. 7.
22. 8.
23. 8.
01. 9.
02. 9.
22. 9.

Hana Brzková,
Vladimír Beneš,
Marta Buštová,
Jaroslav Šafránek,
Marie Truhlářová,
Jana Popovská,

Přejeme všem dětem, rodičům a jejich rodinám,
75 let
82 let
84 let
87 let
87 let
75 let

krásné a veselé prázdniny.
Hodně sluníčka a neopakovatelných zážitků.

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Přistěhovali se

Odstěhovali se

Robert Mucha z Obory do Holovous
Nikola Muchová z Obory do Holovous
Jakub Mucha z Obory do Holovous
Jan Zelený z Prahy do Holovous
Marie Zelená z Prahy do Holovous

Hana Drbohlavová z Holovous
Jan Štulák z Holovous

Narodila se

Zemřela

30. 5.

Kristýna Soukupová z Chodovic

07. 5.

Růžena Krušinová z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•
•

•
•

Neckyáda na rybníku v Chodovicích – začátek od 14:00 hodin a večer posezení s hudbou pod
pergolou U Vagónu od 18:00 – 24:00 hodin
18. 08.
Chodovouský turnaj v malé kopané – na hřišti U Vagónu
25. 08.
Pouťová zábava – ve sportovní areálu U Vagónu – živá hudba od 20:00 – 02:00 hodin
26. 08.
Slavnosti sv. Bartoloměje – v 10:00 hodin poutní mše svatá v kostele, od 13:00 hodin bohatý
kulturní program pro děti i dospělé v prostranství kostela, pouťový jarmark od kostela k farské
zahradě, na které budou již od pátku v provozu pouťové atrakce.
15. 09.
Výlet nejen pro seniory
Od 9. 07. do 20. 07. 2018 – bude kancelář a knihovna obecního úřadu uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
30. 06.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto!
• Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
• Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 – 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) léto 1x za 14 dní – 10.
7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., zelená známka (1x za 14 dní) – 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., žlutá známka (měsíční) – 10.
7., 7. 8., 4. 9., oranžová známka (rekreační) léto 1x za 14 dní – 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., černé pytle na směsný
odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci - 3. 7., 7. 8., 4. 9..
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