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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedáních zastupitelstva obce Holovousy dne 11. září, 2. října a na ustavujícím zasedání zastupitelstva
dne 30. 10. 2018 bylo projednáno a schváleno:
Na všech zastupitelstvech byly řešeny informace ohledně právě
probíhající rozsáhlé rekonstrukce Základní školy a Mateřské školy
v Chodovicích, ve které jsou realizovány dva projekty souběžně pod
názvem „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“. Podrobný článek najdete uvnitř
Zpravodaje.
Zastupitelé projednali poslední verzi projektové dokumentace na
přístavbu zázemí pro zeleň, která bude umístěna ve sportovním
areálu U Vagónu. Řešen byl také způsob vytápění. Zastupitelé
schválili vybudování nové přípojky plynu, kterým bude vytápění
zajištěno. Je plánováno, že přístavbou vznikne nové WC, přístupné
z prodloužené pergoly, které bude možné využívat veřejností při větších akcích. Stávající sociální zázemí bude
společně s přístavbou také rozšířeno. Žádost o stavební povolení bude podána do konce listopadu.
U vagónu bylo dokončeno zastřešení severní strany a došlo k prodloužení pergoly u vstupu. V plánu je ještě
vybudování chodníčku z asfaltové cesty ke vstupu na pergolu.
Zastupitelé na prvním říjnovém zasedání schválili přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na pořádání 16. ročníku Slavností holovouských malináčů. A zabývali se přípravou
a organizací. Velké poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu Slavností podíleli. Je to velmi náročná
akce a bez vás, dobrovolníků, by nebylo možné akci takhle velkého rozsahu pořádat. Počasí nám přálo a
návštěvníci odjížděli spokojeni. 16. ročník Slavností se vydařil a to i díky vám, kteří jste nám pomohli.
Dne 15. 12. 2018 pořádá Psí útulek Chlum u Hořic v Dobré Vodě Charitativní ples. Zastupitelé schválili poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na hudbu.
Všemi třemi zastupitelstvy se prolínalo projednávání záměru koupit většinový podíl 80% VŠÚO Holovousy a
pana Vladimíra Malinského prodávaných nemovitostí Spojovák s oranžerií a souvisejícími pozemky o
výměře 5138 m2 za cenu 1.100.000,- Kč a nemovitosti Vinopalna a související pozemek o výměře 761 m 2 za
cenu 1.650.000,- Kč. Žádost byla dne 27. 8. 2018 předána jednateli VŠÚO Holovousy. Poté následovala další
jednání i konzultace ohledně obsahu Kupní smlouvy a současných Nájemních smluv s advokátní kanceláří. Na
ustavujícím zasedání zastupitelstva byla jednohlasně schválena koupě spoluvlastnických podílů Nemovitostí dle
předložené Kupní smlouvy za cenu 2.750.000,-Kč a zastupitelé pověřili starostku obce jejím podpisem.
Zastupitelé projednali a schválili uzavření předložené Smlouvy o úvěru ve výši 5.000.000,- Kč a pověřili starostku
obce jejím podpisem. Úvěr bude čerpán na financování koupě nemovitostí a jejich následné rekonstrukce. Smlouva
o úvěru byla dne 31. 10. 2018 podepsána.
Poděkování
Dne 2. října 2018 se konalo poslední zasedání stávajícího zastupitelstva. Já bych moc chtěla poděkovat za volební
období 2014 – 2018 všem zastupitelům – Lence Doležalové, Petře Baliharové, Romanu Baliharovi, Heleně
Kráčmarové, Zdenku Kráčmarovi, Radku Křovinovi, Františku Papršteinovi a Petru Stříhavkovi za podporu a
výbornou spolupráci. Ráda bych také poděkovala zaměstnancům obce a to Hance Sehnoutkové a Petře Škvrnové
a všem zaměstnancům pod vedením Václava Sudíka, kteří se vzorně starali a starají o naši obec.
Dík patří také do Občerstvení U Vagónu, které pod vedením Ivany Sudíkové vzorně odvádělo a odvádí práci a to
nejen při běžném provozu, ale zejména při pořádání všech našich akcí.
Děkuji také celému personálu do Základní školy a Mateřské školy v Chodovicích, našim spolkům a také všem
dobrovolníkům, kteří pomohli a pomáhají, když je třeba.

ŘÍJNOVÉ KOMUNÁLNÍ VOLBY
Dne 5. - 6. 10. 2018 se konaly komunální volby. Protože se 6. 10. 2018 konal na návsi
v Holovousích již 16. ročník Slavností holovouských malináčů, byla volební místnost
v budově Základní školy a Mateřské školy v Chodovicích. Škola prochází rozsáhlou
rekonstrukcí, ale místnost školní jídelny byla na konání voleb vzorně připravená. Nová
podlaha, čerstvě vymalováno, to vše přispělo k příjemné atmosféře ve volební
místnosti. Voliči tak mohli poprvé projít novým vchodem do budovy naší školy a
prohlédnout si tak část zrekonstruovaného přízemí.
Ve volební místnosti zasedla volební komise ve složení Jana Brabcová, Ing. Petr
Kloutvor, Boženka Knězáčková, Miloš Vágenknecht a Marcela Zemanová. Všem členům děkuji za jejich odvedenou
práci.
Občerstvení pro volební komisi vzorně zajistily paní kuchařky ze školy. Tímto velice děkuji Monice Enthalerové a
Lucce Křovinové.
Ale teď už k výsledkům komunálních voleb v naší obci.
V letošních komunálních volbách mohli voliči vybírat ze dvou společně vytvořených kandidátek. Už jejich názvem
jsme se Vám voličům snažili dát najevo, že opravdu nejde o protikandidátky, ale o partu osmnácti lidí, kandidátů,
kteří mají zájem společně pro obec pracovat, a na Vás bylo si vybrat 9 zastupitelů, kteří povedou obec Holovousy
ve volebním období 2018 – 2022.
430 voličům byly rozdány volební lístky, k volbám do školy v Chodovicích přišlo 248 voličů. Volební účast v naší
obci byla 57,77 %. Jen pro přehled uvádím volební účast v okrese Jičín: 52,09 %, v Královéhradeckém kraji:
49,65% a celostátní volební účast byla 46,55 %. I v letošních komunálních volbách jsme svoji účastí byly nad
průměrem.
A nyní již samotné výsledky:
Společně pro obec 1: (6 mandátů)
Společně pro obec 2: (3 mandáty)
Zlatuše Brádlová
(počet hlasů 218)
Roman Balihar
(počet hlasů 150)
Mgr. Lenka Doležalová
(počet hlasů 213)
Ing. Helena Kráčmarová
(počet hlasů 132)
MUDr. Petr Stříhavka
(počet hlasů 174)
Ing. Tereza Šubrtová
(počet hlasů 97)
Petra Baliharová
(počet hlasů 174)
Zdeněk Kráčmar
(počet hlasů 146)
Václav Sudík
(počet hlasů 139)
Výše uvedení zvolení zastupitelé povedou obec Holovousy ve volebním období 2018-2022.
Novými zastupiteli pro volební období 2018 – 2022 se stali: Ing. Tereza Šubrtová a Václav Sudík.
Náhradník:
Petra Škvrnová
Hana Rosůlková
Naděžda Langrová

(počet hlasů 127)
(počet hlasů 116)
(počet hlasů 94)

Náhradník:
Pavel Škvrna
Miroslava Šecová
Lucie Křovinová
Petr Andrejs
Markéta Soukupová Mikulková
Karel Kalenský

(počet hlasů
(počet hlasů
(počet hlasů
(počet hlasů
(počet hlasů
(počet hlasů

95)
73)
63)
53)
50)
44)

