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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy ve dnech 14. 3. 2016,
4. 4. 2016 (pracovní zastupitelstvo) a 25. 4. 2016 bylo projednáno:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Holovousy za období
2010-2015, kterou vypracovala Ing. Helena Vanická. Zpráva je
vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Hořice a Obecního úřadu
Holovousy. V současné době probíhá zpracování právního stavu
Změny číslo 1 Územního plánu Holovousy, kterou zajišťuje a zcela
hradí VŠÚO Holovousy.
Projednána a schválena byla tři rozpočtová opatření, která se týkala
zaplacení schválené dotace firmě Švamberk a zaplacení právních služeb spojených se soudem s firmou Stavoka.
Zaplacení faktury za 4 kusy nefunkčních stavebních buněk, které jsou umístěny ve sportovním areálu a
předpokládaného příjmu dotace na restaurování sochy sv. Terezie a k tomu náklady na restaurování. Navýšení
příjmů z poplatků za komunální odpad a za psy, dále dar na kostel z tříkrálové sbírky. Na straně výdajů se
jednalo o opravu obchodu a dále materiál na opravy silnic, dar časopisu Pod Zvičinou a nákup pytlů na tříděný
odpad.
Dne 7. 3. 2016 provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Odbor ekonomický – oddělení metodiky a
kontroly přezkoumání hospodaření obce Holovousy za rok 2015. Kontrolou nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky. Poděkování patří paní Haně Sehnoutkové, účetní obce.
V současné době jsou v rámci uzavřené dohody s Úřadem práce Jičín na VPP zaměstnáni 3 zaměstnanci,
dvěma z nich pracovní poměr končí 30. 4. 2016. Pro rok 2016 byla zpřísněna kritéria pro kategorie uchazečů o
zaměstnání vhodných k zaměstnání v rámci VPP. Doba evidence byla zvýšena na 3 měsíce. Zpřísněny byly i
podmínky opakovaného přijetí uchazeče o zaměstnání v rámci VPP.
Dne 1. 3. 2016 byla mezi městem Hořice a obcí Holovousy uzavřena Smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Stezka pro cyklisty a chodce Hrachovec – Chodovice“. Žádost o
dotaci na MMR ČR z IROP – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy byla podána v 17. týdnu.
Zastupitelé odsouhlasili ošetření smutečních vrb u rybníka v Chodovicích, které provedl pan Tomáš Bělina
z Hrachovce. Ten již v minulých letech prováděl v obci odborné prořezání stromů. Vrby byly dlouhodobě
neošetřované a pádem větví ohrožovaly nemovitost Trnkových. K prořezávání bylo třeba i asistence jeřábu.
Ceník sportovišť – zastupitelé byli seznámeni s vyhodnocením hospodaření za období sportovní sezóny 2015.
Vybrané poplatky za sportoviště nepokryjí náklady na jejich provoz a údržbu. Zájmem zastupitelů je, aby
sportoviště byla využívána, a proto Ceník sportovišť 2016 zůstává stejný jako v roce 2014 a 2015.
Změna opatrovníka paní Kamily Čudové. Dne 29. 2. 2016 se u Okresního soudu v Jičíně konalo řízení ohledně
paní Kamily Čudové, jejímž opatrovníkem byla od února 2013 obec Holovousy. K jednání byla pozvána starostka
obce. Při projednávání byla řešena změna opatrovníka.
Rozsudkem ze dne 3. 3. 2016 Okresní soud v Jičíně jmenoval novým opatrovníkem město Hořice.
Restaurování sv. Terezie – Chodovice – Žádost o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016“ byla Finančním odborem MěÚ Hořice, úsek školství,
kultury a tělovýchovy podpořena a se souhlasným stanoviskem postoupena na Ministerstvo kultury. Výsledek
budeme vědět koncem června 2016.
Zastupitelé na dubnovém zasedání schválili a vydali Směrnici číslo 1/2016 k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, kterou dochází k navýšení cenového rozpětí kategorie zakázek dle výše předpokládané
hodnoty a předmětu plnění.

Schválen a vydán byl Statut fondu financování a obnovy
kanalizace, kterým obec zřizuje peněžní fond financování a obnovy
kanalizace. Účelem fondu je shromažďování vlastních finančních
prostředků na realizaci obnovy kanalizace. Finanční prostředky jsou
vedeny na samostatném běžném účtu. Pravidelný roční převod
prostředků z rozpočtu obce je stanoven rozhodnutím zastupitelstva
a finanční částka je převedena nejpozději do 31. 12. daného roku.
Fond financování a obnovy kanalizace je tvořen od roku 2013
2013:
roční převod finančních prostředků
20.000,- Kč
2014:
roční převod finančních prostředků
50.000,- Kč
2015:
roční převod finančních prostředků
50.000,- Kč
Celkem
120.000,- Kč
Ve dnech 29. a 30. 3. 2016 byla dle Smlouvy o dílo s firmou
REC.ing. spol. s r.o. Nové Město nad Metují provedena výměna
provzdušňovacího systému na ČOV Holovousy. Cena 85.996,- Kč bez DPH dle Smlouvy o dílo byla při
fakturaci snížena o položky, které nebyly provedeny. Vyúčtováno tedy bylo 80.226,- Kč bez DPH = 97.074,- Kč
včetně DPH. Faktura byla uhrazena z fondu financování a obnovy kanalizace.
Dne 4. dubna 2016 se konala pracovní schůzka zastupitelů, na které byli zastupitelé seznámeni s jednotlivými
žádostmi na změnu ÚP Holovousy. Řešena byla i otázka spolufinancování Změny číslo 2 ÚP, kterou by se
jednotliví navrhovatelé finančně spolupodíleli na jejím pořízení.
Za tímto účelem zastupitelstvo obce Holovousy schválilo a vydalo Pravidla pro finanční úhradu při pořizování
změn Územního plánu Holovousy. Součástí Pravidel je i tiskopis Návrh na změnu územního plánu Holovousy.
Domácí hospic Duha, o.p.s. zaslal obci Holovousy žádost o finanční dar na úhradu provozních nákladů a platy
zdravotních sester. Domácí hospicová péče není hrazena zdravotními pojišťovnami a je závislá na finančních
darech jednotlivců a různých institucí. Své služby poskytuje v Královéhradeckém kraji do vzdálenosti 30 km od
Hořic. K tomu ještě za úplatu půjčuje zdravotní pomůcky (polohovací postele, antidekubitní matrace a další), které
jsou pro domácí hospicovou péči nezbytné. Dle informace od Mgr. Holmana, využívali klienti z naší obce zejména
služeb půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Zastupitelé jednohlasně schválili uzavření Darovací
smlouvy a tím poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro rok 2016 na úhradu provozních nákladů a platů
zdravotních sester.
Farní charita Dvůr Králové nad Labem zaslala žádost o finanční dar na činnost Občanské poradny Hořice
pro rok 2016, která je pro občany bezplatná a anonymní a řeší především finanční situaci, oddlužení,
pracovněprávní problematiku i obtížné rodinné situace svých klientů. I v tomto případě bylo schváleno uzavření
Darovací smlouvy a tím poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro rok 2016.
Platnost stavebního povolení na rekonstrukci školy a výstavbu tělocvičny – do 8/2016.
Při řešení nutnosti prodloužení stavebního povolení se mezi zastupiteli rozvinula debata ohledně toho, zda by
vůbec realizaci projektu podpořili. Všichni dostali prostor k vyjádření.
Z debaty vyplynulo, že zastupitelé nemají vůli realizaci projektu podpořit. Bojí se zadlužení, možných
nepředvídatelných vícenákladů a zavazujících podmínek udržitelnosti projektu.
Připravený projekt v současné době nelze použít v žádné z vypsaných dotací. Podmínky jsou velmi přísné.
Dotační tituly jsou rozděleny pro MŠ a ZŠ zvlášť. Získání dotace pro MŠ je dle podmínek vypsaného dotačního
titulu podmíněno navýšením kapacity o 16 dětí, což je pro školku v Chodovicích nereálné a pět let neudržitelné.
Výzva na ZŠ bude teprve vypsána a projektová dokumentace by musela být dodatečně rozdělena na výdaje pro
ZŠ a výdaje pro MŠ. Podmínkou získání dotace pro MŠ i pro ZŠ je bezbariérový přístup a to by znamenalo ještě
doprojektování výtahu, což by náklady ještě navýšilo.
Zastupitelé i vedení školy vidí současné dispoziční prostory ve škole jako dostačující a navrhují cestu dílčích
oprav – udržovacích prací dožitých rozvodů, výměnu oken a dveří, opravu střechy, kterou již zatéká a případné
zateplení budovy.
Zastupitelé nesouhlasili s prodloužením stavebního povolení a v následujícím hlasování zamítli realizaci projektu
rekonstrukce školy dle již vypracované projektové dokumentace a dokumentace pro provedení stavby od firmy
KAVA spol. s r.o. s tím, že potřebné opravy ve škole budou řešeny cestou dílčích projektů. Za tímto účelem je
naplánována pracovní schůzka přímo ve škole za účasti zastupitelů a vedení školy.
ZŠ + MŠ Chodovice – žádost o pořízení nového školního nábytku – na základě písemného sdělení ředitelky
školy Mgr. Lucie Nimsové škola disponuje téměř nevyhovujícími školními lavicemi s židlemi a lehátky v MŠ. Stáří
tohoto zařízení je více než 20 let. Žádá o nákup 32 kusů školních setů (lavice + židle) a 30 kusů lehátek včetně
matrace pro MŠ. Zastupitelé souhlasí s pořízením výše uvedeného. Termín nákupu bude po dohodě s vedením
školy ještě upřesněn.
Zlatuše Brádlová

