11. července 2016

24. ročník

číslo 3/2016

cena 10 Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy ve dnech 12. 05. 2016
(pracovní zastupitelstvo) a 27. 06. 2016 bylo schváleno a
projednáno:
Dne 12. 5. 2016 se konalo pracovní zastupitelstvo ve škole. Přítomní
zastupitelé a hosté Ing. Irena Janáková (MAS) a pan Michal Trnka si pod
vedením ředitelky školy Mgr. Lucie Nimsové prohlédli všechny prostory
ve škole (od sklepa až na půdu). Seznámeni tak byli s problémy, které je
třeba řešit. Střechou do budovy zatéká, dosluhují inženýrské rozvody,
okna netěsní a tím dochází k únikům tepla atd. Současná situace
ohledně možnosti čerpání finančních prostředků z dotací projektu
celkové rekonstrukce školy nepřeje.
Na pracovním zasedání se zastupitelé dohodli, že stavební povolení na
projektovou dokumentaci vypracovanou Ateliérem Kava – rekonstrukce ZŠ a MŠ + půdní vestavbu bude
prodlouženo.
A zároveň bude objednán energetický audit, který navrhne opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu
školy. V energetickém auditu bude uvedena i předběžná cena jednotlivých dílčích navržených opatření a
vyčísleny možné úspory.
Na svém veřejném zasedání dne 27. 6. 2016 zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Holovousy
za rok 2015 bez výhrad, odsouhlasilo celoroční hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chodovice.
Dále schválilo účetní závěrku obce Holovousy za rok 2015 a schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Chodovice
za rok 2015.
Zastupitelé dále schválili Zprávu o uplatňování územního plánu Holovousy za období 2010-2015.
Po pracovním zasedání zastupitelů ve škole byl objednán energetický audit budovy ZŠ a MŠ. Ing. Mazáčkovi byly
poskytnuty podklady od Ateliéru Kava. Dne 23. 6. 2016 byl doručen předběžný energetický audit, ze kterého
vyplývají tyto návrhy opatření, se kterými starostka obce seznámila zastupitele:
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Výměna všech oken a dveří s celkovou plochou 122 m
750 – 800.000,- Kč
Úspora 10.000,- Kč/rok
2
Zateplení obvodových stěn s celkovou plochou 500 m
1.000.000,- Kč
Úspora 50.000,- Kč/rok
Zateplení stropů resp. střech
500 – 600.000,- Kč
Úspora 30.000,- Kč/rok.
(kromě střechy družiny, která je zřejmě zateplená)
Navrhovaná opatření však neřeší novou krytinu střechy – pouze zateplení posledního stropu školy. Na výměnu
střešní krytiny bude obtížné sehnat finanční prostředky z dotace.
V 8/2016 bude vypsána výzva pro základní školy, dle podmínek vypsané dotace bude hledáno možné řešení, zda
bude možné použít projekt půdní vestavby (případně s úpravami) nebo jestli budeme nuceni jít cestou
jednotlivých dílčích oprav, na které budeme hledat finanční prostředky z možných zdrojů.
Na pracovní schůzce ve škole všichni viděli nutnost rekonstrukce. Každý rok se stav školy zhoršuje a případné
finanční prostředky získané z dotací lze použít pouze však na účel dotací stanovený.
Projekt, na kterém zastupitelstvo a hlavně Mgr. Martina Berdychová pracovalo od roku 2011 je připraven pro
dotace jako celek (ZŠ+MŠ) + půdní vestavba. V současné době není možné ho takto použít a není možné ani
odhadnout, za jak dlouho, případně jestli vůbec to někdy půjde. Připraveni bychom však měli být a proto i
energetický audit a příprava projektové dokumentace dílčích oprav.
V současné době jsou v rámci uzavřené dohody s Úřadem práce Jičín na VPP zaměstnáni 3 zaměstnanci.
Volné stavební pozemky RD pod kostelem v Chodovicích. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. 4.
2016 schválilo vypracování nového geometrického plánu v lokalitě nových RD pod kostelem. Důvodem
přeparcelizace bylo vyjádření MÚ Hořice Odboru životního prostředí – lesy, který vydal zamítavé stanovisko

k umístění stavby na pozemku 205/10. Tento problém již po zjištění tohoto
stavu – to je v prosinci 2015 řešila starostka s Mgr. Martinou Berdychovou,
která zaslala dotaz na MMR – řediteli Odboru územního plánování Ing.
Tomáši Sklenářovi. Ten nechal dotaz řešit svým zástupcem a ten připravil
odpověď, že se s tím nedá nic dělat a orgán ochrany lesa má pravdu. Ing.
Sklenář se s tím nespokojil, pátral dál a našel skulinu v zákoně. Sice
obtížnou, ale legální. Dne 27. 6. 2016 v den zastupitelstva obdržela
starostka mail od Mgr. Martiny Berdychové, která přeposlala vyjádření Ing.
Tomáše Sklenáře s žádostí, aby byl e-mail předán zastupitelům. Před
projednáváním bodu Volné stavební pozemky RD pod kostelem si všichni
přítomní zastupitelé přečetli odpověď od Ing. Tomáše Sklenáře a dohodli
se, že nebudou riskovat nejistý výsledek a časovou prodlevu, která by řešením tohoto problému vznikla, a dohodli
se, že budou dál pokračovat v zadání nového GP, které schválili na svém zasedání den 25. 4. 2016.
Zastupitelům byl předložen návrh nového GP od pana Aleše Turka s vyznačením ochranného pásma lesa +
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pozemku zatíženého věcným břemenem s vyčíslením m . Zastupitelé k návrhu neměli připomínek a pan Aleš
Turek byl vyzván, aby GP dokončil.
2
Současný stav: Poslední prodej pozemku se uskutečnil 30. 10. 2012. Cena pozemku za 1 m je 650,- Kč.
Zastupitelům byla předložena tabulka možných variant a kombinací cen pozemků, aby mohli rozhodnout a
objektivně stanovit nové ceny pozemků tak, aby nedošlo k finanční ztrátě obce, která pozemky na své náklady
zasíťovala. Po krátké diskuzi se zastupitelé dohodli a následně usnesením stanovili tyto nové ceny pozemků:
2
2
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Stavební 600,- Kč/1m . Stavební bez přípojky vody a plynu 500,- Kč/1m . Nestavební 200,- Kč/1m .
Zastupitelstvo obce dále schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemků v lokalitě nových RD pod kostelem za
2
2
2
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novou cenu 600,- Kč za 1m . Jedná se o pozemky: 205/3 – 1 380 m , 205/4 – 1 085 m , 205/5 – 1 425 m .
Kachny na rybníku v Holovousích – dne 18. 5. 2016 – zakoupeno 5 třídenních kachen a od 16. 6. 2016 byly
převezeny na rybník do Holovous.
Socha sv. Terezie byla dne 9. 6. 2016 odvezena do ateliéru MgA. Kateřiny Čihákové Myškové, akademické
sochařce a restaurátorce do Chlumce nad Cidlinou, kde probíhá její restaurování, které bude částečně hrazeno
z dotace získané od Ministerstva kultury.
Školení rybářů do 15. let proběhlo dne 7. 6. a 12. 6. 2016 v Občerstvení U Vagónu. Poděkování patří Petru
Andrejsovi, který děti školil. Jen proškolené děti si mohou zakoupit povolenku.
Pomník padlých a Pomník Mistra Jana Husa vyčistily a okopaly děti ze základní školy v Chodovicích.
Poděkování patří dětem i paní učitelkám.
Jedle kavkazská – Kostel sv. Bartoloměje. Dne 8. 6. 2016 vysadili zaměstnanci obce ze zeleně a děti ze
základní školy v Chodovicích před kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích jedli kavkazskou. Děti do kořenů jedle
vložily vzkaz příštím generacím.
Oprava silnice od odbočky z R35 na Chodovice a přes Holovousy zpět na R35. Připravuje se projektová
dokumentace na rekonstrukci silnice. Proveden byl průzkum i zaměření. Jedná se o investiční akci
Královéhradeckého kraje. Termín realizace zatím není přesně naplánován. Na schůzce 28. 6. 2016 byla řešena
možná realizace chodníku z Holovous do Chodovic.
Přeložka – rekonstrukce nízkého napětí Chodovice. Obec byla upozorněna na plánovanou přeložku –
rekonstrukci NN v Chodovicích – úsek Lepšíkovi směrem na Bílsko – konec obce. Kabely vedené na sloupech
budou uloženy do země. Plánované datum realizace je v roce 2019. Je nutné ze sloupů odstranit veřejné
osvětlení a rozhlas. To si vyžádá zadání projektové dokumentace na veřejné osvětlení i na rozhlas. Projektová
dokumentace by měla být připravena v dostatečném předstihu.
Oprava, seřízení a ladění varhan proběhla dne 13. 6. 2016.
Polepy autobusových zastávek na silnici R35 byly dle dohody na zastupitelstvu dokončeny dne 22. 6. 2016.
Do prosklených prostor autobusových zastávek byly nalepeny znaky obce Holovousy.
Zlatuše Brádlová

