31. října 2016

24. ročník

číslo 5/2016

cena 10 Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy ve dnech 26. 09. a 20. 10. 2016
bylo schváleno a projednáno:
Prvním bodem zářijového zastupitelstva bylo projednání Rozpočtového opatření č.
10/2016.
Druhým bodem bylo projednání vyvěšení záměru prodeje pozemků. Zastupitelé
schválili vyvěšení záměru prodeje pozemků v lokalitě nových RD pod kostelem
formou výběrového řízení – obálkovou metodou. Předmětem prodeje byly pozemky
205/19, 205/20 a 205/21, jež byly GP číslo 457-73/2016 od pozemku 205/18
odděleny. Zároveň byla stanovena nejnižší nabídková cena jednotlivých pozemků:
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Pozemek – nestavební – parcelní číslo 205/19 o výměře 577 m – se nachází
v ochranném pásmu lesa, a proto není možné vydat souhlasné stanovisko pro
stavební řízení – pozemek je nestavební. Nejnižší nabídka kupní ceny byla
stanovena na 115.400,- Kč.
2
Pozemek – pro stavbu rodinného domu – parcelní číslo 205/20 o výměře 925 m . K pozemku není
vybudována přípojka vody a plynu. Přípojky si vybuduje stavebník sám na vlastní náklady. Do pozemku zasahuje
2
2
ochranné pásmo lesa – 235 m a pozemek je zatížen věcným břemenem o výměře 171 m . Stavbu je možné
2
umístit pouze v části pozemku o výměře 519 m . Nejnižší nabídka kupní ceny byla stanovena na 340.700,- Kč.
2
Pozemek – pro stavbu rodinného domu – parcelní číslo 205/21 o výměře 911 m . Do pozemku zasahuje
2
2
ochranné pásmo lesa – 71 m a pozemek je zatížen věcným břemenem o výměře 178 m . Stavbu je možné
2
umístit pouze v části pozemku o výměře 662 m . Nejnižší nabídka kupní ceny byla stanovena na 447.000,- Kč.
Dne 30. 8. 2016 byl ukončen příjem Návrhů na změnu číslo 2 územního plánu obce Holovousy. Z důvodu
aktualizace bylo obesláno celkem 24 žadatelů, jejichž Žádosti byly na OÚ evidovány od roku 2009. Z 24
oslovených bylo na OÚ k 30. 8. 2016 doručeno 6 žádostí včetně dopisu od pana Miroslava Knapa, který žádá o
nápravu chyby obce jako objednatele při pořizování nového Územního plánu Holovousy, jež je platný od roku
2010. Zastupitelé se dohodli, že bude iniciováno pracovní zastupitelstvo, na které bude pozvána paní Ing. Helena
Vanická a dále všichni zájemci o změnu Územního plánu. Na schůzce budou také řešeny možnosti další
výstavby RD v obci Holovousy a případně změny ÚP dle potřeb obce.
Informace o přípravě Žádosti k Výzvě č. 47 – Infrastruktura základních škol – 20. 9. 2016 se v Hradci
Králové konalo školení k 47. výzvě a zároveň probíhala jednání s pedagogy základní školy a s panem Michalem
Trnkou, který připravuje změnu projektové dokumentace dle požadavků vypsané výzvy a potřeb naší školy.
Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury
základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj. cizí jazyky, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na
klíčové kompetence a budování bezbariérovosti škol.
Žádosti jsou přijímány do 14. 2. 2017. Výsledek rozhodnutí o získání finančních prostředků z Výzvy č. 47 bude
znám až v září 2017. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 28. 6. 2019. Hlavní podporované aktivity
jsou: rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, pořízení
vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek a zajištění vnitřní konektivity školy a připojení
k internetu – na tyto aktivity musí být vynaloženo minimálně 85% celkových způsobilých výdajů projektu.
Vedlejší podporované aktivity: pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a
realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), projektová dokumentace,
zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), úpravy zeleně a venkovního
prostranství, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, povinná publicita – na tyto aktivity
může být vynaloženo maximálně 15% celkových způsobilých výdajů projektu.