CO DĚLAJÍ CHODOVIČTÍ ŠKOLÁCI
Školní rok je v poslední čtvrtině a školáky čeká ještě plno učení, ale hlavně těšení se na společné projekty.
V březnu jsme navštívili knihovnu v Hořicích a Holovousích, byli jsme v hořickém Muzeu na Velikonoční výstavě,
dále jsme si prohlédli čističky odpadních vod jak v Hořicích, tak v Holovousích. Oblékali jsme se stylově na
barevné dny, které předcházejí Velikonočním svátkům. Měsíc duben jsme si užili doslovně – aprílově. Prvního
dubna – „na apríla“ fungovalo v naší škole vše obráceně, děti vařily, učily ostatní žáky a uklízely. Zato paní
učitelky se staly neposlušnými žáky. Náramně jsme si to všichni užili. V pátek na Den Země 22. 4. jsme si
připomněli, jak je důležité vážit si naší planety a přispěli jsme alespoň tím, že jsme uklidili les a okolí od odpadků
a vyčistili studánku. Měsíc zakončíme Pohádkovou nocí 29. 4. Na tento tradiční projekt u nás přivítáme kamarády
z Dětského domova Nechanice s tetou Míšou a Martinou. Určitě si celé odpoledne až do večera pohádkově
užijeme, opečeme si také buřty a se zážitky se v sobotu ráno rozejdeme.
Co nás čeká do konce školního roku?
Měsíc květen – Nudit se neumíme.
 6. 5. Divadlo Drak v Hradci Králové – pohádka O bílé lani,
návštěva Bílé věže
 12. 5. Besídka k svátku maminek v kostele sv. Bartoloměje
od 15:30 hodin
 15. 5. Vítání občánků v kostele sv. Bartoloměje ve 14:00 hodin
 23. 5. Poslední lekce plavání v Hořicích
 25. 5. Cyklo
o
1. – 3. ročník jízdy zručnosti za školou
o
4. a 5. ročník jízdy zručnosti a dopravní testy na dopravním hřišti u Věže
samostatnosti v Hořicích
 Exkurze na farmu a do Psího útulku na Chlumu, kde nás provede pan Musil
 Projekt v rámci Vlastivědy „Jak chutná Evropa“ – paní kuchařky uvaří jeden oběd v týdnu po domluvě s
dětmi a to vždy z probírané části Evropy
Měsíc červen – Cestou necestou.
 1. 6. Chodovická olympiáda – sportovní klání v atletických disciplínách s okolními malotřídními školami
 22. – 24. 6. Stanování za školou pro 3. – 5. roč., poznávání okolí, výlety a hry v přírodě
 Školní výlet
 Projekt Mazlíčci – děti si do školy přivedou své zvířecí mazlíčky, které nám všem představí a povědí, jak
se o ně starají
 29. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku a předškoláky v 15:30 hodin v kostele sv. Bartoloměje,
následuje pouť na školním hřišti, jednotlivé disciplíny zajistí rodiče
 30. 6. Rozdání vysvědčení
O letošních prázdninách nebude pořádán tábor při škole.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří naší škole pomáhají jak při EKO sběru, při sběru bylin, při dodávce
jablek pro děti, za papíry na malování, za vyrobení lavičky a opravu skříní v MŠ, tak i za květiny do jarní výzdoby.
Každé pomoci si opravdu velmi vážíme.
Do posledních školních měsíců přejeme dětem pěkné výsledky ve škole, rodičům hodně trpělivosti a všem dny
plné sluníčka.
Za pedagogický sbor Lenka Doležalová

ŽÁDOST O POMOC
Vážení spoluobčané, v poslední době se na školní zahradě schází několik osob, které zde pálí
oheň, a zanechávají po sobě prázdné lahve nebo plechovky od alkoholu a nedopalky cigaret.
Tímto jsme Vás chtěli požádat, o pomoc a spolupráci. V případě, že si všimnete osob, které se
na zmíněném místě nevhodně chovají, a poškozují ho, upozorněte je, prosím. V krajním
případě kontaktujte policii ČR.
Z tohoto důvodu je nyní uzamčena velká brána od nových rodinných domů, na hřiště se ale
dostanete brankou od kostela nebo od lesa.
Za děti, žáky a zaměstnance školy Mgr. Lucie Nimsová

JARO VE ŠKOLCE
Po dlouhé zimě nezimě se všechny děti už těšily na jaro. To bylo
naplněno mnoha akcemi. Nejdříve jsme vynesli Morenu a přivítali jaro,
opět po roce jsme si oživili lidové zvyky Velikonoc. Na konci března pak
děti navštívily divadlo Drak v Hradci Králové, kde zhlédly pohádku
„Dvanáct měsíčků“ v moderním pojetí. Také měly možnost projít se
v Labyrintu divadla, prohlédnout si loutky a nakonec tvořit v divadelní
laboratoři – děti se seznámily s tím, jak se pohádka postupně vytváří. V
březnu také děti začaly jezdit na plavecký výcvik do Hořic. Navštívili
jsme knihovnu v Holovousích, kde nám paní učitelka Mgr. Lenka
Doležalová připravila pěkný program pro děti. V dubnu jsme zavítali i do
knihovny v Hořicích. I tady se dětem líbilo. Oběma knihovnicím moc
děkujeme. V dubnu jsme se začali vydávat na delší vycházky, např. na
Chloumka. Pozorovali jsme proměny přírody, květy, poupata, stromy i jejich letokruhy, zvířátka, brouky, žáby.
Snažíme se v dětech probouzet vztah k přírodě a vést je k její ochraně – na téma – „Modrá planeta“ – „Den
země“ – čištění studánky, recyklace.
Touto cestou chceme poděkovat všem rodičům, kteří nám přispěli sběrem papíru či víčky. Dále p. Jiříčkovi za
obnovení dětských kol, rodičům Klárky Machové za sběr i výtvarný materiál, paní Musilové za ochutnávku
zdravého nápoje pro děti. Ve čtvrtek 2. 6. 2016 proběhne v MŠ zápis dětí do školky a tímto srdečně zveme
všechny zájemce. MŠ bude otevřena i na začátku července a na konci srpna.
Krásné jaro přejí děti i učitelky MŠ