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
V minulém dubnovém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o možnosti podání Návrhu na
změnu územního plánu. Dřívějším žadatelům, jejichž žádosti na obecním úřadu evidujeme, byly
zaslány informační dopisy s výzvou, zda je jejich žádost ještě aktuální.
Tiskopisy, na kterých se žádosti podávají, jsou k dispozici na obecním úřadě a na webových
stránkách obce Holovousy. Termín, do kterého budou návrhy na změnu územního plánu
přijímány, byl prodloužen do 30. 8. 2016.
bradz

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Měsíc květen byl naplněn akcemi.
Velkým zážitkem pro děti bylo 6. května divadelní představení O bílé lani a
návštěva Bílé věže v Hradci Králové.
12. května jsme rozplakali maminky krásným vystoupením a závěrečnou
písní společně s mateřskou školou.
25. 5. starší děti absolvovaly cyklistický výlet na dopravní hřiště v Hořicích,
kde si prověřily nejen své znalosti v jízdě na kole, ale i vědomosti z dopravní
výchovy. Mladší žáci zase soutěžili v jízdě zručnosti na školním hřišti.
1. června jsme pozvali okolní malotřídní školy na tradiční olympiádu. Při
atletických disciplínách si podle svých schopností rozdělilo 140 dětí medaile.
Na den 10. června se naše děti nejvíce těšily, mohly si do školy přinést svého živého zvířecího mazlíčka. Takže
se v naší škole učili kuřata, husy, činčily, králíčci, morčata, strašilky, psi, kočky a želvy.
15. června dostaly děti odměnou za své chování výlet do Prahy do Národního muzea na výstavu Noemovy archy,
kde si prohlédly expozici zvířat z různých kontinentů. Také jsme stihli navštívit Karlův most a projít se po
Staroměstském náměstí.
V týdnu od 20. června do 24. června jsme se s 3. – 5. ročníkem přestěhovali do stanů na školní hřiště, odkud
jsme podnikali výlety do okolí. Děti se učily samostatnosti, odpovědnosti a plnily táborové úkoly. Na středeční
výlet do Liberce s námi vyjely i mladší děti. I ty podnikaly výlety, v úterý se vydaly také společně s mateřskou
školkou do Všestar do Archeoparku.
S našimi předškoláky a páťáky jsme se rozloučili 29. června v chodovickém kostele, kde byla zároveň
vyhodnocena celoroční soutěž „O nejlepšího čtenáře“ a „Sběrače bylin“. Poté následovala pouť na školním hřišti,
s pouťovými disciplínami pomohli ochotní rodiče.
30. června bylo rozdáno vysvědčení a děti se rozjely za prázdninovým dobrodružstvím.
Děkujeme paní Hájkové za koloběžku do naší mateřské školky a také děkujeme Spolku školy pro život za úhradu
dopravného a vstupného do Prahy, do divadla Drak, Archeoparku a cestu do Liberce.
Také děkujeme všem maminkám za sladké dobroty k snídani, za meloun a okurky, na kterých jsme si pochutnali
během stanování za školou.
Přeji všem krásné prázdniny a dětem hodně společných zážitků se svými rodiči.
Za celý kolektiv Jana Landová

NAŠE STANOVÁNÍ ZA ŠKOLOU
V pondělí jsme stavěli stany. Poté následovala vycházka na Chloumka a
příjemné odpoledne strávené hraním různých her. V úterý jsme si udělali
výlet do Hořic, prohlédli Smetanovy sady a cestou přes Josefův lom se vydali
zpátky do Chodovic. Také jsme si vařili polévku na ohni a zkoušeli i léčivý čaj
z bylinek. Ve středu nás čekal výlet do Liberce do Zoo, na Ještěd a večer
stezka odvahy. Ve čtvrtek dopoledne přijela policie, aby nám ukázala práci
se psem, policejní auto a ochranné pomůcky, které používá při práci. Po
obědě jsme šli na koupaliště na Chlum. Stanování se nám celý týden líbilo.
Žáci 3. – 5. ročníku

VEZMĚME ÚROVEŇ ŠKOLNÍCH TOALET DO SVÝCH RUKOU
Vážení přátelé naší malé školičky,
prostřednictvím holovouského zpravodaje jsme Vás chtěli požádat o pomoc v soutěži „Vezměte úroveň školních
toalet do svých rukou“. Díky sbírání účtenek od zakoupených čisticích prostředků firmy Domestos získáme cenné
body, které mohou rozhodnout o hlavní výhře, kterou je finanční odměna na rekonstrukci školních toalet. Účtenky
můžete nosit do školy, na obecní úřad nebo do občerstvení U Vagónu. Další možností získání bodů je on-line
hlasování, o kterém Vás budeme dále informovat.
I Váš hlas nebo účtenka může rozhodnout o výhře, proto se k nám připojte již dnes.
Za spolupráci a šíření této informace Vám velice děkujeme.
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Chodovice

NAŠI PÁŤÁCI SE LOUČÍ
Tato škola je pro mě jako doma. Mám
to tu ráda a mám ráda paní učitelky.
Nerada se loučím s touto školou. Paní
učitelky mě naučily základy psaní,
počítání a čtení. Nechci odejít, nechci
se loučit, mám tě ráda školo.
Veronika Marie Soukupová
Loučím se s touto školou, bude mi moc
chybět, byly tu nejlepší paní učitelky a
děti. Jezdili jsme na úžasné výlety a
tábory, vždy jsme si to užívali.
Zkoumali jsme přírodu a zažívali
dobrodružství. Bude se mi stýskat a
budu vzpomínat.
Anežka Andrejsová

Tato škola mi bude chybět. To co jsem
tu prožila je neskutečné. Nejvíc mně
budou chybět naše nejmilejší učitelky.
Nikde takhle hodné nebudou, a když
budu chodit na jinou školu, nikdy na ně
nezapomenu a budu je chodit
navštěvovat. A přeji těm, co sem
přijdou, aby tady byli pořád tak hodné
učitelky a ať se tu mají pěkně jako my.
Loučí se s touto školou Jitka Slezáková
Moc se mi tu líbí, mám tu dobré
kamarády, máme hodné učitelky. Tato
škola se mi líbí.
Ladislav Tolar

Jsem ráda, že jsem chodila do této školy. Moc se mi líbí a bude mně chybět,
protože jsem se naučila to, co teď umím. Jsou tu hodné učitelky, je to skvělá
škola a spravedlivá.
Natálie Melicharová

Je to super tady být, ale
budu muset přestoupit
do Hořic na Habr. Tady
paní učitelky se s námi
rozmazlují, ale na Habru
takový nebudou jako
tady.
V Chodovicích
jsme jezdili na výlety.
Ondra Bango
Bylo to super, že jsme
jezdili hodně na výlety a
bylo hodně akcí, ale
musím přestoupit, sice
tam půjdou všichni od
nás ze školy, ale
doufám, že tam poznám
i jiné kámoše.
Matyáš Lepšík