Tak to obecně a teď konkrétně k plánované rekonstrukci a stavebním úpravám naší ZŠ:
Po konzultaci s Mgr. Lucií Nimsovou a Ing. Irenou Janákovou byl schválen název projektu:
„Přátelská škola pro praktický život – odborné učebny Základní školy Chodovice“ v rámci kterého jsou
plánovány následující stavební úpravy:
1. NP – Učebna řemeslných a rukodělných oborů – učebna vznikne ze současné místnosti družiny a z důvodu
bezbariérovosti bude přístupná z venku. Zároveň u ní bude vybudované bezbariérové WC. K této učebně bude
patřit i kabinet řemeslných a rukodělných oborů, kterým se rekonstrukcí a změnou využití stane stávající kůlna
(garáž).
Dále bude venku u kostelní zdi vybudován venkovní výukový prostor a vedle něho přístřešek na kola a nové
oplocení celého areálu školy.
Bezbariérové zpřístupnění školy. V 1.NP (šatna školky) vedle schodiště bude vybudován výtah až do půdní
vestavby. U výtahu bude vybudováno bezbariérové WC. Sociální zázemí školky zůstane v původním stavu. Vstup
do jídelny bude bezbariérový (výměna dveří).
2. NP – Učebna přírodních věd a technických oborů – tato učebna vznikne rekonstrukcí učebny proti schodům
vedoucím do 2. NP. Umístěním výtahu budou odstraněny schody vedoucí na půdu. Schody budou nově
vybudovány v prostoru současných šaten ZŠ. V prostoru pod schody vznikne kabinet přírodních oborů.
V 2. NP bude nově vybudováno bezbariérové WC. Umístění bezbariérového WC a výtahu vyvolá celkovou
rekonstrukci chlapeckého i dívčího sociálního zázemí v 2. NP. Současné zázemí pedagogických pracovníků bude
v zadní části zrekonstruováno na servrovnu a sklad IT techniky a v přední části bude kabinet technických
oborů a cizích jazyků. Kmenové učebny nemohou být v rámci této dotace modernizovány ani rekonstruovány.
Budou pouze bezbariérově zpřístupněny (výměna dveří).
3. NP – Učebna cizích jazyků – tato učebna vznikne nově v prostorách současné půdy. V tomto patře bude
rovněž nově vybudované bezbariérové WC. Vybudováním učebny cizích jazyků dojde k rozšíření odborných
učeben s vazbou na klíčové kompetence a tím pádem jsou výdaje na rekonstrukci střechy stávající budovy školy
způsobilé. Způsobilé jsou i výdaje na výměnu oken stávající budovy školy, ale pouze v odborných učebnách
s vazbou na klíčové kompetence.
Z důvodu bezbariérového zpřístupnění školy a umístění výtahu, dojde k vynuceným nákladům, které jsou
nezpůsobilé a to zrušení šatny MŠ a zrušení šatny ZŠ. Zastupitelé odsouhlasili přístavbu šaten základní a
mateřské školy dle předložené perspektivy – varianty 2 a vzali na vědomí, že pokud na tuto přístavbu nebude
možné získat finanční prostředky z jiných dotačních titulů, souhlasí s tím, aby přístavba šaten v předložené
orientační ceně 800.000,- Kč byla uhrazena z rozpočtu obce Holovousy. Na základě tohoto rozhodnutí bude
pokračováno v projektové dokumentaci. Vynucené nezpůsobilé náklady vzniklé nutností celkové rekonstrukce
chlapeckého i dívčího sociálního zázemí v 2. NP (důvodem je umístění výtahové šachty a bezbariérového WC)
budou ještě dál konzultovány.
Zastupitelé dále odsouhlasili zajištění služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu „Přátelská škola pro
praktický život – odborné učebny Základní školy Chodovice“ a to v Centru evropského projektování v Hradci
Králové. Schválen byl obsah návrhu i cena 5.000,- Kč bez DPH. Příkazní smlouva, kterou bude zajištěna
poradenská činnost a komplexní zpracování elektronické žádosti – je nezpůsobilým výdajem. A následně i obsah
návrhu i cena 37.000,- Kč bez DPH Smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti projektu – je způsobilým
výdajem.
Přístavba šaten ZŠ a MŠ