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Než se nám přihlásilo jaro v plném proudu, uskutečnilo se v našem klubu několik akcí.
V měsíci březnu pro nás připravily paní učitelky Lenka a Jana keramickou dílnu ve zdejší škole. Naše obavy z
neznámé práce nám hned zmizely s kuchyňskou zástěrou a válečkem na nudle. Místo těsta jsme válely placku z
keramické hlíny. Pak jsme různými formičkami vykrajovaly tvary vztahující se k jaru a Velikonocům. Byly to
kraslice, slepičky, kuřátka, motýlci, ale i srdíčka. Na příští lekci jsme již naše výtvory, které daly paní učitelky
vypálit do pece, barvily. Pak šly zase zpět do pece. Na třetí schůzce jsme je již kompletovaly. Buď do závěsů na
provázky nebo stužky. Ale i přivařené na špejle byly pěkné. Mnohé z nás je použily na výzdobu bytu nebo jako
dárek. Všem se práce povedla. Paní učitelky nás pochválily, a protože jsme byly hodné, nezlobily jsme, tak nám
slíbily v podzimním čase zase něco nového. Děkujeme jim a už se moc těšíme.
4. dubna jsme se sešli s paní Izabelou Klimovou na besedě o USA. Tentokrát tam byla na tříměsíční stáži ve
státě Washington, kde měla i několik přednášek. Promítané fotografie nám potvrzovaly její nadšené vyprávění o
tamním životě. Krásné a moderní stavby, rozmanitá příroda, moře a příjemní lidé, se kterými se tam setkala. Moc
obdivujeme její odvahu a schopnost pobytu v tak dalekém a rozmanitém světě. Na její vyprávění nám
nestačily ani celé dvě hodiny. Protože má k nám a celé naší obci pěkný vztah, slíbila, že se opět setkáme na
dalším jejím povídání.
Myslím, že v příštích zprávách z našeho klubu se již dozvíte o našich prvních
výletech, které máme v plánu. Můžete se k nám přidat a prožít je spolu s
námi.
B. Kozárová

VÝTVARNÉ DÍLNY V BŘEZNU
Spolek školy pro život uspořádal pro naše seniory VV dílny – výroba
keramického jarního závěsu. Celkem tři dílny předcházely konečnému
výrobku. Náplní první dílny bylo vykrájet vykrajovátky z hliněného plátu jarní motivy. Na druhé dílně se jednotlivé
dílky vyretušovaly a natřely oxidy. Na třetí – závěrečné dílně se vše kompletovalo. Cyklus výtvarných dílen byl
časově náročnější, ale hotové výrobky stály určitě za to. Všem se moc povedly. Budeme se těšit na další
společné tvoření.
Dále Spolek školy pro život uspořádal odpolední Velikonoční dílny pro širokou veřejnost. Děti a dospělí si mohli
uplést pomlázku, nazdobit perníčky a vyrobit jarní vazbu z proutí. Děkujeme Radku Křovinovi za ochotu při
pomáhání pletení pomlázek a p. kuchařkám za občerstvení. Všichni šli domů s plnýma rukama krásných
vlastnoručních výrobků. A jaro mohlo začít :-)
ledol

ZAČÁTEK SEZÓNY U HASIČŮ
Dne 19. března nám začala nová hasičská sezóna v Miletíně, kde byl již 8. ročník Miletínského šmodrchu, což je
soutěž v uzlování. Této soutěže se zúčastnilo 5 kolektivů (84 soutěžících) a mezi nimi i šťastná sedmička
z Holovous. Někteří bohužel nezvládli první pokus nejlépe a tak se soustředili na druhé. Po druhých pokusech se
čekalo na výsledky a vyhlášení těch, kteří postoupili do nejlepší dvacítky ze všech kategorií a měli tak vázat uzle
poslepu. Do nejlepší „20“ se dostaly Péťa a Barunka Baliharovy a Lucka Vojtěchová. A jak to všechno dopadlo?
Amálka Baliharová vyuzlovala 8. místo z 11 soutěžících, Anička Kráčmarová 7. místo, Anežka Andrejsová 4.
místo z 27 soutěžících, Vendula Maixnerová získala 8. místo, Lucka Vojtěchová 6. místo z 27 soutěžících a
v dorostu Barunka 7. místo a Péťa 5. místo z 19 soutěžících. Medaile se rozdávaly do 7. místa. Mezi kolektivy
jsme obsadili krásné třetí místo. Gratuluji.
Ve stejný den jsme jeli na Okresní hasičský ples do Valdic. Jelikož výtěžek z tohoto plesu je věnován na činnost
hasičské mládeže našeho okresu, každoročně přispěje náš sbor koupí vstupenek a zúčastňuje se ho. V letošním
roce jsme navíc pomáhali s obsluhou v občerstvení, o které se postarali Roman Balihar a Martin Škvrna.
Dne 8. dubna proběhl sběr železného šrotu v našich vesnicích. Všem občanům děkujeme za podporu, korunky
ze sběru budou věnovány našim hasičským dětem. Děkujeme.
O týden později, 16. dubna jsme se vydali na hasičský výlet. Autobus jsme zaplnili nejen hasiči a rodinnými
příslušníky, ale i jejich příznivci. Cílem našeho výletu byl Velkopopovický pivovar. Ještě než jsme pivovar
navštívili, zastavili jsme se na krásném zámku Konopiště. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli užívat sluníčka
na konopišťském nádvoří, v parku u medvěda Jiříka, ale i v pivovaru. Podle účastníků zájezdu se výlet moc líbil.
Veliké poděkování patří našemu starostovi sboru Mirku Rosůlkovi za zprostředkování výletu, zařízení autobusu a
zámku Konopiště a Romanu Baliharovi za domluvenou exkurzi v pivovaru. Kde někteří účastníci prošli „Školou
čepu“, na které se dozvěděli pod vedením pana sládka, jak se o pivo starat, různý styl čepování a hlavně jak
natočit pivo tak, aby mělo správnou a plnou chuť.
Dne 22. dubna v odpoledních hodinách byla povolána naše jednotka SDH k požáru propanbutanové lahve
v Holovousích. Požár byl v zárodku uhašen. U tohoto zásahu se sešly tři jednotky z Hořic, Holovous a Ostroměře.
Dne 23. dubna vyjely naše dorostenky na první hasičské závody na soutěž O pohár starosty OSH Jičín do Tuře,
kde vybojovaly 7. místo.
A CO NÁS ČEKÁ DO PRÁZDNIN?
30. dubna od 10:00 hodin se v našem sportovním areálu U Vagónu sejdou přípravky hasičského sportu okresu
Jičín (děti do 6 let). Děti předvedou požární útok, štafetu dvojic a závod požární všestrannosti. Přijďte se podívat
a povzbudit naše nejmenší hasiče. Již z dřívějších ročníků můžu říct, že se bude opravdu na co dívat. Je to moc
hezký zážitek, jak ti nejmenší se snaží o ty nejlepší výsledky.
30. dubna – pořádáme ve spolupráci s obecním úřadem pálení čarodějnic ve sportovním areálu
7. května – okrsková soutěž ve Starých Smrkovicích – muži, ženy
21. května – okrsková soutěž v Ostroměři – děti
27. – 29. května – okresní kolo hry Plamen ve Valdicích – děti
4. června – okresní kolo v Jičíně – muži, ženy
18. – 19. června – krajské kolo v Jičíně – děti, dorost
25. června – netradiční hasičská soutěž + zatoulaný hasičský ples
s kapelou REFLEX ve sportovním areálu U Vagónu
26. června – O pohár starosty OSH Jičín – Podůlší – dorostenky.
Do nové sezóny přeji všem hasičům hodně úspěchů a sportovních
zážitků.
Za SDH Petra Baliharová