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Školní rok se nám uchýlil ke svému konci a před sebou máme teplé léto, prázdniny, dovolené, chvíle strávené u
vody a na výletech se svými nejbližšími. Připomeňme si, co jsme vše prožili ve školce a co jsme se naučili
nového o světě kolem nás.
Již od začátku května jsme se pilně připravovali na besídku pro naše maminky. Vyráběli jsme pro ně dárečky,
učili se nové písničky a básničky, které jsme přednesli 12. května na vystoupení v kostele. Ve školce jsme si hráli
na maminky, abychom si uvědomili, co všechno pro rodinu dělají a jak se o nás starají. Prali jsme prádlo, ještě po
staru na valše, uklízeli jsme, vařili jsme v kuchyňce, sami si připravovali svačinky a starali jsme se o miminka.
Téma maminky vystřídal projekt „Společenství včel.“ Chodili jsme do přírody, poznávali kvetoucí květiny a
pozorovali včelky a jiný hmyz. Ve školce jsme si o včelkách povídali, zahráli jsme si na ně a pomocí her jsme se
seznamovali s celým procesem výroby medu. Vše jsme pak měli možnost na vlastní oči vidět ve včelíně, kam nás
pozval pan Paprštein. Včelař nám vyprávěl o včelích rodinách, jak to u nich chodí, viděli jsme stáčení medu,
každé dítě dostalo stočený med na ochutnávku, ale nejvíce děti zaujal včelařský dýmák. Tímto děkujeme všem
za krásnou a naučnou prohlídku včelína.
Dále jsme oslavili společně den dětí sportovním utkáním v trojboji i stezkou za lesními skřítky. Každý skřítek pro
nás měl nachystaný nějaký úkol, který děti nadšeně plnily. Na konci stezky je čekal poklad v podobě zlatých
penízků. Dětem se oslava moc líbila a společně jsme si to užili.
Dne 6. června jsme jeli do Hořic na „Pohádkový les“ do Smetanových sadů. Děti procházely stanovišti a plnily
úkoly u pohádkových bytostí. Dětem se tato akce velmi líbila a odjížděly s nadšením.
Poslední projekt tohoto školního roku je „Výprava do pravěku“. Seznámili jsme se s dávnou dobou pravěkých lidí
hrou na pračlovíčky. Dne 21. června jsme navštívili Archeopark Všestary, kde jsme měli možnost vyzkoušet si
hod šípem na mamuta, mletí obilí pomocí kamenů, broušení kamenu, řezání pazourkem, prohlédli jsme si staré
pravěké budovy a nakoupili si pazourky. Cestovali jsme vlakem, pro některé děti byla právě jízda vlakem velkým
zážitkem.
S tématem pravěk nás provázelo i spaní ve školce s devíti předškoláky, které se konalo 22. června. Ve školce
jsme se sešli v 18:00 hodin. Po přípravě spacáků ve školce se děti staly archeology, vyhrabaly z písku vykopávky
a omalovaly je. Pak si ulovily mamuta, rozdělaly oheň a opekly buřty za zpěvu písní. Jako každé správné spaní
končí stezkou odvahy. Všechny děti ji zvládly a tím jsou už připraveny jít do školy.
29. června proběhlo rozloučení s předškoláky a závěrečná „Pouť“, která se konala na zahradě.
Přejeme všem krásné léto plné sluníčka a odpočinku.
Učitelky MŠ

ÚSPĚCHY NAŠICH HASIČŮ
V sobotu 30. dubna v dopoledních hodinách se konalo ve sportovním
areálu U Vagónu, pod záštitou OSH Jičín, Setkání hasičských
přípravek jičínského okresu. Toto setkání je určeno pro děti mladší
šesti let. Sešlo se pět přípravek. Předvedly své hasičské dovednosti v
požárním útoku a štafetě dvojic. Závod požární všestrannosti si děti
zaběhly se svými vedoucími v přilehlém zákoutí chodovického
rybníka. Na závěrečném nástupu děti dostaly nejen sladké a věcné
odměny, ale i zlaté medaile na krk. Vedení okresu hasičů se moc
líbilo prostředí a také připravenost a organizace disciplín, za které
patří velké dík našim dorostencům.
I v tento den navečer se na hřišti U Vagónu konalo pálení čarodějnic,
kde jsme si připravili pro děti soutěže, a starší hasiči vypomohli
s občerstvením. Děkuji všem, kdo pomohl.
Dne 7. května byla okrsková hasičská soutěž ve Starých Smrkovicích. Požární dovednosti si mezi sebou poměřila
jak družstva žen, tak mužů. Běžel se požární útok a štafeta. A jak to dopadlo? Naše ženy a muži vybojovali 1.
místo s postupem do okresního kola. Gratuluji.
Dne 21. května se konala dětská hasičská soutěž v Ostroměři. I tam se běhala štafeta a útok. Od nás jela čtyři
družstva. Protože Ostroměř není daleko, vyrazili jsme na soutěž na kolech. Přípravka obsadila 1. místo, mladší
žáci 3. a 5. místo, starší žáci 1. místo. Gratuluji.
Od 27. do 29. května jsme se vydali s dětmi do Valdic na okresní kolo hry Plamen. Z Holovous jelo na závody 30
dětí. Tyto závody jsou třídenní a spí se ve stanech. Děti bojují v pěti disciplínách, některé disciplíny jsou pro děti
velice těžké. Např. požární útok CTIF je disciplína, při které si závodník plní svůj určitý úkol a nesmí přitom
promluvit. Za každou chybu i slovo se přičítá 10s. V sobotu navečer jsme se dozvěděli výsledky. Mladší děti,
v kategorii „pětka“ obsadily 5. místo z deseti. Mladší – devítičlenné družstvo obhájilo 1. místo z loňského roku  a
starší – devítičlenné družstvo obsadilo krásné 3. místo. Druhý den si síly mezi sebou poměřili dorostenci. Naše
družstvo dorostenek vybojovalo 3. místo a dorostenci ve své kategorii vybojovali Matyáš Vrbata 3. místo, Honza
Vojtěch 1. místo a Marek Hejduk 2. místo, Lukáš Doležal 1. místo. Honza a Lukáš postoupili na kraj. Gratuluji.
V neděli 5. června jsme se my dospělí rozjeli na okresní kolo mužů a žen do Jičína. Soutěžilo se v požárním
útoku, štafetě 4x100m, celé dopoledne bylo krásné počasí a když se měli začít běhat závody jednotlivců, začalo
pršet tak, že se závody už nedokončily. Bohužel na disciplínu běhů jednotlivců jsme hodně vsázeli, ale nevyšlo
to. Takže se sečetly časy ze dvou disciplín a výsledky jsou takové, že obě naše družstva obsadila 7. místo. Ale i
tak gratuluji, vždyť být sedmý z celého jičínského okresu je hezké.
Dne 18. června se konalo krajské kolo dorostu v Nové Pace. Z okresního kola postoupil Lukáš Doležal a Honza
Vojtěch, kterého pro nemoc nahradil Matyáš Vrbata. Kluci soutěžili v dvojboji, ve 100m s překážkami a testu
požární ochrany. Ve své kategorii Matyáš obsadil 5. místo a Lukáš 2. místo. Děkuji a gratuluji oběma klukům za
reprezentaci hasičů a obce Holovousy.
V sobotu 25. června se konaly u nás v Holovousích U Vagónu „Netradiční hasičské závody“. V dopoledních
hodinách mezi sebou soupeřily děti. Za úmorného slunečného počasí se soutěžilo v požárním útoku a kyblíkové
štafetě. Sjelo se u nás 19 družstev. Starší děti se umístily na 5. místě,
mladší na 6. a 1. místě. A naše nejmenší děti předvedly krásný požární
zásah, kde musely uhasit papírové auto. Po vyhlášení výsledků dětí,
začali soupeřit dospělí, naše ženy vybojovaly 1. místo. Muži 2. místo.
Všem moc gratuluji. Ale tím to nekončilo, od půl osmé se konal
„Zatoulaný hasičský ples“ s kapelou Reflex. I přesto, že nás počasí
zkoušelo, ples trval až do ranních hodin.
Druhý den, v neděli 26. června vyrazilo družstvo žen na druhé závody
„O pohár starosty OSH Jičín“ do Podůlší. Umístily jsme se na 7. místě.
Prázdniny jsme zahájili 2. července hasičskou soutěží „O pohár
starosty OSH Jičín“ ve Vidochově a od 3. do 9. července dětským
hasičským táborem v Miletíně.
Všem přeji krásné prázdniny a hodně sluníčka.
Petra Baliharová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Podařilo se nám uskutečnit dva pěkné výlety. Byly dost náročné. Jak
na naši "fyzičku", tak na naše finance. 11. května jsme se rozjeli třemi
auty do okolí Kuksu. Prošli jsme si Novou křížovou cestu 21. století.
Za viaduktem se nám otevřel krásný přírodní areál. Na louce mezi
lesy byla umístěna sochařská díla významných umělců. Také od
Ellen a Ivana Jilemnických z Hořic. Další pěší vycházka nás dovedla
opět k sochám, ale o 300 let starším. Byl to Braunův Betlém. V lese,
ve skalách vytesaná díla už velmi zdevastovaná časem a vandaly.
Ale i tak to stálo za to. Všichni se shodujeme na tom, jak to je pěkné
poznávat své okolí, jeho zajímavosti a krásu. Po náročných
vycházkách nás čekal oběd v pětihvězdičkovém penzionu Na Faře v
Dubenci. Náš obdiv a trochu větší finanční útrata patřily moderně
zrekonstruovanému velkému objektu bývalé fary.
Byli jste už v lázních Velichovky? Tam jsme se zastavili na kávu.
Posezením na terase u rozkvetlého parku jsme náš automobilový výlet zakončili.
Už dávno jsme mluvili o tom, že někdy uspořádáme výlet vlakem. A budeme to ještě umět? Na tuto otázku jsme
si odpověděli 9. června, kdy jsme z Ostroměře vyjeli do Turnova. Sice vláček „hrkáček“, ale jízda krásnou
malebnou krajinou Českého ráje byla pohodlná a bezstarostná. Náš cíl byla Galerie Granátu na náměstí v
Turnově. Zdejší exkurse byla příjemná. Máme představu o tom jak se těží a opracovává český granát - průsvitný
drahokam malých rozměrů, červené barvy. Většinou je to ruční práce. Od broušení, leštění a zasazování do
stříbra, zlata a zatavování i do skla. A zde nám nejvíc chyběly ty finance. Určitě bychom si něco krásného vybrali
a přivezli i dárky. Ale muselo nám stačit všechno vidět a slyšet. Prošli jsme i Muzeem, kde se opět vyskytovaly
nerosty a ukázky ze života v dřívějších dobách. Zajímavé bylo i velké nástěnné plátno s názvem "Pobití Sasíků
pod Hrubou Skálou", malované podle návrhu Mikoláše Alše.
Na náměstí v hotelu byl moc dobrý oběd a v cukrárně posezení před cestou zpět na nádraží.
Byl to pěkný výlet. Zase někam jinam než do přírody. Každý náš výlet musí být pěkný, protože s tak prima partou
to ani jinak být nemůže.
Co příště? Ještě nevíme. Ale čekají nás prázdniny a tak je asi bude trávit každý po svém. Ať je v nich hodně
sluníčka, pohody a klidu!
B. Kozárová