3. NP – Učebna cizích jazyků (současná půda)

Posledním plánovaným bodem zářijového zastupitelstva byla příprava a organizace Slavností holovouských
malináčů. Řešena byla otázka termínu pořádání brigád a zajištění dobrovolníků potřebných k organizaci
slavností. Bylo dohodnuto, že bude vybíráno dobrovolné vstupné, které budou na příchozích cestách na náves
vybírat hostesky ve slamáčcích a dále budou kasičky na dobrovolné vstupné umístěny v občerstvení u hasičů a
v obecním občerstvení. Obsluha parkovišť bude zajištěna z řad mladých hasičů.
Dále bylo domluveno, že chránič v pilíři na návsi bude na náklady obce navýšen, a to z důvodu bezproblémového
napojení občerstvení hasičů a zvukaře, které zajišťoval Petr Andrejs.
Zastupitelé dále odsouhlasili uzavření jednorázové pojistné smlouvy na zapůjčený soubor movitých věcí (parket,
pódium). A schválili navýšení limitu základní odpovědnosti obce z 5.000.000 Kč na 10.000.000,- Kč a tím zvýšení
ročního pojistného o 894,- Kč/rok.
Na návsi kolem rybníka a před obecním úřadem byly natřeny lavičky.
V bodě různé zastupitelstvo obce odsouhlasilo částku 7.475,- Kč za
vícepráce na restaurování sochy sv. Terezie a s tím spojené
prodloužení doby plnění do 21. 11. 2016.
Dále zastupitelé projednali a schválili žádost o navýšení rozpočtu
v oblasti požární ochrany na rok 2016 o požadovanou částku
6.000,- Kč. Vyčleněná částka 10.000,- Kč byla z důvodu repasování
hasičského automobilu Avia 31A, vyzbrojení nových členů
minimálními ochrannými prostředky a povinné zdravotní prohlídky
členů jednotky vyčerpána. Členové jednotky tento rok odpracovali na
automobilu 185 hodin a rádi by ho tento rok uvedli do provozu.
Z tohoto důvodu požádali o navýšení částky na požární ochranu pro
rok 2016 o 6.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 11/2016 bylo na závěr zasedání vytvořeno
z programu zastupitelstva a zároveň schváleno.
Prvním bodem říjnového zastupitelstva bylo otevření obálek a projednání prodeje pozemků v lokalitě RD pod
kostelem v Chodovicích. Veřejného zasedání se zúčastnili všichni zájemci o koupi pozemků. Všechny obálky byly
na obecní úřad Holovousy doručeny v termínu. Byly řádně označené a za přítomnosti zastupitelů a hostů
postupně dle označení parcelního čísla pozemku byly neporušené obálky otevřeny. Prodej pozemku parcelní
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číslo 205/19 – nestavební o výměře 577 m byl zastupitelstvem obce schválen jedinému zájemci a to manželům
Tereze a Pavlovi Šubrtovým.
2
O pozemek parcelní číslo 205/20 – pro stavbu rodinného domu o výměře 925 m měli zájem dva zájemci.
Manželé Slavíkovi a manželé Ruthovi. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku za vyšší nabídnutou kupní
cenu a to manželům Slavíkovým.
2
Prodej pozemku parcelní číslo 205/21 – pro stavbu rodinného domu o výměře 911 m byl zastupitelstvem obce
schválen jedinému zájemci a to panu Davidu Volanskému a Andree Mihulkové.
Před odchodem hostů vznesl pan Pavel Šubrt dotaz, zda je plánováno vybudování nového hřiště pro děti u
základní a mateřské školy v Chodovicích. Starostka obce mu sdělila, že se v současné době připravují dotační
tituly na vybudování dětských hřišť a na přípravách k případnému podání žádosti o získání finančních prostředků
z některého z dotačních titulů společně se ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. Lucií Nimsovou již pracuje. Dále Pavel Šubrt
upozornil přítomné zastupitele, že na komunikaci v úseku nových RD pod kostelem v Chodovicích začíná mít
asfaltový povrch trhliny a v úseku, kde vede pod komunikací kanalizace, je hlavně mezi RD Fišerovi a RD
Slezákovi propadlina.