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
S nástupem jara bylo třeba, tak jako každý rok, řešit odborné prořezání a ošetření ovocných stromů na návsi
v Holovousích i na Holovousově stezce. S tím ochotně pomohl pan Zdeněk Kráčmar starší, který prořezal jabloně
na Holovousově stezce směrem do Ostroměře. Upozornil na vylámané a silně poškozené jabloně, které právě
před rokem na čarodějnice poškodil neznámý pachatel. Ing. František Paprštein CSc. zase ve VŠÚO Holovousy
zařídil nové stromky – 10 jabloní a 8 třešní, které na Holovousově stezce směrem do Ostroměře a od hřbitova
v Chodovicích zasázeli zaměstnanci VŠÚO. Ti také prořezali stromy na návsi v Holovousích a provedli jejich
postřiky. Všem patří poděkování za ochotu a spolupráci.
Zlatuše Brádlová

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Všeobecné informace:
O změnu stávajícího územního plánu může v souladu s §44 zákona 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon) požádat občan, nebo osoba,
která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území
obce.
Návrh na změnu územního plánu podává navrhovatel obecnímu úřadu. Návrh
na změnu územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v §46 odst. 1
Stavebního zákona. Pro podání návrhu je vhodné využít připravený formulář Návrh na změnu územního plánu.
O pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a není na ni právní nárok. Pořízení změny
územního plánu je dáno § 43 až 57 stavebního zákona a má dané lhůty projednání. Celý proces je poměrně
dlouhodobou záležitostí.
Změna územního plánu je časově a finančně náročnou operací (jednotlivé kroky jsou v podstatě stejné, jako při
schvalování nového územního plánu), proto se obce do nich příliš nehrnou (a je to tak správně). Územní plány se
zpravidla zpracovávají alespoň na deset let dopředu a měly by mít povahu obecně závazného předpisu a ke
změnám by se mělo přistupovat pouze ojediněle. Z tohoto důvodu by měl navrhovatel o změnách přemýšlet v
dostatečném časovém předstihu.
Změna číslo 2 územního plánu Holovousy:
dne 4. 4. 2016 se konalo pracovní zasedání zastupitelstva obce Holovousy, na kterém byli zastupitelé seznámeni
s jednotlivými žádostmi na změnu ÚP Holovousy. V současné době je evidováno 24 žádostí a to již od roku 2009.
Zastupitelé se dohodli, že pořízení změny číslo 2 územního plánu podmíní částečnou úhradou nákladů na její
pořízení. Za tímto účelem zastupitelstvo obce Holovousy na svém zasedání dne 25. 4. 2016 schválilo a vydalo
Pravidla pro finanční úhradu při pořizování změn Územního plánu Holovousy. Součástí Pravidel je i tiskopis
Návrh na změnu územního plánu Holovousy, ve kterém navrhovatel zaškrtne příslušnou kolonku úhrady nákladů
na pořízení změny územního plánu:
 Paušální částka 5.000,- Kč na jednu navrhovanou změnu funkčního využití ploch na území obce.
Tuto částku uhradí navrhovatel na základě výzvy Obecního úřadu Holovousy do 15ti dnů ode dne
doručení. Dojde-li v průběhu pořizování změny k odstoupení navrhovatele od jeho záměru, bude paušální
částka použita na dosud vynaložené náklady na zpracování změny.
Částka se vztahuje na proces pořízení změny a nemá vztah k výsledku, tj. k zapracování konkrétního
záměru. V případě, že dojde k vyloučení dotčeného záměru v průběhu pořizování změny z objektivních
příčin, uhrazená částka na pořízení se nevrací.
 Částečná úhrada nákladů ceny za zpracování změny ÚP cena je vypočítána podílem dle počtu
navrhovatelů k ceně nákladů na pořízení dané změny ÚP a bude navrhovatelem uhrazena dle ujednání
dohody o úhradě nákladů za pořízení změny, která bude uzavřena do 30ti dnů ode dne rozhodnutí o
pořízení změn zastupitelstvem obce.
 Úplná úhrada nákladů ceny za zpracování změny ÚP jedná se o úhradu nákladů na pořízení změny
ÚP v plné výši a bude navrhovatelem uhrazena dle ujednání dohody o úhradě nákladů za pořízení
změny, která bude uzavřena do 30ti dnů ode dne rozhodnutí o pořízení změn zastupitelstvem obce.
V první řadě bude nyní provedena aktualizace již doručených žádostí o
změnu ÚP, které jsou v současné době na obecním úřadu evidovány.
Jednotlivým žadatelům bude zaslán tiskopis Návrh na změnu Územního
plánu Holovousy. Ti žadatelé, kteří budou mít i nadále zájem o změnu
funkčního využití své plochy na území obce, vyplní přiložený tiskopis, na
kterém podepíší i souhlas s úhradou nákladů na pořízení změny územního
plánu a doručí jej včetně požadovaných příloh na obecní úřad.
Přijímány budou i nové žádosti a to vše až do 30. 6. 2016. Podle zájmu a
počtu podaných návrhů na pořízení Změny číslo 2 územního plánu
Holovousy, bude řešeno její případné pořízení. V případě jakýchkoliv
dotazů, jsme vám k dispozici.
Zlatuše Brádlová

ROZLOUČILI JSME SE S PANÍ ZIMOU
Na Smrtnou neděli, 13. března 2016, se sešli všichni příznivci jara a sluníčka v Chodovicích u školy. Pilné děti za
pomoci paní učitelek vyrobily krásnou Morenu, které nechyběly ani korále z vejdunků. V 13:30 hodin vyrazil
průvod na svoji cestu obcí. V jeho čele se nesla Paní zima – Morena. Děti i dospělí po celou cestu do Holovous
poctivě a nahlas odříkávali připravené básničky a snažili se přivolat jaro. Dnes se opravdu o svoji vládu
přetahovala zima s jarem. Již od rána krásně svítilo sluníčko, ale studený vítr, který vydatně foukal, nám
dokazoval, že zima se jen tak vzdát své vlády nechce. A proto jsme se opravdu snažili. Zapálenou Morenu jsme
hodili do holovouského rybníka a rozloučili se s ní říkankou:
Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, a včil už je za horama,
hu, hu, hu, jaro už je tu!
No a podle naší tradice si každý mohl zazvonit na zvoničku na návsi a něco si
přát. Přání bylo hodně. Zvonily děti, zvonili i dospělí. Přání byla tajná. Všem
zúčastněným přejeme, ať se vyplní.
Pro děti jsme měli připravené jarní hry a radovánky. Všechny si s chutí
vyzkoušely koulení obručí, soutěže s kuličkami i skákání gumy. Na návsi se to
jen hemžilo. A tak jsme si užili hezké nedělní odpoledne, během kterého jsme
se rozloučili s Paní zimou a do Holovous přivolali jaro a sluníčko. Poděkování
patří všem, kteří se na přípravě i na průvodu samotném účastnili. Tak krásné
jarní dny všem.
bradz

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tak jako každý rok, i letos pořádá obec Holovousy ve spolupráci s SDH
Holovousy pálení čarodějnic na hřišti U Vagónu. Stalo se moc hezkou tradicí, že
se na hřiště k vagónu tento den slétají čarodějnice i čarodějové různého věku v
kostýmech a převlecích.
Tímto zveme všechny čarodějnice a čaroděje – i ty odrostlé – „Přijďte mezi nás“.
Slet čarodějnic začíná v 18:00 hodin na hřišti U Vagónu soutěžemi pro děti, které
budou probíhat pod vedením čarodějnic z SDH Holovousy a až se setmí, bude zapálena
hranice s pravou čarodějnicí.
Jídla a pití bude pro všechny dost. Těšit se můžete na živou hudbu pana Martina Koláře a
jeho přátel.
Těšíme se na čarodějnice, čaroděje, ale i na Vás, kteří se přijdete jen podívat.
Petra Baliharová

TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI
Od roku 2025 se má mnohonásobně zvýšit cena za skládkování komunálního odpadu, a proto je třeba poctivě
odpad třídit a tím snížit jeho množství za jednotlivé domácnosti a tím i za celou obec. Pokud nebudeme poctivě
třídit všichni, čeká nás v budoucnu navýšení místního poplatku. Obec nabízí občanům dostatek možností, jak
odpad třídit. Tak si to pojďme připomenout:

TŘÍDĚNÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU



PAPÍR – sběrné pytle – barva MODRÁ: 1x za měsíc vyváží firma FCC + 2x ročně sběr škola.
PLASTY, PET LAHVE – sběrné pytle – barva ŽLUTÁ: 1x za měsíc vyváží firma FCC + víčka sbíráme pro
Ondru Duška. Víčka můžete i nadále nosit do školy, na obecní úřad i do Občerstvení U Vagónu.
 KOVY A KOVOVÉ OBALY – sběrné pytle – barva ČERVENÁ: 1x za měsíc vyváží firma FCC
Do těchto červených pytlů patří nápojové plechovky, plechovky od potravin a ostatní drobné kovové obaly –
nesmí být však znečištěny zbytky potravin a chemickými látkami. Nepatří sem tlakové nádoby od sprejů.
Drobné kovy, kovové obaly a těžší kovový odpad každý rok v obci sbírá Sbor dobrovolných hasičů.
 SKLO – sběrné nádoby – jsou umístěny na návsi v Holovousích a u firmy Svartes v Chodovicích.
Do sběrných pytlů a zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny!












NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU – sběr a svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na webových stránkách obce a místním rozhlasem. Pod pojmem
nebezpečný odpad se rozumí zejména odpad z provozu automobilů,
fotochemikálie (tonery, barviva), znečištěné obaly od kosmetických přípravků,
tuky a oleje, světelné zdroje, domácí elektrospotřebiče a obaly se zbytky
nebezpečných látek nebo jimi znečištěné
ELEKTROODPAD – vybírá 2x ročně ZŠ a MŠ Chodovice: spotřební elektronika,
IT elektronika, domácí spotřebiče, elektronické hračky, PC monitory, televize,
baterie, monočlánky.
OBJEMNÝ ODPAD – sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně, jeho odebráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách obce a místním rozhlasem. Objemný
odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek…).
OLEJE – sběrná nádoba je umístěna v uzamčených prostorech ve sportovním areálu U Vagónu. Odevzdat
pevně uzavřenou PET lahev s použitým jedlým olejem z domácností lze do okénka občerstvení.
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
vytřídění. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými jsou typizované sběrné
nádoby popelnice a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu. Sběrné
nádoby jsou pravidelně vyváženy svozovou firmou FCC. Četnost svozů si vybírá každá domácnost při
zakoupení známky na popelnici. Svozy jsou měsíční, čtrnáctidenní, týdenní, kombinované a rekreační.
ROSTLINNÉ ZBYTKY Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD (tráva, listí, jiné rostlinné odpady) na území obce
mohou občané v období od 1. 4. do 30. 10. předávat osobně do areálu firmy Demont servis s.r.o. (areál
bývalého cukrovaru) provozovna Bašnice čp. 100 na vyhrazenou plochu. Tam bude zeleň komunitně
kompostována pro potřeby obce.
PROVOZNÍ DOBA: Pondělí – pátek
7:00 hodin – 16:00 hodin
Neděle
6:00 hodin – 18:00 hodin
KVĚTEN – ŘÍJEN
Občané mohou ve stanovenou dobu odvézt zbytky zeleně z údržby zahrad (nelze větve) do areálu firmy.
Obsluha zapíše občana dle OP, odpad zkontroluje, zváží a určí, kam zeleň složit.

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE
Jak třídit odpad už tedy víte, ale jaké máte povědomí o tom, co patří do kanalizace? Kanalizace není odpadkový
koš a tak jako třídění odpadů má i nakládání s odpadní vodou svá pravidla.
 HYGIENICKÉ POTŘEBY – nejhorší neřest domácností – pleny, vložky, tampony, dětské vlhčené ubrousky či
odličovací pomůcky rozhodně nepatří do záchodu ale do komunálního odpadu. Pokud se tyto věci dostanou
do kanalizace, velmi ohrožují chod čistírny odpadních vod, může dojít také k ucpání kanalizace.
 ZBYTKY Z KUCHYNĚ – jeden z nejčastějších prohřešků, který končí v kanalizaci. Jsou to především zbytky
jídel, ovoce nebo zeleniny nebo zbytky z drtičů odpadů. Ty ale patří do bio odpadu či kompostu.
 TUKY A OLEJE – kde skončil váš olej ze smažení řízků po nedělním obědě? Pokud jste ho umístili do
uzavíratelné lahve a odnesli na sběrné místo U Vagónu, udělali jste správě. Po vylití do dřezu či záchodu se
ucpávají nejen vám odtokové trubky v domácnosti, ale zanáší se i centrální kanalizační sběrače, ale hlavně
čerpadla na ČOV trpí ucpáním a poruchami.
 LÉKY – ty rozhodně do kanalizace nepatří, čistírna odpadních vod není schopna některé látky úplně zachytit
a poté končí ve volné přírodě. Nepoužitá či prošlá léčiva můžete odnést zpět do lékárny.
Všechny tyto látky, které se v odpadních vodách vyskytují, zvyšují náklady na čištění odpadních vod, protože
jejich odstraňování není vůbec jednoduché. Kvůli nesprávnému zacházení s odpadními vodami dochází
k nadměrné zátěži zařízení ČOV a tím se zvyšuje počet oprav a hrozí riziko možných havárií, které s sebou
nesou nemalé finanční výdaje obce, které by jinak mohla věnovat do jiných
potřebných aktivit. Z tohoto důvodu jsme nuceni i navyšovat cenu za stočné. Jen
pro přehled – v roce 2015 bylo za stočné vybráno 212.461,- Kč a celkové
náklady na provoz ČOV byli 442.962,- Kč, z toho největší část 197.634,- Kč byla
vydána na opravy, rozbory a čištění kanalizace.
Tak to je vše k předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady v naší obci.
Touto cestou bych chtěla poděkovat vám všem, kteří pečlivě třídíte a vás ostatní
požádat – zkuste to s námi také.
Zlatuše Brádlová

CYKLO-VÝLET NA ZVIČINU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Otevírání turistické sezóny na Zvičině se koná v
sobotu 7. května od 10:00 hodin. Kdo má zájem,
může se vydat na kole. Výlet není nikým
organizován, záleží na každém, zda se rozhodne
vyjet či ne. Odjezd z holovouské návsi je
naplánován na 8:00 hodin a od Svartesu v 8:10
hodin. Přejme si pěkné počasí a výlet se jistě
vyvede jako v loňském roce.
ledol

V neděli 15. května ve
14:00 hodin slavnostně
přivítáme nové občánky do
velké rodiny Holovous a
Chodovic.
Na
tento
slavnostní
den
zveme
rodiče a jejich narozené děti
do kostela sv. Bartoloměje
v Chodovicích. Přivítat je také přijdou děti z
chodovické mateřské a základní školy.
Na všechny zúčastněné se velmi těšíme.
Za Sbor pro občanské záležitosti Lenka Doležalová