ČARODĚJNICKÝ REJ V CHODOVICÍCH
Již tradičně na Filipojakubskou noc – „čarodějnice“ pořádá obec Holovousy
společně se Sborem dobrovolných hasičů podvečer plný čarodějnických her a
soutěží. Sportovní areál U Vagónu se zaplnil soutěžícími houfy malých čarodějů a
čarodějek, vše pod vedením zkušených čarodějnic z hasičského sboru. Také místa
k sezení byla zaplněna do posledního. Po setmění se rozhořela vatra s
nejošklivější čarodějnicí. Každý si mohl opéct buřty nebo si pochutnat na specialitě
v místním občerstvení. Příjemnou večerní atmosféru doplňovala živá hudba v
podání pana Koláře a jeho přátel. Pálení čarodějnic se v Chodovicích vydařilo.
Těšit se můžeme zase příští rok :-)
ledol

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 15. května jsme přivítali v kostele sv. Bartoloměje nové občánky naší obce. Jsou jimi: Vojtěch Musil,
Adam Vach a Richard Novotný. Naše nejmenší a jejich rodiče přivítaly svým vystoupením děti z chodovické
školky a školy pod vedením p. učitelky Dostálové. Následovalo pohoupání v kolébce a předání drobných dárků.
Celé odpoledne bylo velmi dojemné a plné lásky a rodinné pohody. Popřejme do života našim malým občánkům
hodně zdraví, lásky a co nejvíce chvil se svými rodiči.
Za Sbor pro občanské záležitosti Lenka Doležalová

VEČERNÍČKOVA CESTA DO POHÁDKY
Děti z Chodovic, Holovous i blízkého okolí si v pátek 3. června 2016 užily
veselé pohádkové odpoledne ve sportovním areálu U Vagónu a v zámecké
oboře. Konal se tu dětský den aneb „Večerníčkova cesta do pohádky“. Od
16:30 hodin čekal na děti u vstupu do pohádky Večerníček, u kterého si děti
vyzvedly kartičku s plánkem trasy, která letos netradičně vedla oborou.
Vcházelo se kouzelnou brankou. Za rybníčkem na děti čekala, u krásně
rozkvetlého pařezu, víla Amálka s brčkovým a květinovým úkolem. Kousek
dál, pod dubem, plnily děti úkol Rumcajse a Manky. U nich měly děti práci
s neposedným žaludem a shazováním šiškových kuželek. Ferda mravenec
zase zkoušel šikovné ručky dětí. Ty si pod namalovanými tečkami Berušky vybraly úkol. Buď zatloukaly hřebík do
pařezu nebo montovaly šrouby a matice. Na konci louky pod kaštany se navlékaly korálky. Na děti tam čekala
Maková panenka, která měla u sebe nakresleného motýla Emanuela, ve kterém se děti mohly spolu s Makovou
panenkou vyfotit. Předposlední úkol plnily děti už u rybníku v Chodovicích, kde čekali Mach, Šebestová a
kouzelné sluchátko. Tam děti musely předvést jízdu zručnosti mezi kužely na koloběžkách či odstrkovadlech. Kdo
chtěl, mohl si ještě složit puzzle s Jonatánem. V cíli U Vagónu si malí cestovatelé pohádkou složili čepičku pana
Večerníčka a za splněné úkoly dostali od Večerníčků balíček s odměnou a zasadili kouzelné fazole na záhonek
k pergole.
Ani po ukončení pohádkové cesty se děti U Vagónu nenudily. Odpoledne pokračovalo tanečním vystoupením
Zuzky Kvasničkové s pejskem Jenny, které děti s velkým zájmem sledovaly a na závěr odměnily potleskem.
Velice zajímavé a poučné byly soutěže od myslivců z Lověny Dobrá Voda. Velkou radost měly děti také z poníků,
na kterých se mohly povozit a nechyběla ani dětská diskotéka.
Celé hřiště ožilo dětmi. Bylo jich všude plno a ze všech stran se ozýval dětský smích. Děti si to zkrátka užívaly a
to bylo tou největší odměnou pro nás organizátory.
Doufejme, že jsme našim dětem splnili alespoň kousek jejich snů. Velké poděkování patří všem, kteří se na
dětském dnu podíleli a díky kterým bylo na Večerníčkově cestě do pohádky a na závěr i na hřišti U Vagónu
veselo.
ledol
Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu dětského dne. Pánům Patriku Novotnému a Jirkovi
Lepšíkovi za zpřístupnění a úpravu trasy pohádkové cesty v oboře. Krátce před dětským dnem byla nově
posunuta a opravena pískovcová brána do obory, a tak byly děti prvními návštěvníky, kteří jí procházeli. Velké
poděkování patří také všem pohádkovým postavičkám, které děti potkaly na trase – víla Amálka – Barunka
Baliharová, Rumcajs a Manka – Lukáš Doležal a Petruška Baliharová, Ferda Mravenec – Marek Hejduk, Maková
panenka – Anička Vojtěchová, Mach a Šebestová – Adam Zapalač a Míša Kráčmarová. Děkujeme také
manželům Soukupovým za darované fazole. Díky myslivcům z Lověny Dobrá Voda zábava a soutěžení
pokračovalo i na hřišti U Vagónu. Zuzce Kvasničkové a Jenny děkujeme za hezké taneční vystoupení i za
zajištění poníků, na kterých se děti mohly povozit. Děkujeme vám všem a budeme se těšit na další spolupráci.
bradz

ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU

KONCERT HOŘICKÉHO

V HOLOVOUSÍCH

KOMORNÍHO ORCHESTRU

Poslední jarní závod Východočeské oblasti orientačního
běhu uspořádala v sobotu 11. 6. 2016 TJ Jiskra Hořice.
Krásné centrum bylo ve sportovním zařízení obce
Holovousy. Téměř ideální počasí (bez deště, ani horko ani
zima) přilákalo do lesa více než 850 závodníků. Pořadatelé
připravili tratě ve 21 kategoriích podle věku a náročnosti
tratí. Nejpočetnější byla kategorie HDR, což jsou rodiče
s dětmi. V této kategorii dokončilo závod 76 účastníků.
V kategorii nejstarších (nad 70 let) závodilo 8 účastníků.
Závodů se zúčastnili i místní borci Matyáš a Tomáš Vrbatovi.
Závod se všem 854 účastníkům líbil a domů odjížděli
z Holovous velmi spokojeni.
Radek Vávra

V neděli 12. června v podvečer se
rozezvučely v kostele sv. Bartoloměje skladby
G. F. Händela, W. A. Mozarta a J. Myslivečka.
Tímto vystoupením si Hořický komorní
orchestr připomenul své 30. výročí od svého
založení. Pro všechny posluchače to byl
krásný hudební zážitek. Přejeme členům
orchestru do dalších let hodně elánu, zdraví a
spoustu příznivců.
ledol