V úterý dne 30. října 2018 se v knihovně obecního úřadu od 18:00 hodin konalo ustavující zasedání
zastupitelstva obce Holovousy. Na jeho začátku složili všichni zastupitelé slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Holovousy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Následně bylo přistoupeno k volbě starosty, místostarosty, zřízení kontrolního a finančního výboru a volbě jejich
předsedů a členů. Zastupitelé na ustavujícím zasedání jednohlasně zvolili do funkce starostky obce Zlatuši
Brádlovou a místostarostky obce Mgr. Lenku Doležalovou. Zřízen byl finanční výbor, jehož předsedkyní byla
zvolena Ing. Helena Kráčmarová a členy Roman Balihar a Hanka Rosůlková. Zřízen byl také kontrolní výbor, jehož
předsedkyní byla zvolena Ing. Tereza Šubrtová a členy Václav Sudík a Petr Andrejs.
Všem zastupitelům velice děkuji za projevenou důvěru a moc se těším na další společnou práci ve volebním období
2018 – 2022.
Mé poděkování a to jistě za nás všechny kandidáty, patří také Vám voličům, kteří jste ke komunálním volbám přišli
a svými hlasy rozhodli o tom, kdo povede obec v dalším volebním období. Velice si vážíme Vašich hlasů a tím
vyslovené podpory. Z osmnácti kandidátů jste si vybrali devítičlenné zastupitelstvo, ale mé poděkování patří také
zbývajícím devíti kandidátům, kteří se do zastupitelstva obce sice nedostali, ale svojí účastí na kandidátkách nás
podpořili a určitě s námi budou i nadále spolupracovat. Tak hodně štěstí nám všem.
bradz

MODERNIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY CHODOVICE
Letošní nový školní rok jsme netradičně zahájili v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích v pondělí 3. září 2018.
Důvodem byla plánovaná rozsáhlá rekonstrukce budovy školy, ve které byla na začátku prázdnin v červenci
zahájena realizace projektu s názvem „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“. Na spolufinancování tohoto projektu se nám
podařilo získat finanční prostředky ze dvou dotačních programů. První projekt s názvem „Přátelská škola pro
praktický život“ je spolufinancován Evropskou unií z výzvy MAS Podchlumí-IROP a jeho cílem bylo vytvoření
dvou odborných učeben a příslušných kabinetů k nim a zajištění bezbariérovosti budovy školy.
Druhý projekt s názvem „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“ je realizován za finanční podpory
Královéhradeckého kraje, který poskytl dotaci ve výši 1.200.000,- Kč. Předpokládané náklady celého projektu jsou
4.870.150,- Kč. V rámci něj dojde k výměně oken v mateřské škole, jídelně, na schodišti, v kabinetu, ve stávajících
šatnách pro školáky a v kmenových učebnách a dále k přístavbě šaten pro děti ze školky i ze školy a zateplení
stropů a obvodového pláště budovy včetně nové fasády. Tím se budova ZŠ a MŠ dostane ze současné energetické
třídy F (velmi nehospodárná) do energetické třídy C (úsporná). Tím dojde k minimalizaci tepelných ztrát a úsporám
energie a ke snížení provozních nákladů. Přístavbou vzniknou oddělené šatny pro děti z mateřské školy a žáky
základní školy. Do třídy a herny mateřské školy budou pořízeny rekuperační jednotky Tak bude zajištěn přívod
dostatečného množství čerstvého vzduchu a současně budou minimalizovány tepelné ztráty větráním.
Z důvodu rekonstrukce trávily první týdny v září děti z mateřské školky
většinu času na hřišti za školou a děti ze školy zahájily svoji školní
docházku ve sportovním areálu U Vagónu. Za tímto účelem byly pod
pergolu k vagónu převezeny i školní lavice.
Děti MŠ plnily plány vzdělávacího programu formou výprav do okolí. Žáky
základní školy provázely každoroční projektové dny a denní režim jim
určoval všudypřítomný zvoneček, který přesně stanovuje, kdy je čas na
učení a kdy na hraní. Jedinou novinkou, kterou žáci vítali a nechtěli se jí
vzdát, byla možnost trávit čas před vyučováním a o přestávkách na hřišti
a prolézačkách. Těší nás fakt, že začátkem školního roku byla v televizi
zveřejněna reportáž o školách ve velkých městech, které jako novinku
zavádějí venkovní učebny a učení v přírodě. Pro naši školu je tento
způsob vzdělávání na denním pořádku, vždyť již v minulých letech jsme
využívali blízký les, hřiště nebo jen lavičky před budovou školy a co
nejvíce pobytu na čerstvém vzduchu, je pro nás samozřejmostí.
Krásné podzimní počasí nám letos přálo a tak se děti učily a trávily svůj
čas venku a dle úsměvu na jejich tváři si to užívaly. Ve škole hlučela bourací kladiva, míchačka a práce byly
v plném proudu. Vchod do školy fungoval pouze ze zadní části budovy přes hřiště. Pro rodiče to byla sice
komplikace, ale pro bezpečí jejich dětí i jich samotných nutnost. Po třech týdnech se pak mohly děti vrátit do svých
tříd a zpřístupněn byl také hlavní vchod budovy školy. Práce na rekonstrukci však pokračují dál. Nejhorší období je
však již za námi a proto děkuji všem rodičům, dětem i personálu školy za trpělivost a shovívavost. Pro nikoho z vás
to jistě nebylo jednoduché, ale společně jsme to zvládli. Vždyť kdo z nás, kdo ve své domácnosti někdy něco
rekonstruoval, ví, že to s sebou nese řadu omezení. Jen pro upřesnění bych chtěla konstatovat, že po řádném
výběrovém řízení, které bylo zadáno firmě, byla až 27. června 2018 podepsána Smlouva o dílo na realizaci projektu
„Stavební úpravy ZŠ a MŠ“. Teprve po jejím podpisu mohla vítězná firma z výběrového řízení – Petr Andrejs začít
objednávat materiál potřebný k realizaci obou projektů. Během letních prázdnin tak probíhaly hlavně intenzivní
bourací práce, aby bylo vše připraveno, až bude objednaný materiál připraven k odběru.
Dne 27. září 2018 byl první projekt s názvem „Přátelská škola pro praktický život“ dle Smlouvy o dílo řádně ukončen.
Děti tak mají dvě nové učebny – Polytechnickou a Řemeslnou a příslušné kabinety k nim. Nově vznikla tři
bezbariérová WC. Jedno v přízemí u mateřské školky, druhé na chodbě základní školy a třetí v přístavbě, která
vznikla za kuchyní společně s venkovním vstupem do Řemeslné učebny. Vznikl také nový hlavní vchod do budovy
včetně zádveří v podobě automaticky se otevírajících dveří. Nové bezbariérové dveře byly osazeny do jídelny. Pro
přesun do patra základní školy byla pořízena individuální kompenzační pomůcka – schodolez, která v případě
potřeby zajistí bezbariérové zpřístupnění základní školy, kde byly také vyměněny stávající dveře v kmenových
učebnách za bezbariérové. Do učeben a kabinetů bylo pořízeno nové vybavení.
V učebně Řemeslné byla vyměněna okna a pořízena nová podlaha. Vybavena je čtyřmi výškově stavitelnými
ponky, plně funkčním ručním nářadím a sadou pro obrábění dřeva.
V učebně Polytechnické byla také výměněna okna, opravena podlaha a byly provedeny nové rozvody elektriky.
Učebna je vybavena technickými stavebnicemi, stavebnicemi modelujícími fyzikální pokusy – magnetismus a zvuk,
přírodovědnými pomůckami – lidská kostra, sluneční soustava a mikroskopy, stavebnicemi, které je možné
rozpohybovat díky vymyšlení speciálního logaritmu prostřednictvím programu v počítači, didaktickými pomůckami
rozvíjejícími jemnou i hrubou motoriku a speciální koberec pro výuku vlastivědy ČR.
Náklady na realizaci výše uvedených prací a vybavení činí 2.333.737,- Kč. Dotace MAS Podchlumí-IROP je
1.988.170,- Kč. Vlastní zdroje obce Holovousy: 345.567,- Kč. Dne 25. října 2018 byla podána Žádost o platbu a
Závěrečná zpráva o realizaci celého projektu.
První projekt byl úspěšně ukončen a děti si užívají nových učeben i jejich moderního vybavení. Stavební práce
však pokračují dál a to na dokončení druhého projektu s názvem „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba
šaten“, který má být dle Smlouvy o dílo dokončen do 31. července 2019.