MÍČOVÝ SEDMIBOJ
Vážení sportovní i nesportovní přátelé,
v sobotu dne 14. května 2016 proběhne na hřišti U Vagónu v Chodovicích již 3. ročník
tradičního „Míčového sedmiboje smíšených dvojic“ (dvojici musí tvořit muž a žena).
Disciplíny nejsou fyzicky náročné a jsou vhodné pro všechny kategorie věkové i váhové.
Pro ty, jež se loni neúčastnili, uvádím seznam disciplín: 1.) hod na basketbalový koš, 2.)
kop do brány na přesnost, 3.) hod tenisovým míčkem na cíl, 4.) kroket, 5.) golf – 1 jamka,
6.) hod kroužky na tyčku, 7.) petanque .
Vzhledem k náročnosti rozlosování účastníků bude probíhat registrace soutěžících, a to
v den sedmiboje do 12:00 hodin, na tel. č. 731 529 311 Křovina Radek. Protože se
turnaje může zúčastnit pouze 32 dvojic, prosím o včasnou registraci.
Zahájení akce: 14:00 hodin, startovné: 50,- Kč/tým. Občerstvení po dobu sedmiboje
zajištěno, těšíme se na Vás.
Radek Křovina

POZOR! VÝMĚNNÝ BAZAR OPĚT ZDE!
Dámský klub si vás opět dovoluje pozvat na holovouský výměnný bazar, který proběhne ve dnech 27. – 28.
května 2016 (pátek, sobota). V pátek 27. května od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu 28. května od 10:00 do 17:00
hodin.
Můžete přinést věci nepotřebné a přebytečné a naopak si odnést to, co potřebujete. A to vše zdarma. Vybíráme
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně
2
1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, drobné
elektrické spotřebiče, hračky – plastové, plyšové, jakékoliv, knihy a časopisy.
Nevybíráme ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, silně
znečištěný, plesnivý a vlhký textil.
I letos bude zbytek věcí věnován Diakonii Broumov a část věcí půjde opět do hradeckého azylového domu pro
matky s dětmi. Těšíme se na vás!
Monika Schmiederová

POHÁDKOVÁ CESTA
Milé děti, zveme vás společně s rodiči na oslavu dětského dne. Pohádkové
odpoledne se koná 3. června. Od 16:30 do 17:00 hodin si u branky do obory za
sportovním areálem můžete vyzvednout kartičku do pohádky. Na cestě plné úkolů
potkáte známé pohádkové postavičky. Možná i pana Večerníčka, který vás za
splněnou kartičku odmění. Po zakončení dobrodružství se můžete těšit na
diskotéku.
Jste zváni všichni, malí i velcí. Přijďte si užít páteční odpoledne, těšíme se na vás.
ledol

3. ROČNÍK DOGRACINGU
Vážení pejskaři a milovníci psů, přijďte si s námi užít zábavný den plný soutěží a doprovodných programů, které
mají za úkol pobavit i poučit. Vyzkoušet si můžete amatérské závody v agility. Soutěžit může každý se svým,
nebo zapůjčeným pejskem od nás z útulku.
Akce je pořádána na podporu Útulku Chlum u Hořic a koná se 4. 6. 2016 ve sportovním areálu U Vagónu.
Veškerý výtěžek jde přímo do psích misek a pelíšků psího útulku Chlum u Hořic. Speciálním hostem bude pro
letošní rok pan Dominik Hašek!
Těšit se můžete na bohatý program:
9:00 Zahájení
11:00 Pasení a stříhání ovcí
9:05 Představení programu
12:00 Závod v poslušnosti + ceny
9:10 Představení Útulku Chlum a jejich svěřenců
12:30 Hašek a Gándhí
9:25 Jak se zachovat při nalezení psa
13:00 Vyhlášení závodů předání hlavních cen D. Haškem
9:40 Masáže psů (Dornova metoda)
13:30 Lovečtí psi
9:55 Přihlášení do závodu
13:50 Představení okolních útulků
10:00 První kolo běhu
(Časy jsou pouze orientační)
10:30 Druhé kolo běhu
Občerstvení po celý den zajištěno!
Kateřina Musilová

LETNÍ KONCERT V KOSTELE
Zveme všechny příznivce Hořického komorního orchestru a vážné hudby na koncert, který se koná 12. června
v 18:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje. V letošním roce slaví orchestr 30. výročí, založila ho v roce 1986 parta
muzikantů, kteří se do dnešní doby rozrostli do počtu 17 stálých členů. Na koncertě si připomenou své výročí
zařazením Concerta grossa G dur G. F. Händela, které se hrálo na prvním koncertu. Dále v programu zazní
Divertiment B dur W. A. Mozarta, flétnový koncert D dur Josefa Myslivečka v podání flétnisty Jaromíra Soukupa.
Koncert bude řídit dirigent PhDr. Vladimír Kulík. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

NETRADIČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ A ZATOULANÝ HASIČSKÝ PLES
SDH Holovousy, Vás srdečně zve 25. června 2016 na netradiční hasičskou soutěž. Již od
rána bude sportovní areál patřit hasičským dětem a poté mužům a ženám. Přijďte se
podívat a povzbudit je a navečer nás čeká „Zatoulaný hasičský ples“. K tanci a poslechu
bude hrát kapela Reflex, připravena bude bohatá tombola. Celá akce se koná ve
sportovním areálu U Vagónu. Všichni jste srdečně zváni!
Petra Baliharová

NECKYÁDA
Srdečně Vás zveme na 6. ročník NECKYÁDY, která se koná v sobotu 2. července na
rybníku v Chodovicích. Vítána jsou plavidla všeho druhu a jakéhokoliv tvaru, 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 sobotní neckyády je následující: od 14:00 do 14:30 hodin bude probíhat registrace plavidel a zároveň od
14:00 do 15:30 hodin registrace dvojic na štafetu a jednotlivců na lávku (kategorie muži, ženy, děti do 15 let). Ve
14:30 hodin bude neckyáda odstartována (představení jednotlivých plavidel a začátek hlasování diváků o nejlepší
plavidlo) a poté cca od 15:00 hodin následují soutěže na hladině rybníka pro plavidla a vyhlášení výsledků
soutěže o nejlepší plavidlo a soutěže plavidel na rybníku. Od 16:00 hodin bude na startující dvojice čekat štafeta
kolem rybníka, kde budou muset cestou plnit zábavné úkoly. Od 17:00 hodin se můžete těšit na lávku a soutěže
na ní. Od 18:00 do 24:00 hodin nám k tanci a poslechu zahraje pan Vlasta Šafařík pod pergolou U Vagónu.
Časy v programu jsou pouze orientační a budou záležet na počtu přihlášených plavidel a soutěžících.
Tímto zveme Vás všechny, kterým nechybí odvaha a smysl pro humor. Zveme také nesoutěžící jako diváky a
fanoušky. Bohaté občerstvení po celé odpoledne i večer je zajištěno. Přijďte prožít veselé sobotní odpoledne plné
legrace a soutěží a tím zahájit prázdniny .
seh