DEJME ŠKOLE ŠANCI
V posledním vydání Zpravodaje mě překvapila zpráva, že zastupitelstvo obce nemá vůli podpořit projekt celkové
rekonstrukce školy a vybudování tělocvičny a vyslovilo se pro zamítnutí realizace projektu. Je to škoda. A určitě
by stálo za to rozhodnutí ještě přehodnotit. Ne všechny uváděné důvody odmítnutí projektu jsou zcela relevantní.
Části projektu LZE podpořit ze stávajících dotačních titulů (evropských, národních a krajských), není nutné
budovat výtah, bezbariérový přístup stávající projekt zajistil. Prostor tu tedy je, jsou tu i dotační možnosti a i když
cesta k nim není úplně jednoduchá, je jen škoda je nevyužít, alespoň nezkusit.
Záměr projektu celkové rekonstrukce školy a výstavby chybějící tělocvičny byl připraven v roce 2011. Byla
zadána studie, zastupitelé jednali s architekty, se zástupci školy a studie dostala zelenou. Studie je stále
umístěna na stránkách obce, v sekci „O obci – Komunitní centrum obce“. Bylo odsouhlaseno zadat další stupně
projektové dokumentace, tedy dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby, která je
podmínkou pro vyhlášení výběrového řízení a podání žádosti o dotace. Od zadání projektu jsem z veřejnosti
nezaznamenala zásadní nesouhlas s realizací, proto mě i nové rozhodnutí zastupitelů překvapilo. Výtka byla ze
strany školy k nedostatečnému počtu toalet a propojení s novou budovou tělocvičny. Požadavek vedení školy byl
v projektu naplněn návrhem podzemního tunelu.
Studii jsme v roce 2011 zadali z několika důvodů. Poslední velká rekonstrukce školy proběhla před 45 lety a
některé stavební části budovy již dožívají. Jejich celková rekonstrukce je nezbytná (vnitřní rozvody vody,
elektřiny, odpadů, střecha, okna,…). Stavební zásah do budovy proběhl v roce 2001, kdy byla škola
plynofikována, vyměněno osvětlení a prostory bývalé uhelny byly upraveny na „mini“ družinu a volná učebna
družiny v 1. patře byla upravena na provizorní tělocvičnu. Jiné úpravy ve škole neproběhly. Dalším podnětem
k celkové rekonstrukci byla skutečnost, že přízemí budovy (prostory MŠ a jídelny) se musí vypořádat
s dostatečným odvětráním radonu. Během projektových prací se navíc objevily závady ve stropu provizorní
tělocvičny v 1. patře. Studie navrhla i částečnou změnu dispozic školy, dle současných potřeb školy a obce. Bylo
navrženo posunutí hlavního vstupu do budovy směrem k jídelně. Rozšíří se tak prostory pro šatnu mateřské
školky a umývárny s toaletami, vznikne i malá kancelář pro učitelky s využitím pro individuální práci s dětmi, např.
pro logopedická cvičení, práci se spec. pedagogy, psychology apod. Posunutí hlavního vstupu mění dispozice
jídelny a školní kuchyně, která nově využije plochu stávající „mini“ družiny (tam se nám v současnosti už vejít děti
nemohou). Jídelna bude zajištěna samostatným vstupem, bez narušení prostor školky a školy. Jídelna bude
rozšířena o toalety. Vyřešena tak bude potřeba zázemí pro pořádání kulturních akcí v kostele (přístupné toalety
bez narušení vstupu do prostor školky, školy, podání drobného občerstvení účinkujícím, případně návštěvníkům).
V prvním patře jsou rozšířeny toalety pro vozíčkáře, ze stávající šatny vybudována čítárna s knihovnou (prostor
pro výuku jazyků a individuální práci s dětmi), změněna je dispozice šaten na místo stávající sborovny. Učebna
družiny se částečně vrátí na své původní místo (současná tělocvična), své místo tam bude mít i sborovna. Nově
je navržena půdní vestavba, jako prostor pro výtvarné, řemeslné činnosti (možnost využití pro aktivity družiny,
spolků, mateřského centra apod.) Nově je řešen vstup na půdu pokračováním stávajícího schodiště. V rámci
rekonstrukce školy je samozřejmě řešena výměna všech rozvodů, nová střešní krytina, nová okna, dveře,
rekonstrukce umývárny a toalet ve školce, škole, odvětrání radonu pod podlahou. Budova je architektonicky
„učesána“ zevnitř a zvenku.
A budova tělocvičny? Ta byla projektována již v 90. letech a je to prostor, který obci výrazně chybí. Navržena je
tak, aby v ní bylo možné vedle sportovních aktivit pořádání i společenských akcí (bály, přednášky, zasedání
spolků apod.).
V současné době není skutečně jednoduchá možnost získání dotace, ale přesto tu stále možnost je.
Prostory půdy včetně nové střechy a část prostor v 1. patře lze podpořit z evropských prostředků (náklad do 10
mil.) zbývající prostory 1. patra a přízemí lze podpořit z připravované výzvy ministerstva školství. Navýšení
kapacity dětí nebude podmínkou. (náklad bez tunelu do tělocvičny 14 mil.). Dotace je výši 80 – 85% a do
kofinancování lze zahrnout již uhrazené náklady za projektovou dokumentaci. Využít lze i podporu kraje. Projekty
tohoto rozsahu nevnímám jako investičně nezvládnutelné, v minulosti jsme realizovali projekty finančně
náročnější. A projekt tělocvičny? Pro něj skutečně v současné době dotační tituly připraveny nejsou, ale
ministerstvo školství na příští roky výraznou investiční podporu sportu připravuje. Šanci má tedy i tělocvična,
pokud pro její stavbu bude prodlouženo stavební povolení. Obec by v současné době měla být i připravena na
inkluzi (mít prostory pro výuku dětí se specifickými vzdělávacími potřebami) a také reagovat na novou školskou
legislativu, která zřizovatelům dává povinnost zajistit umístění dvouletých dětí v MŠ. Upravovat (snižovat) se
budou i normativy na počet dětí ve třídě školky. Navržená změna dispozic a vznik nových prostor by k řešení
nových povinností měla přispět. Možnosti postupné realizace rekonstrukce školy po domluvě s paní starostkou i
vedením školy konzultuji na ministerstvech a vím, že cesta k cíli nebude jednoduchá, ALE JE. Zabít práci
na přípravách rekonstrukce školy od roku 2011 vnímám jako promarněnou šanci. Stále nabízím pomoc, radu,
„otevření dveří“, jen k tomu potřebuji zadání a vůli. Dejme škole šanci!
Martina Berdychová