V současné době zbývá vyměnit okna v kabinetu, stávajících šatnách školy a v kmenových učebnách. Dokončit
přístavbu šaten a provést zateplení stropů, pláště budovy a fasádu.
Mimo výše uvedené projekty bylo již zrealizováno přepažení v přízemí mezi chodbou a školkou a vyměněna byla
podlaha v jídelně, kde bylo také vymalováno. Ve školní kuchyni byla zrekonstruována škrabárna brambor a
zakoupena nová škrabka na brambory.
Nyní probíhá také příprava projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny. Zároveň byla také provedena
hydroizolace v prostoru přístavby šaten.
Jedná se o rozsáhlý objem prací, které není možné provádět pouze v době prázdnin. Práce jsou koordinovány
vzhledem k probíhajícímu provozu školky i školy. Poděkování tak patří celému personálu školy, vám rodičům, ale
také Petru Andrejsovi a jeho zaměstnancům za pochopení, podporu a toleranci. Letošní školní rok tak bude
z pohledu rekonstrukce náročný, ale já věřím, že společně vše zvládneme. Škola i děti si moderní a hezké prostředí,
ve kterém tráví svoji školkovou i školní docházku, určitě zaslouží.
Na středu 7. 11. 2018 jsme pro vás připravili společnou prohlídku dokončeného projektu „Přátelská škola pro
praktický život“ podpořeného ze 4. výzvy MAS Podchlumí - IROP- Investice do vzdělávání spolufinancovaného
Evropskou Unií. Prohlédnout si budete moct nové učebny i další prostory školy. Společná prohlídka se bude
konat ve středu 7. 11. 2018 v 15:00hod.
Za přítomnosti zástupců obce Holovousy, Základní školy a Mateřské školy Chodovice, MAS Podchlumí a
dodavatele stavby bude prohlídka zahájena v 15:00 hodin u hlavního vstupu do budovy školy. Po krátkém úvodním
slovu se společně vydáme na prohlídku budovy. Tak se přijďte podívat. Všichni jste srdečně zváni.
Zlatuše Brádlová a Mgr. Lucie Nimsová

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ V CHODOVICKÉ ŠKOLE
V letošním školním roce se naše řady rozrostly o několik nových zaměstnanců. Jelikož se na střeše naší školičky
uhnízdily tři vrány a jeden čáp (čtyři zaměstnankyně otěhotněly a v průběhu roku 2018 postupně odcházely na
mateřskou dovolenou) bylo třeba zajistit plnohodnotně chod školy.
Funkci ředitelky vykonávám stále já Mgr. Lucie Nimsová a k tomuto závazku ještě vyučuji 1 hodinu týdně
Informatiky ve 4. ročníku. Na internetových stránkách školy (zschodovice.cz) jsou průběžně a pravidelně
aktualizovány hodiny, kdy je možné si se mnou v případě potřeby sjednat schůzku. Můj učitelský úvazek byl
dočasně rozdělen mezi zaměstnance přijaté po dobu mé nepřítomnosti. Anglický jazyk převzala Mgr. Kateřina
Nováková Kašparová, učitelka se specializací AJ. Matematiku vyučuje Bc. Jana Landová, učitelka a vychovatelka
s více než 20-ti letou praxí, která i nadále vyučuje dějiny, prvouky a čtení. Výuku estetických předmětů (výtvarnou
výchovu a pracovní činnosti) zajišťuje Danuše Svobodová, výtvarnice, učitelka a vychovatelka s dlouholetou praxí.
Český jazyk a přírodovědné předměty má i nadále na starost Mgr. Lenka Doležalová, učitelka s aprobací pro
1.stupeň. Ve třídách jsou kromě učitelů přítomni i asistenti
pedagoga Petra Baliharová a Martina Mádlová, obě úspěšné
absolventky vzdělávacího kurzu.
V mateřské škole jsou přijaty na dobu určitou dvě učitelky.
Bc. Denisa Franc Müllerová, DiS., učitelka s praxí a Bc. Ludmila
Škvrnová, začínající učitelka. Z finanční podpory „EU peníze
školám“ je přijata jako personální výpomoc Božena Havrdová
Maryšková, účastnice vzdělávacího kurzu „Chůva pro děti mladší
tří let“. Vedoucí školní jídelny je Lucie Křovinová, která zároveň
působí ve škole i jako kuchařka. Hlavní kuchařkou je Monika
Enthalerová, která je přijata po dobu nepřítomnosti Lucie
Košťálové. Školnicí a uklízečkou zůstává i nadále Petra
Baliharová, které byl upraven pracovní úvazek a jako další
pomocná síla byla na částečný úvazek přijata Jana Brunclíková,
uklízečka v MŠ.
Veškeré pracovní pozice ve škole jsou obsazeny osobami
s požadovanou kvalifikací nebo osobami s více než dvacetiletou
praxí v oboru.
Mgr. Lucie Nimsová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V září jsme se vítali se školou u vagónu. První týden byl věnován
cestování a aktivitám, které jsou s ním spojené. Navštívili jsme
evropské státy, vyráběli si pas, ale i na učení nám zbylo dostatek času.
Starší děti také navštívily dopravní hřiště v Hořicích a mladší si
vyzkoušely překážkovou dráhu na hřišti. Společně s rodiči se nám
všem podařil vyrobit bylinkový věneček a začali jsme se připravovat
na Malináč.
V říjnu nás čekal sběr papíru. Děkujeme všem za pomoc. Také k nám
do školy přijela lektorka muzikohraní, které máme moc rádi.
Ve škole jsme vyráběli lampiony, s kterými jsme oslavili výročí
28. října. Zasadili jsme s paní starostkou památeční lípu s poselstvím
pro příští generace a naučili se, co měl rád náš 1. československý prezident – T. G. Masaryk.
A co nás čeká v listopadu a prosinci?
Téma těchto dvou měsíců je poznávání žlutého kontinentu. Přesouváme se do Asie.
6. listopadu – Starší děti, 3. – 5. tř., čeká divadlo Hybernia v Praze. Odjíždíme v 7:00 hodin ráno a vracíme se
kolem 19:00 hodiny zpět do Chodovic.
15. listopadu – Ve čtvrtek se sejdeme s rodiči na rodičovské schůzce.
28. listopadu – Začíná plavání v plaveckém bazénu v Hořicích.
30. listopadu – Divadelní představení ve škole – Betlémská hvězda.
2. prosince – Již potřetí se sejdeme při rozsvěcení vánočního stromečku s koledou, ale tentokrát trochu netradičně.
Zveme širokou veřejnost v 17:00 hodin ke kostelu.
13. prosince – Vánoční besídka v 15:30 hodin v kostele.
20. prosince – Navštívíme zvířátka v lese, předáme si vzájemně dárečky a budeme si také povídat o Vánocích
v různých zemích.
21. prosince – Ředitelské volno.
3. ledna 2019 – Vracíme se zpátky do školy.
Ještě nesmíme zapomenout poděkovat všem, kteří dovezli papír. Dále děkujeme panu Musilovi za mléko do školní
jídelny a také moc děkujeme zaměstnancům obecního úřadu pod vedením pana Sudíka za pomoc při úklidu ve
škole. Přeji všem za celý kolektiv školy krásné podzimní dny.
Jana Landová

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Začátkem září jsme se s rodiči i dětmi vítali s tématem Lesní království. Většinu času jsme trávili na zahradě a
v přírodě. Zde jsme tvořili, hráli si, učili se nové písničky i básničky. V lese jsme si vytvářeli Lesní království, učili
se poznávat živočichy a rostliny kolem nás. Toto téma i pobyt venku bylo dětem natolik blízké a příjemné, že
adaptace všech nových kamarádů probíhala velmi přirozeně. Když se koncem měsíce ochladilo, začali jsme rána
trávit v prostorách mateřské školy, kde na děti čekaly nové hračky
a aktivity. Pomalu jsme se učily pravidla soužití ve třídě, kde
chodíme jako šnek. Jako motivaci jsme do třídy pořídili kamaráda
– mládě Šneka afrického. Děti o něj každý den pečují, aby byl
spokojený.
V říjnu byla novým zážitkem především pro nové a mladší
kamarády příprava veřejného vystoupení na Malináči. Děti si
samy vymalovaly svoje obrázky nakreslené na rozlišovacích
značkách a nacvičily lehce humorný taneček na píseň Zdeňka
Svěráka Mateřinky. Tato píseň i s tanečkem se stala velmi
oblíbenou mezi dětmi. Na vystoupení byly děti naprosto úžasné
a nejen paní učitelky měly velkou radost, jak se jim to povedlo.
S Malináčem nám přišel podzim. Nyní můžeme s dětmi
pozorovat proměny podzimní přírody a na louce pouštět draky.
Učitelky MŠ