OBČERSTVENÍ U VAGÓNU
Od 22. 2. 2016 bylo Občerstvení U Vagónu z důvodu zateplení technického zázemí (kuchyňky a skládku)
uzavřeno. Zaměstnanci obce odstranili původní obložení vnitřních prostor. Při demontáži obložení bylo zjištěno,
že nastrkaný polystyren pod prkny neplnil svoji izolační funkci, ba naopak docházelo ke srážení a stékání vody po
vnitřní straně plechového pláště vagónu. Zrezivělé části byly odřezány a nahrazeny novými dřevěnými latěmi.
Dne 14. 3. 2016 provedla firma KP Izol s.r.o. tepelně-izolační pěnou zateplení technického zázemí. Po odvětrání
bylo provedeno zakrytí pěny parozábranou, prkny a laminátem. Zhotoveny byly dvě nové příčky oddělující kuchyň
na jedné straně od prostoru pro sezení a na druhé straně mezi kuchyní a skládkem. Příčky vyrobil pan Roman
Balihar. Souběžně se zateplením byly provedeny nové rozvody elektriky.
Po dohodě s panem Kiriakovským i odsouhlasení zastupitelstvem bylo výčepní zařízení od firmy Tambor
rozšířeno o třetí výčepní kohout a chladící spirálu.
V pátek 22. 4. 2016 bylo znovu po dvou měsících otevřeno Občerstvení U Vagónu. Práce byly velmi časově
náročné. Těšit se můžete ještě na nové dřevěné židle, které vyrábí pan Bořek Šubrt. Věříme, že zrenovované
technické zázemí Občerstvení U Vagónu přispěje ke spokojenosti nejen pracovníků občerstvení, ale i zákazníků
samotných.
Nabídka občerstvení a nápojů zůstává stejná jako v minulém roce. Ceny se také nemění.
Otevírací doba bude od 1. 5. 2016 následující:
PONDĚLÍ:
ZAVÍRACÍ DEN
SOBOTA:
14:00 – 23:00 hodin
ÚTERÝ – ČTVRTEK: 15:00 – 22:00 hodin
NEDĚLE:
14:00 – 21:00 hodin
PÁTEK:
15:00 – 23:00 hodin
Spolu s otevřením občerstvení je také zahájen provoz sportovního areálu U Vagónu. V občerstvení je
možnost zakoupení permanentek na rok 2016 za stejných podmínek jako v minulém roce. Tedy pro osoby
s trvalým pobytem v obci starší 18 let činí roční permanentka 350,- Kč, děti s trvalým pobytem v obci mladší 18 let
mají všechna sportoviště zdarma. Pro osoby bez trvalého pobytu v obci stojí permanentka 650,- Kč na rok pro
všechna sportoviště, děti do 18 let bez trvalého pobytu v obci platí 15,- Kč za hodinu na hřišti s umělým
povrchem. Pro ostatní zájemce, kteří si permanentku nekoupí a chtějí si jít zahrát pouze občas je cena za hřiště
s umělým povrchem 120,- Kč za hodinu. Pro sportovní kluby bude cena stanovena dohodou.
Skatepark je volně přístupný. Ve sportovním areálu je také možnost vypůjčit si sportovní náčiní – míče, potřeby
na tenis, badminton a další – veškeré informace dostanete v občerstvení. V otevírací době občerstvení bude
zajišťovat pronájem a objednávání sportovišť obsluha občerstvení a to i na telefonním čísle 730 871 323.
A jako v minulém roce, je pro vás na hladině rybníka připraven vor, na kterém se můžete povozit, jen prosím
nezapomínejte dodržovat bezpečná pravidla plavby a vor vždy po projížďce důkladně ukotvit. Pro děti je zde
dětské hřiště, na které si mohou zapůjčit hračky na písek a další hrací sety.
Dále je pro občany s trvalým pobytem v obci možnost půjčení pivních setů za 80,- Kč/den (jeden stůl a 2 lavice),
samostatně pak lavice 20,- Kč a stůl 40,- Kč a party stan o rozměrech 10 x 4 m je za 500,- Kč/den.
Občerstvení i v letošním roce provozuje obec. Na zastupitelstvu obce byl v loňském roce schválen Provozní řád
občerstvení U Vagónu, který stanovil pravidla pro pronájem prostor a sportovišť. Pro zájemce o pořádání
jakékoliv akce je třeba vyplnit žádost v kanceláři obecního úřadu.
Sportovní areál a s ním i občerstvení se stalo novým centrem obce. Pro tento rok je opět v plánu pořádání
spousty kulturních a sportovních akcí, z nichž se některé protáhnou až do večerních či nočních hodin. Tímto
bychom předem chtěli poděkovat spoluobčanům za pochopení. Těšíme se na vaši návštěvu!
bradz

KDO ŠKODÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU U VAGÓNU?
Od loňského roku je ve sportovním areálu U Vagónu umístěna popelnice na tuky a oleje z našich domácností,
které bylo možné vhazovat do volně přístupné popelnice, po celý rok umístěné u sociálního zařízení. Po velmi
nemilé zkušenosti jsme museli přistoupit k tomu, že musíme dát popelnici „pod zámek“. A tak lahve s použitým
olejem z kuchyně bude možné předávat pouze v otevírací době v občerstvení přítomnému personálu. A co se
vlastně stalo? Někdo lahve s olejem z popelnice vyndal, některé rozbil a olejem polil velkou část plochy
skateparku, jehož vyčištění je velmi problematické. Olej byl pak dále rozježděn a rozšlapán. Je to velmi smutný
pohled. Skatepark, oblíbené místo dětí s koly, koloběžkami, na bruslích i bez nich, bude do úplného vyčištění
velké olejové skvrny z důvodu bezpečnosti úplně uzavřen. Jen těžko najdeme viníka či viníky tohoto
vandalismu, tak nezbývá, než věřit, že se podobné ničení obecního majetku již nebude opakovat a my nebudeme
okolnostmi nuceni dát „pod zámek“ i celý sportovní areál, který je tu pro nás pro všechny volně přístupný.
Zlatuše Brádlová

NOVINKY Z PODCHLUMÍ
Místní akční skupina MAS Podchlumí, z. s. (dále jen „MAS“) sídlí v budově
Obecního úřadu Holovousy již od roku 2005, kdy byla založena z iniciativy
Mikroregionu Podchlumí, města Hořice, VŠUO a dalších představitelů regionu
na základě principů metody LEADER. V posledních dvou letech probíhala
příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro léta 2014 – 2020
(tzv. SCLLD), která je v současné době ve schvalovacím procesu na
ministerstvech ČR. Pokud bude tato strategie schválena k financování, budou
soukromým i veřejným subjektům z území MAS Podchlumí, z. s. (rozloha 42
obcí) přerozděleny dotace ve výši cca 60 mil. Kč, a to již od podzimu 2016, kdy
by měly odstartovat první výzvy k předkládání projektů. Pod článkem naleznete
výčet tzv. Fichí, tedy opatření, jejichž prostřednictvím bude přerozděleno
zmíněných cca 60 mil. Kč dotací.
Odpovědnost za správné umístnění takto vysoké částky dotací vyžaduje od pracovníků MAS vyšší pracovní
nasazení i rozšířený objem práce. V programovém období 2007-2013 pracovaly na MAS dvě pracovnice v jedné
kanceláři, od března 2016 jsme se rozrostli o další pracovníky v další kanceláři budovy obecního úřadu, i externě.
Přispěl k tomu i začátek realizace dvouletého projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice (tzv. „MAP“),
který si klade za cíl zkvalitnit vzdělávání na Hořicku. Pro MAS Podchlumí, z. s. tedy v současné době pracuje
celkem 6 pracovníků v různém rozsahu, dva z nich externě. V budově obecního úřadu v 1. patře sídlí
PODZVIČINSKO, z. s., MAS Podchlumí, z. s. a Mikroregion Podchlumí (celkem 6 stálých zaměstnanců). Všichni
společně usilujeme o rozvoj našeho regionu v mnoha oblastech. Bližší informace naleznete na našich webech
www.maspodchlumi.cz (MAS), www.podchlumi.cz (mikroregion), www.podkrkonosi.eu (Podzvičinsko).
Programový rámec pro Integrovaný regionální operační program (IROP)
Bezpečná doprava (15 mil. Kč)
Cyklodoprava (5 mil. Kč)
Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb (7 mil. Kč)
Sociální podnikání (1 mil. Kč)
Investice do vzdělávání (5 mil. Kč)
Technika HZS (1 mil. Kč)
Programový rámec pro Program rozvoje venkova
Zemědělské podniky (7 mil. Kč)
Zemědělské produkty (1,5 mil. Kč)
Nezemědělské podnikání (3,679 mil. Kč)
Rekreační funkce lesa (1 mil. Kč)
Krátké řetězce a místní trhy (2 mil. Kč)
Spolupráce MAS (724 tis. Kč)
Programový rámec pro OP Zaměstnanost
Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb (4 mil. Kč)
Zaměstnanost (3 mil. Kč)
Sociální podnikání (1 mil. Kč)
Prorodinná opatření (3 mil. Kč)
Ing. Kateřina Burianová, MAS Podchlumí, z. s.