NAŠE ŠKOLA MÁ STÁLE ŠANCI
V tomto Zpravodaji je uveřejněn článek „Dejme škole šanci“, který napsala
paní Mgr. Martina Berdychová. V článku uvádí, že „zastupitelstvo nemá vůli
podpořit projekt celkové rekonstrukce školy a vybudování tělocvičny a
vyslovilo se pro zamítnutí realizace projektu“.
Rádi bychom společně vysvětlili a uvedli na pravou míru skutečné záměry
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo se dlouhodobě na svých zasedáních
zabývá neutěšeným stavebně technickým stavem budovy základní a
mateřské školy. Tvrzení, že bychom nechtěli dát škole šanci a úplně jsme
se odvrátili od projektu její celkové rekonstrukce, včetně půdní vestavby a
přístavby tělocvičny, není tak docela pravda. Zatím jsme však nenašli
žádnou možnost, jak celý projekt zrealizovat a zainvestovat. Celkové
náklady na celou stavbu představují částku pro obec zcela nedostižnou a
bez dotací neufinancovatelnou (dle prováděcí dokumentace jsou plánované finanční náklady na:
stavební úpravy ZŠ a MŠ –
20.480.287,- Kč včetně DPH
půdní vestavbu –
6.020.866,- Kč včetně DPH
přístavbu tělocvičny –
22.120.817,- Kč včetně DPH
Celkové náklady projektu jsou
48.621.970,- Kč včetně DPH.
Stále hledáme vhodné dotační podpory a to jak z národních, tak i krajských zdrojů. Dlouho očekávané výzvy
z programu IROP, na které jsme spoléhali, byly bohužel pro nás, vypsány zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ. Již
vydaná výzva pro MŠ byla jen s podmínkou navýšení počtu dětí, a to o 16, s udržitelností tohoto počtu po dobu 5
let. To je při klesajícím demografickém vývoji v naší obci nesplnitelné kritérium, ke kterému jsme se nemohli
zavázat.
Přesto zastupitelstvo rozhodlo, o prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení, které bylo vydáno na celý
projekt. Jelikož jsou některé části školy ve špatném stavebně technickém stavu, hledáme možné cesty a veškeré
dotační možnosti, aby alespoň postupnými kroky mohlo dojít k odstranění neutěšeného stavu školní budovy.
Rozhodně jsme nezahodili celý projekt, jen na něj nemáme zatím finanční prostředky. Hledáme intenzivně
dotační možnosti a připravujeme podání dotačních žádostí, ve kterých by bylo možno stávající projekt využít.
Dotační výzva z IROP pro základní školy, zatím nebyla vyhlášena a neznáme její specifické podmínky. Prozatím
z již zveřejněné výzvy pro střední školy, jejíž pravidla by měla být obdobná i pro školy základní, je zřejmé, že
nebude možné čerpat dotaci na stavební úpravy a rekonstrukční práce, které se přímo netýkají dotačních priorit,
tj. nemají vazbu na tzv. „klíčové kompetence“ = vybudování nové učebny například cizího jazyka, přírodních věd
nebo polytechnického vzdělávání, IT dovednosti, ty však jen ve vazbě na ostatní dovednosti. Z podmínek dále
vyplývá i požadavek bezbariérového zpřístupnění budovy.
Přímo v dotačních pravidlech pro střední školy je uvedeno, a oprávněně se domníváme, že bude i pro základní
školy, že není možné hradit výdaje na celkovou rekonstrukci a vybavení škol a školních budov, ani na
rekonstrukci a vybavení stávajících učeben. Nezpůsobilým výdajem je tak i rekonstrukce šaten, rozvodů,
sociálního zařízení, odvětrání radonu, rekonstrukce a dovybavení kuchyně či jídelny určené k stravování žáků,
zateplování a rekonstrukce fasády stávající budovy školy, výdaje na rekonstrukci střechy, výstavba tělocvičny,
výstavba nebo rekonstrukce víceúčelových sportovních hřišť. Z výše uvedeného vyplývá, že finanční prostředky z
dotační výzvy nelze čerpat na věci, které naši školu trápí nejvíce a které by tak potřebovala opravit.
Způsobilým výdajem jsou pouze přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov, vznik nových
odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence a nezbytné zázemí těchto učeben, stavební úpravy objektu
k zajištění bezbariérového přístupu a dále pořízení vybavení a nábytku učeben a výukových prostor ve vazbě
opět na klíčové kompetence. Například nová okna lze tedy pořídit pouze
pro odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence dotčené projektem.
Nezbývá tedy než vyčkat do srpna, kdy bude z programu IROP vypsána
výzva pro základní školy a tím budou specifické podmínky jasně dány.
Není to jednoduché, přesto zastupitelstvo chce a připravuje podání
žádostí o dotace. Snaží se školu zrekonstruovat postupnými kroky
s maximálním využitím finančních prostředků z dotací. A pokud to bude
možné, budeme se snažit pořízenou projektovou dokumentaci alespoň
nějakým smysluplným způsobem využít. Tím, že paní Mgr. Martina
Berdychová je ve „středu dění“ a rozhodně má informace, které my
nemáme šanci dopředu zjistit, budeme jen rádi a rádi se na ni obrátíme
s žádostí o radu, pomoc, podporu a „otevření dveří“.
Zlatuše Brádlová

NECKYÁDOU V CHODOVICÍCH NA RYBNÍKU
JSME ZAHÁJILI PRÁZDNINY
V sobotu 2. 7. 2016 se na rybníku v Chodovicích konal již 6. ročník
neckyády. Od rána bylo krásné slunečné počasí, a i když předpověď
hlásila déšť, všichni jsme věřili, že nás Chlumy před deštěm zachrání.
Od rána probíhaly přípravy a před čtrnáctou hodinou bylo vše i všichni
na svých místech. Začala registrace, obloha se zamračila, ale první
odvážlivci se tím nenechali odradit. Hned po přidělení čísla neváhali a
vydali se na hladinu rybníka. Z té je však ještě před zahájením
neckyády vyhnal vydatný déšť. Smutný to pohled. Ještěže existují
mobilní aplikace na počasí a tak každý hledal ve svém mobilu, kam
jdou mraky a zda vůbec neckyádu zahájíme. Měli jsme velké štěstí.
Po půl třetí přestalo pršet a neckyáda mohla začít. Plavidel bylo
nakonec šest. Nebylo na co čekat a byl odstartován závod plavidel na
čas. Doplout od mola na druhou stranu rybníka, vystoupit na plošinu a
po lávce běžet na souš vztyčit vlajku. Tak to byl úkol pro posádku na plavidlech. A jak se s úkolem vypořádali?
S číslem 1 jako první vyplul na hladinu Trosečnický vor s posádkou Adamem Melicharem a Adamem Novotným.
Trosečníci odhodlaně pádlovali na druhý břeh, kde úspěšně vztyčili vlajku.
S číslem 2 vyrazili na druhý břeh Vodníci od Leklé ryby. Malé vodníčky Inulku a Páju nechali na břehu a do
závodu se vydali paní Vodníková (Lída Škvrnová) a Vodník (Pavel Škvrna) sami. S sebou si vezli i „tekuté“
občerstvení, které rozdávali také divákům.
S číslem 3 vyrazilo do závodu Zdivočelý vejce, ze kterého se cestou vylíhlo krásné žluté kuřátko. Moc hezký
nápad .
Číslo 4 mělo plavidlo s názvem Recyklát, na kterém plul Petr Dufek.
S číslem 5 vyplula na hladinu rybníka Hawai. Posádku tvořila hawaiská tanečnice (Zuzka Kvasničková) a pejsek
Jenny. Ostatně i Jenny to moc slušelo. A na konci prokázala, že je opravdu šikovný pejsek. Zdolala lávku a za
pomoci Mirky Kvasničkové vztyčila vlajku.
Jako poslední do závodu odstartovalo plavidlo číslo 6 s Ruskými olympioniky. Posádku tvořila rodina
Soukupových – Markéta, Karolínka a Tomáš. I oni si s sebou vezli doping ve formě „tekuté“ stravy, kterou se
snažili uplatit porotu i diváky. Na lávku odvážně vysadili malou Karolínku, která nebojácně lávku zdolala a
poradila si i s vlajkou, šikulka .
Po celou dobu závodu mohli diváci přidělovat hlasy jednotlivým plavidlům a vybrat to nejkrásnější.
Nastal čas počítání a vyhlášení výsledků soutěže plavidel.
Diváckou soutěž o nejkrásnější plavidlo vyhráli Vodníci od Leklé ryby, druhé bylo Zdivočelý vejce na třetím místě
se umístili Ruští olympionici.
Soutěž na rychlost vyhráli Vodníci od Leklé ryby, druhý byl Recyklát a třetí místo obsadilo Zdivočelý vejce.
Odměněny byly posádky všech plavidel a to nejen cenami, ale i potleskem diváků a opravdu si to za své výkony
zasloužily.
Následovala štafeta dvojic po hrázi rybníka. Soutěžící plnili úkoly na trati a měřil se jim čas. Dvojice dětí opravdu
běhaly s časem o závod. Děti byly šikovné, pečlivé a rychlé. I ti nejmladší Maruška Trnková a Martínek Škvrna
zvládli pod bedlivým dohledem rodičů (jednoho přímo z vody) bez problémů dojít po lávce pro vodu a naplnit
džberovku. Dospělé dvojice pojaly však štafetu po svém. Bylo vidět, že o výsledek jim nejde, a tak cestou bavily
diváky svými vtipnými výstupy. A tak to má být. Nejtěžším a pro nás diváky nejvtipnějším úkolem štafety bylo
naplnění džberovky vodou, pro kterou si dvojice museli dojít po lávce. Nabírání vody se pro některé stalo velkým
oříškem a nešetřili pády do vody. Kdyby se pády do vody počítaly, určitě by vyhrál Vodník, ale měřil se čas. Časy
byly vyhodnoceny a následovalo vyhlášení výsledků:
Štafeta děti do 10 let: 1. místo: Lucka Benešová a Lucka Hátlová, 2. místo: Anička Trnková a Terezka Škvrnová,
3. místo: Maruška Trnková a Martínek Škvrna.
Štafeta děti nad 10 let: 1. místo: Honza Kráčmar a Filip Kráčmar, 2. místo: Adam Melichar a Adam Novotný,
3. místo: Jirka Chalupa a Daniel Fördöš, 4. místo: Petr Dufek a Petr Kvarda.
Štafeta dospělých dvojic: 1. místo: Mirka a Zuzka Kvasničkovy, 2. místo: Petra a Roman Baliharovi, 3. místo:
Petra a Martin Škvrnovi, 4. místo: Markéta a Tomáš Soukupovi, 5. místo: Lída a Pavel Škvrnovi.
Další a poslední soutěží byla jízda na trakaři po lávce. Té se zúčastnili jen ti nejodvážnější. Vodnická rodinka
soutěž jízdy na trakaři zahájila a samozřejmě se vykoupala. No a jako správní vodníci pak Vodník s paní
Vodníkovou číhali ve vodě na další soutěžící, které se všemožným způsobem snažila potopit (NE utopit ).
Nejmladší účastnice Anička Trnková a Terezka Škvrnová, které odvážně vyjely na trať se souhlasem rodičů,
sklidily velký potlesk a získaly mimořádnou odměnu.
Všichni byli na závěr za svou odvahu odměněni.