HASIČI NA PODZIM
Dne 8. září se konala pohárová soutěž ve Valdicích, sluníčko svítilo, a tak se i
holkám dařilo. S požárním útokem si doběhly pro 2. místo. Další disciplínou bylo
to, že každé družstvo mělo za úkol vybrat z každé kategorie (muži, ženy,
veteráni) nejlepšího závodníka na svém postu, který pak běžel úplně s jinými
závodníky z různých družstev. Z Holovous byla vybrána z kategorie žen Amálka
Vrbatová, která v tomto závodě běhá „béčka“ a kategorii veteráni (35+) byl
vybrán Roman Balihar, který běhá s rozdělovačem. Obě družstva si doběhla pro
super čas. ☺ O týden později byla poslední soutěž „O pohár starosty OSH Jičín“
v Horní Nové Vsi, kde si holky opět doběhly na bednu, tentokrát pro 3. místo.
Celkově si holky vybojovaly po sečtení všech šesti soutěží pro krásné 3. místo z
11 družstev žen. Soutěž „O pohár starosty OSH Jičín“ začíná na jaře v Tuři a
končí na podzim v Horní Nové Vsi. Děvčatům moc gratulujeme.☺ Vyhlášení a předání pohárů bude 3. listopadu
v Nové Pace na Setkání starostů okresu Jičín. Ve stejný den byly závody v Bílsku. Od nás přijela družstva dětí
(přípravka, mladší, starší) a ženy, muži. Všechny tři družstva dětí si odvezla do Holovous na medailích 1. místo.
Hasičská soutěž byla rozdělena na dvě části – požární útok (muži s příjezdem v požárním automobilu) a netradiční
štafeta. Ženy obsadily 1. místo a muži se umístili na 2. místě. Dne 22. září se družstvo žen a mužů rozjelo do Úlibic.
Zábavná hasičská soutěž se konala nejprve na lodičkách na místním rybníku, kde se chytali kapříci a pak se běžel
požární útok s nasáváním z přírodního zdroje. Ženy si dopluly pro 2. místo a muži pro 4. místo. V Úlibicích je tradicí,
že každé zúčastněné družstvo si odváží výborný pečený velký koláč. Opravdu moc dobrý. ☺ Dne 6. října se u nás
konaly Slavnosti holovouských malináčů, naše mladší generace vypomohla s parkováním a při vybírání
dobrovolného vstupného.
My starší jsme pomohli s občerstvením a úklidem po akci. ☺ Od začátku září co se s dětmi každý týden scházíme
na hřišti U Vagónu, abychom trénovali na závod požární všestrannosti. Závod je dlouhý asi dva kilometry a má šest
stanovišť. Střelbu ze vzduchovky, základy první pomoci, topografie + orientace mapy s buzolou, uzle, přelez přes
lano a požární ochrana. Do mladší kategorie nastoupily i nové děti, a tak nebylo jednoduché, aby se všechno za
necelé dva měsíce naučily, ale i přes to nebyly poslední ☺. Mladší žáci se umístili na 27. a 3. místě z 31 družstev,
v kategorii starší žáci se umístili na 16. a 3. místě z 37 družstev. V kategorii dorost jednotlivkyně/jednotlivec – se
ve své kategorii umístili Matěj Bartoníček a Eliška Andrejsová na 1. místě. Dále se ve své kategorii umístila Vendula
Maixnerová na 8. místě, Amálka Vrbatová na 5. místě a Lucka Vojtěchová na 3. místě. Všem moc gratuluji ☺.
Závod požární všestrannosti se konal v Miletíně dne 21. října za krásného slunečného počasí.
A CO NÁS ČEKÁ DO VÁNOC?
24. listopadu – halové mistrovství Podzvičinska – Lázně Bělohrad
Listopad – prosinec – dětská hasičská besídka
Za SDH Holovousy Petra Baliharová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Děkujeme pracovnicím obecního úřadu za pěkný a dobře připravený výlet "nejen pro seniory" dne 15. září 2018.
Prohlídka krásných památek v Kutné Hoře a chůze po městské dlažbě nás hodně unavila. To však vyrovnala
návštěva Kladrub. Milé posezení na přehlídce koní vše srovnalo. Již se těšíme zase příště.
Pěkný podzim jsme využili ještě k dalšímu výletu našimi auty. Tentokrát to byl poznávací okruh jižně od našeho
bydliště. První zastávka byl Blažkův zámek v Myštěvsi. Pěkně upravený v prostředí velkého parku a golfového
hřiště. Dnes patří golfovému klubu. Jen tak orientační zastávka na koupališti v Lodíně a pak již Pivovar Lindr Mžany.
Zde byl nejen oběd, ale i prohlídka areálu (zařízení malého soukromého pivovaru, wellness, venkovního
sportoviště) a ještě zastávka v prodejně podniku Lindr v Sadové. Zajížďka přes vesnici Střezetice nás zavedla k
nedávno odhalenému pomníku na bojišti z roku 1688, kde padlo přes 2 000 koní. Bronzové sousoší představuje
padajícího koně a vojáka, který se mu snaží pomoci. Je od akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře. Celé
je to velmi působivé a dojemné.
Tradiční tečka našeho výletu byla v cukrárně ve Všestarech.
5. října se nás většina žen sešla na pečení koláčů. Již tradičně pomáháme s pečením na Slavnosti holovouských
malináčů. Protože jsme již dobře sehraná parta, jde nám to dobře od ruky a ještě si stačíme popovídat a zasmát
se. Naše schůzky jsou zase pravidelně každých 14 dní, v pondělí od 15:00 hodin v knihovně obecního
úřadu.
Za Klub seniorů B. Kozárová