ČINNOST SPOLKU PODZVIČINSKO
Spolek Podzvičinsko má sídlo na Obecním úřadě v Holovousích. Podzvičinsko již
od roku 2001 rozvíjí cestovní ruch v celém Podkrkonoší, spolupracuje
s Královéhradeckým krajem a se členy spolku, městy, obcemi a podnikateli.
Podzvičinsko prezentuje nejen oblast Podkrkonoší, ale také obec Holovousy, např.
na veletrzích cestovního ruchu, při Otvírání turistické sezony na Zvičině, na webu
www.podkrkonosi.eu nebo na facebooku. Pokud máte zájem o turistické informace,
tipy na výlety nebo materiály, navštivte nás, velmi rádi Vám poradíme.
DM Podzvičinsko

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ
Jako každý rok i letos nám dovolte Vás co nejsrdečněji pozvat na symbolické otevírání
turistické sezóny, které proběhne v sobotu 7. května 2016 od 10:00 hod. na Zvičině.
Otevírání turistické sezóny probíhá ve spolupráci s MAS Podchlumí, s DDM Jednička
ze Dvora Králové nad Labem a se ZŠ Bílá Třemešná. Od 10:00 hod. do 14:00 hod. je pro
děti i dospělé připraven bohatý program. Přijďte si zasoutěžit v různých hrách, posedět si
při poslechu živé hudby, shlédnout vystoupení dětí ze ZŠ Bílá Třemešná v kostele sv.
Jana Nepomuckého na Zvičině, ochutnat či zakoupit si regionální produkty z Podkrkonoší
nebo si prohlédnout informační materiály Podkrkonoší, Hradecka či Královéhradeckého
kraje. Součástí akce bude i vyhlášení výsledků a předání cen výtvarné soutěže
Podzvičinsko očima dětí.
Přijďte v sobotu 7. května 2016 strávit příjemný den se spolkem Podzvičinsko!
DM Podzvičinsko

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU PODKRKONOŠÍ
REGIONÁLNÍ PRODUKT®
MAS Podchlumí, z. s. vyhlašuje ve spolupráci se spolkem Podzvičinsko, z. s. IX. výzvu k
předkládání žádostí o udělení značky „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“. Jste místní
producent hrdý na Podkrkonoší? Nyní můžete pro svůj produkt získat značku
„PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“. Výrobci certifikovaní v této výzvě rozšíří řadu
stávajících 31 regionálních produktů Podkrkonoší. Lze certifikovat řemeslné výrobky
(keramika, dřevěné hračky, šperky), potravinářské, zemědělské a přírodní produkty
(pískovec, ovoce a zelenina, pivo, uzeniny, pečivo 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. Více informací naleznete již brzy na www.maspodchlumi.cz.
Ing. Petra Štěpánková

OBČANSKÁ PORADNA
Zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním zasedání příspěvek ve výši
2.000,- Kč Občanské poradně Farní charity Dvůr Králové nad Labem na jejich
činnost. Ta je určena všem lidem, kteří jsou nebo by mohli být v obtížné životní
situaci z důvodu nedostatku informací či neschopnosti je účinně použít. Jejich
cílem je poskytovat těmto lidem informace, rady a pomoc ve vybraných
oblastech, a tím zlepšit schopnost občanů samostatně řešit každodenní
situace. Služby jsou poskytovány bezplatně.
Poskytují poradenství v oblastech majetkoprávní, rodinná, mezilidské vztahy,
dluhová problematika (např. oddlužení), zdravotní a sociální pojištění, bydlení,
pracovně právní problematika. Není však advokátní kanceláří, krizovým
centrem, kopírovacím centrem, daňovým poradcem a neprovádí výpočty daní,
poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a hmotné nouze,
úroku, mezd, dovolené. Neradí v komerčních záležitostech, nezastupují u
soudu, nepůjčují finanční prostředky.
Principy (zásady) služby jsou: bezplatnost, nezávislost, nestrannost a
diskrétnost.
Občanskou poradnu najdete v Hořicích na adrese Husova 321 (naproti
kanceláři
VZP),
telefonní
kontakt
493
592 026,
e-mail:
poradna.horice@charitadk.cz. Poradnu můžete navštívit v úředních hodinách
pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30 a středa 8:00 – 12:00.
www.dk.charita.cz
seh

POVOLENKY NA RYBNÍK V HOLOVOUSÍCH
Povolenky na lov ryb budou vydávány dětem do 15 let a to pouze na rybník na návsi
v Holovousích od 1. června 2016. Výše poplatku 50,- Kč/povolenka. Lovit ryby bude
možné pouze systémem „CHYŤ A PUSŤ“ a to s platnou povolenkou. Povolenka
k rybolovu bude však vydána pouze těm zájemcům, kteří před zakoupením projdou
krátkým školením od pana Petra Andrejse o správném rybolovu a zacházení s rybami,
aby jim nebylo zbytečně ubližováno. Termín proškolení bude do konce května 2016 a
bude včas vyhlášen. Protože budou povolenky na lov ryb prodávány pouze dětem do
15 let, doporučujeme dohled starší osoby a povolenka bude pouze s písemným
souhlasem rodičů, kteří se zavážou za odpovědnost za šetrné zacházení s rybami a
bezpečnost při rybolovu. Na rybník v Chodovicích nebudou povolenky prodávány a
bude opatřen cedulemi s nápisem ZÁKAZ RYBOLOVU.
seh

ŽIVOTNÍ JUBILEA
21. 5.
9. 6.
12. 6.
13. 6.
19. 6.

Jaroslava Imramovská, 75 let
Stanislava Kopová, 80 let
Milena Kučerová, 75 let
Marie Hochmalová, 80 let
Vlasta Kynčlová, 84 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Narodili se

PRANOSTIKY
Květen
Studený máj, v stodole ráj.
První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.
Když je mnoho chroustů v máji, bude dobrý rok.
Červen
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Medardova kápě – čtyřicet dní kape.
Na sv. Jána otevírá se k létu brána.

30. 3. Richard Novotný z Holovous

Zemřeli
14. 4. Hana Stříhavková z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY


30. 4.




30. 4.
12. 5.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – v Chodovicích u Svartesu 10:25 – 10:40
hodin, V Holovousích u obecního úřadu 10:50 – 11:05 hodin.
Pálení čarodějnic U Vagónu
Besídka k svátku maminek v kostele sv. Bartoloměje od 15:30 hodin








14. 5.
15. 5.

Otevírání sportovní sezóny ve sportovním areálu U Vagónu – sportovní víceboj
Vítání občánků v kostele sv. Bartoloměje



27. – 28. 5. Holovouský výměnný bazar
2. 6.
Zápis dětí do MŠ Chodovice
3. 6.
Dětský den na hřišti U Vagónu
4. 6.
Dogracing na hřišti U Vagónu
12. 6.
Koncert Hořického komorního orchestru a vážné hudby v kostele sv. Bartoloměje.



25. 6.
Netradiční hasičská soutěž a Zatoulaný hasičský ples ve sportovním areálu U Vagónu
 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) 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14.
6., 28. 6., 12. 7., zelená známka (1x za 14 dní) – 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., žlutá známka
(měsíční) 17. 5., 14. 6., 12. 7., oranžová známka (rekreační) 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., černé
pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – 3. 5., 7. 6., 5. 7.
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