Nikomu se nic nestalo, voda byla teplá, počasí ke koupání přímo vybízelo, a i když některé pády vypadaly dost
krkolomně, všichni ve zdraví neckyádu přežili. Nakonec se našly i utopené dioptrické brýle. Takže konec dobrý,
všechno dobré.
Soutěže na i v rybníku byly ukončeny. Díky skvělé spolupráci nebylo za hodinu od ukončení neckyády na hrázi
rybníka poznat, že se tu něco dělo. Vše se obratem přesunulo do Občerstvení U Vagónu, kde k poslechu i k tanci
hrál Vlasta Šafařík. Posezením s hudbou pod pergolou U Vagónu byla neckyáda ukončena a my se na vás
všechny budeme těšit zase za rok.
Všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací celé neckyády, patří velké poděkování. Bez vás by to nešlo.
Dík patří i Mirkovi Rosůlkovi, který jak jinak než vtipně, celé odpoledne moderoval.
bradz

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Milí spoluobčané, Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) pro vás připravil, již
tradičně, podzimní výlet nejen pro seniory, který je naplánován na sobotu 17.
září 2016. Jako každý rok využijeme služby cestovní kanceláře Hoška Tour s
milým a ochotným průvodcem Tomášem Horákem. Navštívíme oblast
Nymburska s tímto programem:
1) Loučeň – prohlídka romantického zámku včetně parku a zajímavých exponátů.
2) Nymburk – exkurze do pivovaru, kde se vyrábí známé Postřižinské pivo. V případě zájmu i vycházka podle
hradeb.
3) Poděbrady – hodinový výlet lodí k soutoku Labe a Cidliny.
4) Kersko – občerstvení ve známé Hájence z filmu Slavnosti sněženek.
Podrobnější informace budou upřesněny v srpnovém Zpravodaji.
Těšíme se na všechny zájemce. Pro místní s trvalým pobytem je doprava zdarma a přespolní
zaplatí 100,- Kč/osoba.
Trasa a místa jsou uzpůsobena věku seniorů a dobře přístupná. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 732 108
061 – Lenka Doležalová, na telefonním čísle OÚ Holovousy 730 519 013 nebo osobně.
ledol

PROŠLI JSME ŠKOLAMI V PODCHLUMÍ
Evropský projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice (dále jen
projekt MAP Hořice), který realizuje MAS Podchlumí, mapující potřeby škol
v jednotlivých regionech se posunul do další etapy. Mapujeme všechny
školy a školky v naší oblasti. A protože je třeba získávat informace přímo u
zdroje, navštívili jsme všechny paní ředitelky a pány ředitele výše
zmíněných zařízení přímo ve školách. Řediteli jsme tím nechali výhodu
„domácího hřiště“. Pokud se měl vyjadřovat k nějakým potřebám či
problémům, mohl je popisovat, popřípadě je přímo ukázat. Pojmenovat fakta
přímo na místě. To se nám nakonec ukázalo jako velmi šťastné řešení,
protože ředitelé se chovali zcela otevřeně a tipovali, co by se mohlo v jejich
škole zlepšit, co je reálné.
Pohybovali jsme se tedy v oblasti Podchlumí. Tato oblast je oblastí venkovského typu. Největším městem jsou
Hořice. Zbylé školy a školky jsou v okolních městech a vesnicích. Prostorově se jedná o území mezi Milovicemi a
Miletínem a na druhé straně mezí Cerekvicí a Vojicem. Jde o sedm škol základních úplně organizovaných, pět
škol malotřídních a patnáct škol mateřských, které jsou velmi často organizačně spojeny se školou základní. Patří
sem i jedna škola speciální, která má ale zřizovatele jiného než konkrétní obec (speciální školy zřizuje kraj).
Chceme-li mít opravdový přehled o prioritách jednotlivých škol, musíme se bavit právě s řediteli. Máme-li
vypracovat studii rozvoje regionu ve vzdělávání, musíme zmapovat současný stav co možná nejpřesněji.

Ukázalo se, že ředitelé velmi trefně umějí pojmenovat silné i slabší stránky své školy. Dovedou definovat potřeby
a nebojí se sdělit i „vize snů“, na které škola prostě nemá peníze. Dle našeho posouzení to ukazuje na hluboké
podfinancování českých škol, protože spousta oněch „snů“ by teoreticky sny být vůbec neměla, pokud chceme
mluvit o zkvalitnění vzdělávání. Navíc jsme pozvali ředitele, aktivní učitele i další zájemce (rodiče, veřejnost) ke
spolupráci, k aktivní účasti v projektu MAP Hořice.
Postupně jsme tedy v měsících březnu a dubnu navštívili všechny školy. Při studiu výstupů jsme zjistili, že školy
potřebují všechny takřka bez výjimky investiční pobídky. Protože je zřizují malá města a obce, nelze se divit, že
prostě nemají dostatek peněz na rekonstrukce léta zanedbávaných školních budov. Obce dělají dílčí úpravy, řeší
havarijní situace, o které není ve starých budovách nouze. Mnohé školy mají nové zateplené fasády, opravená
sociální zařízení, vyměněná okna pro zlepšení tepelných vlastností budovy. Některé budovy dokonce prošly
celkovou rekonstrukcí, přesto se stále bavíme o základní údržbě. Školkám chybí moderní zázemí pro venkovní
činnosti dětí, školám chybí prostory pro odborné učebny. (….kdo by zaplatil půdní vestavby….).
Z rozhovorů vyplynulo, že ředitelé často na úkor vlastní pedagogické práce v té které škole sledují všemožné
možnosti získání grantů, dotací a projektů pro dovybavení své školy. Projekt na získání tabletů? Do něj!
Příspěvek na kroužky a mimoškolní činnost? Sem s ním. Peníze pro čtenářskou gramotnost? Vše podle toho, co
se zrovna nabízí bez možnosti nějaké dlouhodobé koncepce, protože nabídka se už nebude opakovat a kdo se
opozdil nyní, ten má prostě smůlu. Ředitelé jsou schopni se v této nepříliš přehledné situaci orientovat a získat
peníze na dovybavení školy, které by měl mít automaticky od státu. Všem je jasné, že děti v kroužku zaměstnané
mají méně možností páchat nepravosti. A že chceme-li mít žáky technicky vzdělané, musí tu techniku školám
někdo dodat bez toho, že by se ředitel musel vzdát své hlavní činnosti – totiž vést svůj pedagogický tým po
odborné stránce vpřed.
A jak vypadají ony vize v mateřských školách? Rekonstrukce zahrady
s funkčními a bezpečnými hracími prvky. Centra aktivit uvnitř heren,
která by umožnila malým školáčkům realizovat se v různých
činnostech a rozvíjet manuální zručnost a fantazii. Čtenářské koutky
pro práci s knihami. Knihovničky vybavené knihami vhodnými pro tuto
věkovou kategorii. Logické hry a stavebnice pro rozvoj myšlení a
zlepšení jemné motoriky dětských prstíků. Vybavení učebny
interaktivní technikou pro řádnou přípravu předškoláků. Programové
vybavení pro tuto techniku. Logopeda pro práci s dětmi, které mají
těžkosti s mluvením – a že je jich čím dál více. Chůva ke dvouletým
dětem, kterými se naše školky začnou stále rychleji plnit. Lektorku pro
seznamování dětí s cizím jazykem. Dostatek materiálu pro pracovní a
výtvarné činnosti dětí.
Tak vypadají přání a sny ředitelek (v naší oblasti nepracuje ve školce žádný mužský pedagogický pracovník).
Jistě nám dáte za pravdu, že všechno tohle by mělo být samozřejmostí, pokud chceme posouvat kvalitu
předškolního školství někam výš a dál.
Základní školy mají také sny a vize. Čtyři muži ředitelé a tři ženy ředitelky by uvítali více prostoru a vybavení
odborných učeben pro předměty jako chemie, fyziku či na výuku cizího jazyka. Prostor pro dílny či kuchyňku na
výcvik pracovních návyků a dovedností. Doplnění knižního fondu. Možnost práce se žáky ve čtenářských
kroužcích či v kroužcích matematických a logických dovedností. Rodilého mluvčího ve výuce cizího jazyka.
Modernizaci vybavení počítačových učeben. Rekonstrukce zahrad pro výuku pracovních činností. Venkovní
učebna pro přírodovědné předměty. Nákup pomůcek pro všechny předměty. Více interaktivní techniky do tříd.
Školní psycholog pro řešení problémů v mezilidských vztazích. „Ajťák“ – samozřejmost ve všech oblastech kromě
školství.
Zdají se vám požadavky přehnané? Ale jak jinak mají být naplněny požadavky na moderní vzdělávání? Tabule a
křída dnes naše děti opravdu nezaujme. Ano, záleží na osobnosti učitele či učitelky. Ale ani ten nejlepší se dnes
neobejde bez kvalitních podmínek a přípravy.
Některé z těchto „snů“ zrealizují školy pomocí evropských dotací. O jiných budou jen snít a poslouchat kritiku
českého školství, která je slyšet od nespokojených a nepoučených. Zdravotníci jsou slyšet, jsou razantní a každý
se strachuje o svoje „zdravíčko“. Musejí se pracovníci školství také stát takovými křiklouny, aby se konečně něco
pohnulo kupředu?
MAS Podchlumí, z. s.

POUŤOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 20. srpna proběhne ve sportovním areálu U Vagónu již tradiční pouťový fotbalový turnaj. Letošní ročník
bude jubilejní, dvacátý. Tímto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Pokud máte doma fotografie
z předchozích ročníků (čím starší, tím lepší), přineste je prosím na obecní úřad, po oskenování Vám je
ihned vrátíme. Získané fotografie si budete moci prohlédnout právě na pouťovém fotbalovém turnaji. Předem
děkujeme za spolupráci.
seh

SLAVNOSTI SV. BARTOLOMĚJE
Prázdniny sice teprve začaly, ale my už se připravujeme na konec prázdnin, které vždy doprovází Slavnosti sv.
Bartoloměje.
V sobotu 27. srpna se bude konat ve sportovním areálu pouťová zábava. Její začátek je plánován na 20:00
hodinu a vstupné bude 50,- Kč. Po celý večer vám bude k tanci a poslechu hrát skupina POKROK a to až do
02:00 hodin. Přijďte si posedět k vagónu a zatančit si pod širou oblohou!
V neděli 28. srpna proběhne hlavní program Slavností sv. Bartoloměje u kostela v Chodovicích. V 10:00 hodin
proběhne poutní mše. Odpolední program bude zahájen ve 13:30 hodin a do 14:15 hodin bude účinkovat
středověká skupina Grál. Čas od 14:30 do 15:20 hodin bude patřit dětem, představí se nám Loutkové divadlo
Zvonek s pohádkou Zvířátka a loupěžníci. Po skončení pohádky od 15:30 hodin bude opět vystupovat středověká
skupina Grál a od 16:15 hodin bude varhanní koncert pana Martina Strejce. Po 17:00 hodině shlédnete již tradiční
vystoupení Ochotnického divadelního spolku Blsko a jejich novou pohádku Čarodějnice Ráta.
Celé odpoledne cestou od kostela na farskou zahradu jistě nakoupíte u stánků řemeslníků, připraveno bude
občerstvení, kolotoč a dřevěná střelnice, dílny pro děti u kostela, atmosféru jarmarku zpříjemní flašinetář.
Od pátku 26. srpna do neděle 28. srpna budou pouťové atrakce pro všechny generace na farské zahradě.
Těšíme se na vás!
seh

ZTRÁTY A NÁLEZY – OBLEČENÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU
Milí návštěvníci sportovního areálu U Vagónu, máme pro vás dobrou zprávu. Pokud vám či vašim dětem schází
v šatníku nějaké oblečení, které již delší dobu postrádáte, přijďte se podívat, zda mezi zapomenutými věcmi,
které U Vagónu zůstávají, není právě ta vaše ztracená. Máme jich tam dostatek.
bradz

OBECNÍ KNIHOVNA
V měsíci květnu byl obměněn knižní fond z knihovny V. Čtvrtka v Jičíně.
Zveme stálé i nové čtenáře, kteří si jistě z široké nabídky žánrů vyberou svou
oblíbenou četbu na léto. Nabízíme: romány, historickou četbu, povídky,
detektivky, životopisy, cestopisy, odbornou literaturu. Dětská literatura je
rozdělena podle věkových kategorií a knížky byly vybrány podle současných
trendů a zájmů dětí. Otevírací doba: pondělí a čtvrtek od 8:00 do 10:00 hodin,
úterý od 15:00 do 17:00 hodin. Těšíme se na vás.
ledol

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Školní jídelna ve škole v Chodovicích nabízí pro zájemce možnost odběru obědů od září 2016. Cena za jeden
oběd je 55,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u vedoucí školní jídelny Lucie Křovinové nebo na telefonním
čísle 724 985 323.
Mgr. Lucie Nimsová

NAPSALI O NÁS 1. POLOLETÍ 2016
Časopis Psí sporty 1/2016: Holovouský pohár, Jičínský deník 7. 1.: Jablka k degustaci byla letos menší, Jičínský
deník 29. 1. a 30. 1.: Začínají masopusty – Holovousy, Jičínský deník 8. 2.: Víkendové masopustní veselí
v Holovousích, Hořické noviny 24. 2.: Víkendové veselí v Holovousích, Pod Zvičinou 2/2016: Život v našich
obcích za Světové Války – Holovousy, Chodovice (lze vypůjčit v Obecní knihovně v Holovousích), Chloumek,
Nové noviny 11. 3.: Hořičtí zastupitelé řekli ano stavbě asfaltové stezky (pozn. red. Cyklostezka Hrachovec –
Chodovice), Jičínský deník 17. 3.: Podkrkonoší – krása kamene a literatury (pozn. red. Adam Kadmon a jeho
knihy), Jičínský deník 17. 3.: V Holovousích se už rozloučili s Paní Zimou, utopili Morenu, Pod Zvičinou 3/2016:
Život v našich obcích za Světové Války – Holovousy, Chodovice, Chloumek, Jičínský deník 16. 4.: Martina
Berdychová: „Nemůžeme mít malé cíle“, Jičínský deník 6. 5.: Setkání hasičských přípravek, Jičínský deník 11. 6.:
Večerníčkova cesta do pohádky.
seh

LETNÍ PRANOSTIKY

ŽIVOTNÍ JUBILEA
26. 7.
26. 7.
22. 8.
23. 8.
1. 9.
2. 9.

Jiří John, 75 let
Jindřich Knězáček, 75 let
Vladimír Beneš, 80 let
Marta Buštová, 82 let
Jaroslav Šafránek, 85 let
Marie Truhlářová, 85 let

Červenec
Červenec horký, budou pěkné vdolky.
Svatý Prokop seje houby.

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Srpen
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.

Odstěhovali se

Přištěhovali se

Luboš Křovina z Holovous
Vladimír Fišer z Chodovic
Jakub Vích z Chodovic
Barbora Danielová z Chodovic

Veronika Přibylová z Dolního
Přímu do Chodovic

„Přejeme všem krásné
slunečné a bezstarostné
letní dny…!“

Snatěk uzavřeli
11. 6. Tomáš Sůva z Holovous a
Michaela Bartoníčková z Bílska

KRÁTKÉ ZPRÁVY







20. 8.
Tradiční pouťový fotbalový turnaj na hřišti U Vagónu
27. 8.
Pouťová zábava na hřišti U Vagónu
28. 8.
Slavnosti sv. Bartoloměje
17. 9.
Podzimní výlet nejen pro seniory
1. 10.
Slavnosti holovouských malináčů
Upozorňujeme, že domácnosti, které nemají studnu a odebírají vodu pouze z vodovodu, musí předložit
fakturu za vodné do 30 dnů od jejího vystavení a na základě toho bude vypočítáno stočné, které pro letošní
3
rok činí 16 Kč/m .
 Od 25. července do 5. srpna bude kancelář obecního úřadu uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Přejeme
všem pohodové léto a příjemně strávenou dovolenou!
 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) od 6. 9. každé úterý,
zelená známka (1x za 14 dní) – 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., žlutá známka (měsíční) 12. 7., 9. 8., 6. 9.,
oranžová známka (rekreační) 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., černé pytle na směsný odpad – svoz každé
úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – 5. 7., 2. 8., 6. 9.
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