SLAVNOSTI HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ
Letošní Slavnosti připadly na sobotu 6. října. Moc jsme si přáli pěkné
počasí, a tak jsme bedlivě sledovali předpovědi už na 14 dní dopředu.
Ukázalo se, že naše objednávka na krásné počasí byla „tam nahoře“
vyslyšena. V týdnu postavili muži z technického zázemí podium, parket
a část stanů pro hosty a návštěvníky. Pátek patří již tradičně pečení
koláčků, které nesmí chybět v nabídce na Slavnostech a je zásluhou
našich žen z Klubu seniorů. Pečeme celé odpoledne v kuchyni ZD
Podchlumí Dobrá Voda z 10 kg mouky a nádivky nám připravují
ochotně paní kuchařky ze školy. V pátek je velmi rušno i na obecním
úřadu, kde vrcholí veškeré přípravy. V sobotu od 7:00 hodin do 8:00 hodin nosí šikovné kuchařky a kuchaři jablečné
moučníky do soutěže. Od rána se balíčkují koláčky na prodej a je připravena komise moučníků ve složení paní
Maria Křovinová, pan Milan Doležal a pan Vilém Svoboda. Komise měla jako každý rok nelehký úkol, protože vybrat
z 18-ti soutěžících ten nejlepší, je velká zodpovědnost. Zato komise soutěže „O nejlahodnější jablko malináč“ měla
tento těžký úkol už za sebou. Soutěžní malináče se odevzdávaly do čtvrtka a v pátek dopoledne je pečlivě ohodnotili
zaměstnanci VŠÚO ve složení: paní Jana Křelinová a paní Mirka Šecová pod vedením pana Ing. Františka
Papršteina, CSc. Nebudu však předbíhat. Sobotní ráno se klubalo do krásy a náves začali zaplňovat stánkaři,
kterých letos přijelo 104! Dobrovolníci dostavovali stany, nosili pivní sety, roznášeli informační cedule aj… Byla
připravena místa k parkování návštěvníků. Před 13:00 hodinou bylo už vše na svém místě. Pečlivě vybrané stánky,
ve kterých prodejci nabízeli regionální produkty, vlastnoruční výrobky. Stánky Regionální potraviny
Královéhradeckého kraje připravily ochutnávky potravin. Zboží, výrobků a dobrot bylo opravdu hodně. Velká fronta
byla tradičně u obecního stánku s koláčky a pravými holovouskými malináči, které obec vykupuje od místních i
přespolních pěstitelů. Letošní sucha se podepsala na výši úrody. K prodeji bylo pouze kolem 300 kg této odrůdy,
proto se prodávala symbolicky po 1 kg, aby ochutnalo co nejvíce návštěvníků. V okolí dětského hřiště byl prostor
pro tvořivé dílničky, dřevěné bagříky, slaměný hrad, stanoviště LESŮ ČR s lesní pedagogikou, stanoviště s dravci.
O kousek dál prostor pro jízdy na ponících. Výběr byl opravdu široký jak pro malé, tak pro velké návštěvníky.
Ve 13:00 hodin byla holovouská náves hojně zaplněna a 16. ročník Slavností holovouských malináčů byl zahájen.
Všechny přivítala paní starostka, která pozvala na podium bývalou starostku obce Holovousy a zároveň současnou
náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje paní Mgr. Martinu Berdychovou a jednatele VŠÚO Holovousy pana
Ing. Jaroslava Váchu. Poté se ujala slova a zároveň celého sobotního moderování zkušená paní Lída Škvrnová,
která pozvala na parket vynikající mažoretky z DDM Hořice, které sklidily velký potlesk. Následovalo roztomilé
vystoupení našich nejmenších s tanečkem na písničku Mateřinky a poté školáčků, kteří zahráli na bobotubes
lidovou písničku, zazpívali jejich srdeční písničku „Chodovická školička“ a taneční kroužek pod vedením sester
Baliharových předvedl vtipné vystoupení „od plenek po pubertu“. Po velkém potlesku program pokračoval
očekávaným vyhodnocením tradičních soutěží. V soutěži „O nejlahodnější moučník“ obsadil 5. místo školáček
Martínek Škvrna z Chodovic se svými nepečenými jablečnými řezy, 4. místo paní Monika Schmiederová
z Holovous s Jablečným cupcakes, 3. místo tým Chodovousy (Michal Brádle a Tomáš Doležal) s Naga štrúdlem,
2. místo paní Pavlína Drašarová z Hořic s Jablečným moučníkem a 1. místo získala paní Milena Jedličková
z Holovous s Kynutými jablíčky – muffiny. Ty byly opravdu nejlahodnější a nejvíce splňovaly chutě zvolené poroty.
Výherci i ostatní soutěžící převzali od paní starostky a člena hodnotící komise
krásné ceny a květiny. Následovalo vyhodnocení druhé soutěže „O nejlahodnější
jablko malináč“, v letošním roce se zúčastnilo 15 soutěžících. Komise hodnotila
celkový dojem chuti, stav dužniny, aroma, sladkou a kyselou složku, velikost plodu,
vybarvení a vzhled typický pro odrůdu. Na 3. místě se umístil pan Oldřich Beer
z Chodovic, na 2. místě paní Jana Kadečková z Holovous a 1. místo putovalo opět
do Holovous – k panu Liboru Vojtíškovi. Výherci i ostatní soutěžící také převzali od
paní starostky hodnotné ceny. Poté už se upřely pohledy všech směrem
k holovouskému rybníku, kde probíhalo oblíbené plavení koní. Mezitím se připravila
elektronická smyčcová kapela Elektrophonix, která u nás měla premiéru. Mladá kapela z Hradce Králové úžasně
předvedla český i zahraniční repertoár ve vlastním podání. Nádherný hudební zážitek! Nastal čas pro malé diváky.
Také z Hradce přijelo loutkové divadlo Kozlík s Vodnickou pohádkou. Soubor využívá k hraní dřevěné marionety
vysoké až 80 cm. Komu vodníci pomáhali, na to děti brzy při bedlivém poslouchání přišly. Velký potlesk byl
odměnou. Pokračovala dále místní Zuzka Kvasničková v tanečním vystoupení se svými psími miláčky –
fenkami/kníračkami, které bylo opět úžasné. Po dotančení si mohli zájemci psí slečny pohladit. Dalším bodem
programu bylo předání certifikátů „Podkrkonoší regionální produkt“. Certifikace probíhá již 11let a je to ocenění pro
výrobce, řemeslníky, kteří vyrábí místní produkty, z místních kvalitních surovin. V letošním roce obdrželi certifikát
– Farma pod Zvičinou s kozími sýry, JANKA-Kubištovy oplatky, Erben,s.r.o.-Miletínské modlitbičky, Álma-Linné,
s.r.o. – přírodní kosmetika a Ing. Jan Kučera-ovocné mošty. Tři z oceněných měli rovněž stánek na letošních

Slavnostech. Komise se shodla, že dalším 13 žadatelům prodlouží značku Podkrkonoší regionální produkt. Posléze
parket patřil skupině Rebels of workout, dříve pod názvem Seberevolta. Zájem o jejich vystoupení byl obrovský.
Předvedli skupinový trénink, cvičení pro děti, to vše pod vedením profesionálního trenéra Petra Gotvalda. Velký
potlesk pro Rebels! Tvrdý trénink vystřídali upravení mužoreti s buřinkami, uvítali jsme skupinu ARTrosa. Jejich
vtipné taneční vystoupení bylo odměněno také velkým potleskem. V 18:00 hodin připravila žonglérská skupina
Oops workshop žonglování, představila různé techniky a pomůcky žonglování, které si mohli zájemci vyzkoušet. A
zájem byl veliký. Začalo se pomalu stmívat a nastal čas na jejich vlastní vystoupení – ohňovou show s názvem
Trosečník, u které se všem divákům tajil dech a vystupující hojně a bouřlivě povzbuzovali. Ladné a přesné pohyby
s ohněm byly nádherným zážitkem! Návštěvníků neubývalo za celý den. V 19:00 hodin ovládla podium kapela
Levou rukou band, kterou ve 20:00 hodin na 15 minut vystřídal nádherný ohňostroj, který byl výsledkem přesné
práce pana Pavla Elcnera z Holovous. A poté večer patřil tanci a oblíbené kapele, a to až do jedné hodiny ranní.
Slavnosti holovouských malináčů se povedly na výbornou! Velké poděkování patří pořadatelům, v čele s paní
starostkou, místním hasičům, všem dobrovolníkům, pomocníkům, bez kterých by těžko byla tato akce
realizovatelná. Děkujeme rodině Musilovým za zapůjčení louky a pole. Všem sponzorům, kteří nás finančně
podpořili, letos za finanční dar Královéhradeckému kraji, firmě TEXLA a.s. Ostroměř. Děkujeme sponzorům, kteří
darovali ceny do soutěží, hlavně VŠÚO Holovousy, který navíc umožnil Den otevřených dveří, ZD Podchlumí Dobrá
Voda za postavení slaměného hradu a poskytnutí kuchyně k pečení koláčků. Panu Václavu Klůzovi za trubičky do
odměn, balíčků a občerstvení pro hosty. Jsme rádi, že Slavnosti holovouských malináčů mají velký ohlas u
návštěvníků, stánkařů a účinkujících. To je pro nás motivací pokračovat s chutí i nadále. Na shledanou na 17.
ročníku v sobotu 5. října 2019!!:-)
ledol

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, kamarádi, přátelé a známí i neznámí z mé rodné vesnice, blízkého i
dalekého okolí. Tímto bych Vám všem chtěla poděkovat, že při návštěvě našeho 16.
ročníku Slavností holovouského malináče jste zavítali i do mé Galerie „Pod zámkem“. Byli
jste úžasní, moc Vám děkuji za krásná povzbudivá slova a podporu do mé další tvůrčí
práce. Ať Vám moje obrazy přináší jen samou radost a štěstí.
Danuše Svobodová, Holovousy 7

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Druhá zářijová sobota je každoročně vyplněna podzimním výletem nejen
pro seniory. Obec Holovousy letos naplánovala s cestovní kanceláří
Hoška Tour zastoupenou Tomášem Horákem oblast Kutnohorsko. Vyjeli
jsme v ranních hodinách směr Kutná Hora. Cestou jsme se dozvěděli
informace o historii města, stříbrných dolech a pár pověstí o místních
skřítcích. V chrámu sv. Barbory už na nás čekal pan průvodce, který se
své služby zhostil na výbornou. Prošli jsme prohlídkový okruh, včetně
empor a kaple Božího těla. Obdivovali jsme nádherné varhany.
Dozvěděli jsme se, že stavba chrámu začala v roce 1388, zastavena byla roku 1558, poslední stavební úpravy byly
dokončeny až roku 1905. Většina z nás jsme využili zvýhodněné trojvstupenky – chrám sv. Barbory, katedrála
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostel všech svatých s kostnicí v Sedlci. Ještě než jsme přejeli do
zmíněného Sedlce, prošli jsme historickou část Kutné Hory, z vyhlídek se pokochali pohledy do okolí a pochutnali
si v místní cukrárně. Sedlec – dnes městská čtvrť Kutné Hory je místem počátku dějin města. S příchodem
cisterciánských mnichů v roce 1142 vznikl klášter a na pozemcích se objevilo stříbro, které přineslo bohatství nejen
klášteru, ale hlavně vznikající Kutné Hoře. Klášterní kaple byla zasažena požárem založeným husity v r. 1421. Po
zrušení hřbitova na konci 15. století byly exhumované kosti uloženy vně i uvnitř kaple. V roce 1784 odkoupili klášter
a majetek Schwarzenbergové z Orlíku. Ti nechali kostnici upravit do nynější podoby. Autorem výzdoby z lidských
kostí se stal řezbář Fr. Rint z České Skalice. V odpoledních hodinách jsme přejeli do Kladrub nad Labem, kde se
konala akce „Kladruby naruby“. Na místě byl připraven kulturní program s řemeslnými stánky, divadélkem a
tvořivými dílnami pro všechny generace. Program doplňovaly přehlídky kladrubských koní. V rámci odpoledne bylo
možné prohlídnout stáje, zámek, kočárovnu, postrojovnu, muzeum, lesovnu a rozhlednu. Zde byl program
individuální, a každý si tak mohl zvolit, co ho zajímá a baví. Po 17:00 hodině jsme přejeli do nedaleké obce Semín,
kde jsme měli rezervovaná místa k večeři. Byli jsme mile překvapeni rychlou obsluhou a dobrým jídlem. Doufejme,
že jsme splnili přání většině výletníkům, kterých bylo letos padesát! Příští rok v září opět nashledanou.
ledol

100. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
V sobotu 27. října 2018 jsme se sešli za školou v Chodovicích,
abychom si připomněli významné výročí 100 let od vzniku
samostatného Československa. Právě 28. října 1918 se začala
psát nová kapitola našich dějin. Touha mnoha Čechů a Slováků
po životě ve společném, svrchovaném státě se proměnila ve
skutečnost. Československo, nová republika na mapě Evropy,
vykročilo s nadějemi na cestu dějinami. Od tehdejších událostí
uplynulo právě celé jedno století. Mapa Evropy se za tu dobu
mnohokrát měnila. Měnily se i hranice našich zemí. Pro naše
moderní dějiny přesto zůstal rok 1918 významný a přelomový.
100 let je krásné, kulaté výročí a proto jsme ve spolupráci se
Základní školou a Mateřskou školou v Chodovicích připravili
lampionový průvod, který jsme netradičně zahájili za školou
v Chodovicích. Po krátkém přivítání vystoupili žáci základní
školy s pásmem o prvním panu prezidentovi, kterým byl Tomáš
Garrigue Masaryk. Své vystoupení zakončili oblíbenou písní
pana prezidenta Ach synku, synku.
Společně s dětmi jsme vysadili náš národní strom – lípu a ke
kořenům vložili vzkaz příštím generacím. Oslavy 100. výročí
vzniku samostatného Československa tak bude připomínat nejen lípa, ale také pamětní kámen, který je u ní
umístěn. Strom lípy byl zakoupen v Okrasných a ovocných školkách pana Milana Fikara v Hořicích. Měl by vyrůst
do výšky maximálně 6 metrů. Pamětní kámen před lípou vyrobila Petra Procházková, která bydlí v Chodovicích
č.p. 65. Pískovec byl přivezen z Kamenolomu Vyhnánov a mapa připomíná hranice Československa v roce 1918.
Všichni si prohlédli pamětní kámen a někteří ještě také přihodili hlínu k právě vysazené lípě. Čekal nás však ještě
lampionový průvod obcí. Děti si pro tuto příležitost ve škole vyrobily krásné lampióny se státní vlajkou a pyšně
vykračovaly za hasiči v uniformách, kteří kráčeli v čele průvodu a nesli věnec. Ten položili k pomníku padlých a
zazněla naše státní hymna, kterou zazpívaly Markéta Soukupová s dcerou Leontýnkou, ke kterým se přidali téměř
všichni. Tímto krásným a dojemným okamžikem byl lampionový průvod ukončen. Velké poděkování patří všem,
kteří se letošního významného lampionového průvodu na počest 100. výročí vzniku samostatného Československa
zúčastnili, všem dětem a pani učitelkám ze školy a školky za vystoupení a spolupráci, Markétě a Leontýnce
Soukupovým a také našim hasičům.
bradz

CESTOU KAMENE ČESKO-POLSKÝM PŘÍHRANIČÍM
Od ledna roku 2017 se spolek Podzvičinsko, společně
s dalšími partnery, podílí na realizaci Česko-polského projektu
Cesta kamene. Projekt je zaměřen na zatraktivnění
Podkrkonošského a Dolnoslezského regionu prostřednictvím
zpřístupnění a renovace prvků spojených s tradicí kamene.
Hlavní myšlenkou je přirozené propojení významné oblasti
tradičně spojené s tématem kamene na území Podkrkonoší a
Dolního Slezska v úseku od města kamenné krásy Hořic přes
Podzvičinsko, Dobromierz, Świdnici až do Strzegomi,
žulového srdce Polska. V rámci projektu tak vzniknou naučné
poznávací okruhy, které z velké části využívají již existující
trasy a zastavení. Tyto okruhy budou nově osazeny
informačními tabulemi a mobiliářem v podobě laviček,
odpočívadel či stojanů na kola. V rámci naučných okruhů se turisté seznámí s lomy, kamennými památkami let
minulých, ale i současnosti. Díky tomu vznikne unikátní naučná trasa v česko-polském příhraničí mapující kulturu
kamene a kamenné památky od jejich počátků až do současnosti. Jednou z dalších hlavních aktivit Podzvičinska
je zároveň tvorba zcela nových propagačních materiálů, které budou turisty informovat nejen o projektu samotném,
ale budou sloužit především jako průvodce po významné turistické oblasti Podkrkonoší a jejich atraktivitách.
Vzniknou nové mapy, brožury i letáky.
DM Podzvičinsko

REALIZACE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO
ROZVOJE MAS PODCHLUMÍ
Místní akční skupina MAS Podchlumí, z.s. (dále jen MAS) je zapsaným
spolkem, který vznikl v roce 2005 z iniciativy dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Podchlumí, města Hořice, Výzkumného a šlechtitelského
ústavu ovocnářského Holovousy a dalších představitelů regionu na základě principů metody LEADER. V současné
době má MAS 36 členů a to jak z oblasti veřejného sektoru (města, obce a dobrovolný svazek obcí), tak ze
soukromé sféry (zemědělské subjekty, neziskové organizace i aktivní jednotlivce). MAS Podchlumí působí na
území celkem 42 obcí v okolí města Hořice o rozloze 276 km2 s 22 tisíci obyvateli a kancelář má v Holovousích na
obecním úřadě.
Co je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje?
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen Strategie) je stěžejním strategickým dokumentem pro
dlouhodobý a udržitelný rozvoj území MAS Podchlumí vycházející z reálných potřeb regionu. MAS zpracovávala
svou Strategii od roku 2012, kdy zmapovala území, analyzovala problémy a potřeby území za aktivního zapojení
veřejnosti, klíčových partnerů, významných odborníků či subjektů. Tento přístup zapojení obyvatel regionu do
plánovacích procesů i realizace rozvoje území naplňuje princip LEADER (náměty problémů i potřeb vychází z
podnětů místních venkovských subjektů a občanů, nikoli krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora).
Na základě těchto skutečností MAS vypracovala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje „Na společné
cestě krajem ovoce a pískovce“, kterou formou žádosti o podporu v březnu 2016 podala ke kontrole na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Strategie následně prošla několika koly hodnocení a úprav ze strany MAS a v březnu 2017 bylo
Strategii schváleno hodnocení. MAS Podchlumí tak v rámci schválené Strategie získala pro období 2014 – 2020
na rozvoj regionu 55 milionů korun, kterými jsou podporovány aktivity v rámci tří operačních programů: Integrovaný
regionální operační program (30 mil. Kč), Operační program Zaměstnanost (10 mil. Kč) a Program rozvoje venkova
(15 mil. Kč).
Funguje to tak, že MAS vyhlásí výzvu zaměřenou na určité opatření Strategie, do které se hlásí žadatelé z území
MAS Podchlumí se svými projekty zpracovanými formou žádosti o podporu. Následně kancelář MAS žádosti
kontroluje po formální stránce, Výběrová komise MAS je hodnotí (boduje dle předem schválených kritérií) po
stránce věcné a nakonec úspěšné žádosti o podporu schvaluje Rada spolku. Poté jsou úspěšné žádosti odeslány
k hodnocení na příslušná ministerstva, která vydávají rozhodnutí o přidělení dotace jednotlivým žadatelům.
Podmínkou přidělení dotace je dodržení veškerých stanovených pravidel.
Dotační příležitosti pro podnikatele a pro rozvoj rekreačních lesů
První výzva MAS Podchlumí po schválení Strategie byla vyhlášena v červenci 2017 v Programu rozvoje venkova.
Žadatelé mohli podávat své žádosti o podporu na aktivity v oblasti zemědělského podnikání, zpracování
zemědělských produktů, nezemědělské podnikání, rekreační funkce lesa a pro aktivity v oblasti krátkých
dodavatelských řetězců. Výzva na podporu stejných aktivit byla vyhlášena i v červnu letošního roku. V obou
výzvách MAS obdržela celkem 27 žádostí o podporu. Schváleny byly projekty za téměř 8 mil. Kč, z toho bylo
podpořeno 12 subjektů z oblasti zemědělského podnikání, 2 subjekty s projekty zaměřenými na zpracování
zemědělských produktů, 2 nezemědělští podnikatelé s projekty zaměřenými na vznik nových pracovních míst a
rozvoj provozovny vyrábějící výrobky se značkou Podkrkonoší regionální produkt a dále byl podpořen 1 projekt
zaměřený na posílení rekreační funkce lesa v Hořicích.
Podpora sociálních služeb a zaměstnanosti
V Operačním programu Zaměstnanost vyhlásila MAS v listopadu 2017 výzvy zaměřené na rozvoj sociálních služeb
a prorodinných opatření a v srpnu 2018 na podporu zaměstnanosti a sociálního podnikání. MAS přijala celkem 2
žádosti o podporu na rozvoj sociálních služeb a 2 žádosti na podporu prorodinných opatření. Všechny 4 žádosti
byly Radou spolku schváleny k financování s celkovou výší dotace více než 6 mil. Kč. Podpořen byl projekt ZŠ Na
Habru Školní družina Monte, který je realizován od začátku tohoto školního roku po dobu 3 let pro nově vzniklou
Montessori třídu při ZŠ Na Habru a zajišťuje péči o děti v časných ranních a odpoledních hodinách. V rámci projektu
je financován plat vychovatelky a vybavení školního klubu. Dalším úspěšným žadatelem je spolek Naše ulita, z.s.
s projektem Sociální rehabilitace Hořice, který je realizován na poliklinice v Klicperově ulici v Hořicích taktéž od září
a trvat bude 2 roky. Tento spolek vytvořil novou sociální službu, která pomáhá osobám duševně nemocným a po
léčbě závislostí k návratu do běžného života. Třetím podpořeným z Operačního programu Zaměstnanost je projekt
Osobní asistence v ORP Hořice neziskové organizace Sportem proti bariérám. Z této dotace bude financován plat
osobních asistentů sociálních služeb působících v celém našem regionu včetně Holovousa drobné vybavení
zázemí, které mají v Hořicích. Poskytováním této služby pomáhá spolek lidem se zdravotním postižením, kteří
nejsou soběstační, v jejich domácím prostředí nejen s chodem domácnosti, ale i s osobní hygienou, přesunem na

invalidní vozík, doprovodem k lékařům, na úřady apod. Tito lidé pak mohou zůstat doma, místo odchodu do ústavu
sociální péče nebo domova seniorů, což pro ně znamená daleko vyšší kvalitu života. V případě zájmu o tuto sociální
službu rádi předáme v kanceláři MAS kontakty na kompetentní pracovníky.
Investiční dotace v obcíchZa poslední rok MAS vyhlásila celkem 6 výzev z Integrovaného regionálního
operačního programu zaměřené na investiční akce obcí a neziskových organizacích. V těchto výzvách přijala MAS
celkem 12 žádostí o podporu s požadovanou částkou dotace 19 mil. Kč. Po veškerých kontrolách a schválení na
MAS a na příslušném ministerstvu obdrželo 5 žadatelů rozhodnutí o přidělených dotacích na projekty z oblasti
bezpečnosti dopravy s celkovou dotací přes 8 mil. Kč. Město Hořice získalo v rámci bezpečnosti dopravy dotaci
pro projekt Hořice – lávka přes silnici I/35. Bezbariérově přístupná lávka s veřejným osvětlením spojující město
Hořice s místní částí Libonice určitě posílila bezpečnost pro pěší při překonávání frekventované silnice I. třídy. Tato
lávka zároveň symbolicky propojila území Mikroregionu Podchlumí a Podzvičinska, která jsou protkána množstvím
cyklotras a umožní také cyklistům bezpečné překonání přetížené silnice I.tř. 35. Dále byly podpořeny projekty obcí
Cerekvice n. B., Milovice u Hořic, Miletín a Rohoznice zaměřené na
výstavbu chodníků a jejich osvětlení. Spolek Sportem proti
bariérám získal dotaci ve výši 2,5 mil. na rekonstrukci zázemí pro
sociální služby v Hořicích a nákup 3 osobních automobilů a
přívěsného vozíku pro zajištění terénních a ambulantních
sociálních služeb. Město Vysoké Veselí dále obdrželo dotaci na
pořízení hasičského dopravního automobilu ve výši necelého 1 mil.
Kč a obec Holovousy a město Miletín uspěly s projekty na
rekonstrukci odborných učeben v ZŠ s celkovou dotací 3 mil. Kč.
V současné době MAS ukončila příjem žádostí o podporu v oblasti
cyklodopravy a přijímá projekty zaměřené na investice do
sociálního podnikání. Tímto MAS uzavře první vlnu vyhlašování
výzev zaměřených na podporu a rozvoj území MAS Podchlumí.
A jaké projekty podpořila MAS v Holovousích?
Také v „domácích“ Holovousích máme 2 projekty
podpořené z výzev MAS. Prvním podpořeným a již
zrealizovaným je projekt „Přátelská škola pro praktický
život“, na který obec získala dotaci ve výši 95% celkových
nákladů projektu. V rámci tohoto dílčího projektu celé
modernizace ZŠ byly zrekonstruovány 2 odborné učebny
– a to polytechnická a řemeslná, k oběma byly vybudovány
také příslušné kabinety pro pedagogy a bylo pořízeno
vybavení těchto učeben – např. didaktickými stavebnicemi,
mikroskopy, dílenskými ponky a řemeslným nářadím a
náčiním. Tímto projektem byla dále vyřešena
bezbariérovost školy od hlavního vstupu až do odborných
učeben, kabinetů a kmenových tříd a to stavebními
úpravami a instalováním tzv. schodolezu, dále byly
vybudovány 3 bezbariérové toalety. Jsme jako MAS rádi, že realizací projektu došlo ke zvýšení kvality vzdělávání
v Holovousích. Druhým podpořeným žadatelem je zdejší ovocnář pan Zdeněk Kráčmar st., kterému MAS schválila
projekt s dotací ve výši 50% na pořízení neseného mulčovače, který bude používat na pravidelnou údržbu
ovocných sadů.
Díky úspěšné realizaci Strategie MAS Podchlumí z.s. se za rok a půl již podařilo městům, obcím, neziskovým
organizacím a podnikatelům na území MAS čerpat dotační podporu v celkové výši 28 mil. Kč.
Petra Štěpánková, MAS Podchlumí, z.s.

KOSTELNÍ CESTA V HORNÍ BRUSNICI
V sobotu 13. října 2018 byla v Horní Brusnici slavnostně otevřena nová turistická tras a „Kostelní cesta“. Trasa
vede od kostela sv. Mikuláše v Horní Brusnici kolem obnovené kapličky a končí u kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zvičině. Součástí této trasy je naučná stezka, která je vyznačena směrovými ukazateli a informačními tabulemi,
odpočinout si můžete na odpočívadlech po celé délce cesty. Za pozornost stojí obnovená kaplička či návštěva
kostela sv. Jana Nepomuckého. Více: www.hornibrusnice.cz
DM Podzvičinsko

VĚTRNÝ MLÝN SE VRACÍ DO BOROVNICE
Kopie větrného mlýna, který byl odstraněn v roce 1968, se díky spolku Větrák, obci Borovnice a
Královéhradeckému kraji vrací na své původní místo. Větrné mlýny patřily k této oblasti od pradávna, v obci
Borovnice jich stávalo dokonce pět, několik mlýnů bylo postaveno také v okolních obcích. O obnovu či návrat
větrného mlýna usiluje již od roku 2003 spolek Větrák společně s obcí Borovnice. Mlýn se stane novou turistickou
atrakcí obce i celé oblasti, sloužit bude i jako rozhledna.Více: www.vetrak.borovnice.cz
DM Podzvičinsko

DRAKIÁDA A BRAMBORIÁDA
Drakiáda a bramboriáda patří mezi poslední akce roku v naší obci. Děti,
neváhejte a přijďte se svými rodiči, prarodiči a známými v neděli 4.
listopadu ve 14:00h do sportovního areálu U Vagónu. Budou pro vás
připraveny bramborové soutěže, pexeso a obrázky. Přineste si s sebou
draka, 1 bramboru se zavíracím nožíkem na tiskátko a bramboru na
pečenou tradiční dobrotu. A nezapomeňte donést tu největší bramboru,
kterou doma máte, soutěžíme o nejtěžší bramboru! Každý soutěžící může
donést pouze 1 výpěstek! Těšíme se na vás, doufejme, že počasí bude
přát a užijeme si společně nedělní odpoledne😊
ledol

ADVENTNÍ ČAS
Advent je období církevního roku, které předchází Vánocům.
„Adventas“ znamená příchod a podle křesťanské věrouky je to
doba přípravy na oslavu narození Ježíše Krista. V 11. století se
ustálila doba adventní na čtyřech týdnech, resp. čtyřech nedělích,
které se počítají ode dne stanoveného Kristova narození. Počátek
adventu je tedy pohyblivý a může připadnout na kterýkoliv den mezi
27. listopadem a 3. prosincem. Tím dnem ale musí být neděle.
Advent tak může trvat 22 až 28 dní. Dny před počátkem adventu
již nebyly, vzhledem k počínající zimě, ve znamení těžké práce
v hospodářství, konávaly se svatby, zábavy, posvícení, a to až do
25. listopadu, svátku sv. Kateřiny. To byl poslední termín možného
veselí a lidová moudrost praví: „Svatá Kateřina inštrumenty
zavěsila“. Poté nastalo období střídmosti a rozjímání. Dobu adventu si lidé krátili prastarými zvyky a obyčeji.
V předvečer sv. Barbory navštěvovaly malé děti „Barborky“ – bíle oděné ženy či dívky se závoji nebo pomoučenými
obličeji je obdarovávaly drobnostmi. Podobně se choval o dva dny později sv. Mikuláš s anděly a čerty. A 12.
prosince chodily „Lucky“ do domácností, aby upozornily, že je nejvyšší čas vše dokonale uklidit a připravit obydlí
na Vánoce.
Letošní advent začíná 2. prosince. V tomto období se snažíme nakoupit či vyrobit dárky pro své blízké, napéct
oblíbené cukroví, uklidit domácnost a pro potěchu srdce třeba ještě navštívit vánoční trhy a adventní koncerty.
Advent utíká rychleji, než bychom si my, dospělí přáli. Avšak dětem těšícím se na Ježíška se zdá příliš dlouhý.
Zbývá ještě postavit betlém, ozdobit stromeček a nastává ta pravá vánoční atmosféra……
ledol

ADVENT V NAŠÍ OBCI
Přijměte naše pozvání na společná setkání během adventního času do kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích a
v jeho okolí:
1. Adventní neděle – 2. prosince v 17:00 hodin: Rozsvícení vánočního stromu před
kostelem sv. Bartoloměje. Společně si zazpíváme koledy. Atmosféru letos doplníme o
netradiční občerstvení, nebude chybět opět čaj i punč v hrnečcích a v prodejním stánku
dětí MŠ a ZŠ si můžete zakoupit vánoční vazbu a drobnosti.
2. Adventní sobota – 8. prosince v 17:00 hodin: „Z Betléma se ozývá“. Vystoupení
ženského flétnového souboru Pifferaios a mužského sboru Toni dei signori pod vedením
Ivany Václavů
3. Adventní neděle – 16. prosince v 17:00 hodin: Varhanní koncert doplněný
chrámovým novobydžovským sborem. Varhaník Ondřej Vávra, sólový repertoár a vánoční
mše, vše pod vedením Jitky Přibylové
4. Adventní neděle 23. prosince v 15:00 hodin: Kůsovic koledníci zahrají koledy známé
i neznámé
Štědrý večer 24. prosince bude Štědrovečerní mše s p. Filipem Janákem v 16:00 hodin a ve 22:00 hodin zpívání
koled pro širokou veřejnost, na varhany zahraje Zuzka Žďárská. Všichni jste na adventní setkání srdečně zváni.
ledol

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO NAŠE SENIORY
Tradicí v adventním čase se stalo již po mnoho let „Vánoční
posezení pro seniory“. Tímto zve Obecní úřad Holovousy naše
spoluobčany důchodového věku k p osezení a popovídání,
které se koná ve čtvrtek 6. prosince v 17:00 hodin v jídelně
chodovické školy. U promítání fotografií si připomeneme akce
celého roku a zazpíváme si s dětmi ze ZŠ Chodovice známé
koledy. Pro každého bude připraveno malé pohoštění.
V případě potřeby Vám rádi zajistíme dopravu tam i zpět. Proto
nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 732 108 061 –
Lenka Doležalová nebo 493 691 538 – obecní úřad. Přijďte se
s námi pozastavit v předvánočním čase, těšíme se na Vás.
ledol

ANDĚLSKÁ POŠTA
Máme za sebou komunální volby, ustavující zasedání zastupitelstva a
před sebou celé volební období 2018 – 2022. A tak jak jsme před čtyřmi
roky slíbili, připravili jsme si pro Vás se začínajícím novým volebním
obdobím Andělskou poštu. Pomalu, ale jistě se k nám blíží adventní
čas a od jeho zahájení pro Vás budou připraveny schránky andělské
pošty, kam můžete vkládat své podněty a nápady pro nově zvolené
zastupitelstvo obce. Pište, co si myslíte, že by bylo třeba v naší obci
změnit nebo vylepšit. Dejte nám vědět, co se Vám nelíbí nebo naopak
můžete i pochválit za to, s čím jste spokojeni, případně v čem dál
pokračovat. Nad Vašimi názory ať už budou dobré nebo špatné se po ukončení Andělské pošty zamyslíme a
společně je vyhodnotíme. Předem Vám za ně děkujeme.
Schránky s andělskou poštou budou celkem 4. Najdete je v kanceláři obecního úřadu, v ZŠ a MŠ Chodovice,
v občerstvení U vagónu a při adventních koncertech také v kostele sv. Bartoloměje.
Na Vás je už jen vložit do schránky dopis. Zda bude anonymní nebo se pod svůj nápad či připomínku podepíšete,
necháme na Vašem uvážení.
Využijte tak Andělské pošty a sdělte nám svá přání. Těšíme se.
Vaši zastupitelé.

PRANOSTIKY
Listopad
Listopadové sněžení, neuškodí vůbec osení.
Svatý Teodor, lezou mrazy z hor.
Po svatém Martinu zima nežertuje.
Když na sv. Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

Prosinec
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Podzim zas hýří všemi barvami,
léto je vážně dávno za námi.
Někdo si pouští draky,
sluníčko halí mraky.
U kamen je teplíčko,
jen v duši máme sluníčko.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Zdeněk Portych,
Josef Vávra,
Alena Šubrtová,
Eva Pojkarová,
Vlastimila Novotná,
Jan Blažek,
Jaroslav Hofman,
Czeřovská Božena,

86 let
88 let
84 let
84 let
83 let
75 let
81 let
80 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Odstěhovali se
Jana Jirásková z Holovous
Tomáš Sůva z Holovous
Hana Novotná z Chodovic

Zemřel
Jaroslav Šádek z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•

Bramboriáda a drakiáda – od 14:00 hodin ve sportovním areálu U Vagónu
Prohlídka dokončeného projektu v ZŠ a MŠ v Chodovicích
- od 15:00 hodin u hlavního vstupu do budovy školy
• 02. 12.
Rozsvěcení vánočního stromu – od 17:00 hodin u kostela sv. Bartoloměje
• 06. 12.
Adventní posezení pro seniory – od 17:00 hodin ve školní jídelně v ZŠ Chodovice
• 08. 12.
„Z Betléma se ozývá“ – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 13. 12.
Besídka ZŠ a MŠ Chodovice – od 15:30 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 16. 12.
Varhanní koncert – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 23. 12.
Kůsovic koledníci – od 15:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 24. 12.
Štědrovečerní mše p. Filip Janák – od 16:00 hodin kostel sv. Bartoloměje
• 24. 12.
Zpívání koled – od 22:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 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) každé úterý do 25. 12.,
zelená známka (1x za 14 dní) – 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 25. 12., žlutá známka (měsíční) – 30. 10., 27.
11., 25. 12., oranžová známka (rekreační) svoz ukončen, černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý,
pytle s tříděným odpadem (plast, papír, kov) – každé 1. úterý v měsíci: 6. 11., 4. 12.
04. 11.
07. 11.
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