Zastupitelstvo obce dále schválilo využití nabídky právních služeb (Příprava Kupních smluv a Smluv o advokátní
úschovně) na prodej všech pozemků od advokátní kanceláře POPELKA.
Schváleno bylo Rozpočtové opatření č. 12/2016.
Zastupitelé dále projednali a zároveň schválili zadání vypracování projektové dokumentace na vodovodní
šachtu na farské zahradě, do které by se připojovali provozovatelé pouťových atrakcí s tím, aby napojení na
vodu bylo možné již v srpnu 2017. Dosud bylo napojení řešeno z neprodané parcely na sídlišti RD Chodovice pod
kostelem.
Zhodnocen byl 14. ročník Slavností holovouských malináčů. Na dobrovolném vstupném hostesky vybraly
částku 40.842,- Kč. Datum 15. ročníku Slavností holovouských malináčů, který bude v příštím roce spojen se 4.
sjezdem rodáků a přátel obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří byl naplánován na první
říjnovou sobotu 7. 10. 2017.
Pro stavbu pódia a parketu je nutné do příštího roku srovnat terén pod rybníkem na návsi v Holovousích, který
začíná být nevyhovující. Zajišťuje Radek Křovina s Vladimírem Nimsem.
Provoz čistírny odpadních vod, která je v provozu od roku 2006 si žádá čím dál větší finanční náklady na svůj
provoz. Dne 19. 9. 2016 byly na přečerpávací stanici ČOV u Dvořáčkových vyměněny všechny 3 spínací plováky.
A dne 10. 10. 2016 byly na přečerpávací stanici u ČOV vyměněny také všechny 3 spínací plováky. Výměnu
provedla firma RECing, která zároveň zaslala cenovou nabídku na výměnu dosluhujícího zařízení a doplnění
dalšího potřebného zařízení. Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s cenovou nabídkou, kterou ještě
před zastupitelstvem konzultovala s panem Miroslavem Šafránkem.
Z cenové nabídky byly vybrány nejnutnější položky, se kterými bude nutné počítat v rozpočtu obce pro rok 2017 a
jejich předběžná výše je celkem 120.000,- Kč (pořízení rezervního ponorného čerpadla, výměna zpětných klapek
a plováků v přečerpávací stanici u Žižků a výměna zpětných klapek v přečerpávací stanici u Dvořáčků).
Zastupitelstvo obce schválilo podání Žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury na pořízení nového
PC do knihovny, laserové čtečky čárových kódů, dataprojektoru a plátna. Dotace se poskytuje do výše 70%
rozpočtovaných nákladů a je nutné ji podat do 10. prosince 2016.
JUDr. Daniel Novotný, advokátní kancelář Novotný@Partners, s.r.o. Jičín zaslal dopis ohledně sporu obce
Holovousy se společností Stavoka, ve kterém obec Holovousy zastupuje. Jedná se o soudní spor, který se
táhne již řadu let. Obec Holovousy se se společností Stavoka soudí o úhradu faktury 252.051,60 Kč (vystavená
28. 11. 2011) za provedený monitoring několika částí úseků kanalizace, na základě kterého byly závady dle
předávacích protokolů odstraněny.
Od roku 2012 do dnešního dne bylo za právní služby advokátní kanceláři Novotný & Partners, s.r.o. zaplaceno
94.739,62 Kč. Dle informací vyplývajících z dopisu je zřejmé, že výsledek soudního sporu je velmi nejistý, a
pokud se vše bude protahovat, budou další náklady narůstat a hrozí to, že nevysoudíme požadovanou částku a
ještě navíc budeme platit veškeré soudní výlohy.
Zastupitelé zvážili možnost nabídky mimosoudního vyrovnání s tím, že ještě před podepsáním dohody, požadují
projednání konkrétních navržených podmínek s tím, že bude známo, jaká částka bude obci Holovousy
proplacena a zda z mimosoudního vyrovnání vyplynou ještě další výdaje, případně v jaké výši.
Dále starostka obce předložila zastupitelům k nahlédnutí projektovou dokumentaci firmy INGPROservis –
stavební záměr „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy, která řeší opravy silnic III. třídy, které tvoří průtah
obcí Holovousy a u nichž je investorem SÚS Královéhradeckého kraje. Stavba řeší úplnou rekonstrukci
konstrukčních vrstev komunikací včetně výměny podloží.
Během realizace bude stavba rozdělena na 3 etapy navržené
s ohledem na obslužnost ovocnářského institutu a vedení linek
veřejné autobusové dopravy.
Předpokládaný průběh výstavby je následující:
2016
- projektová příprava a projednání stavby
2017
- výběr zhotovitele
2018/03
- zřízení zařízení staveniště
2018
- realizace dopravně-inženýrských opatření
2018/04-09
- výstavba jednotlivých objektů po etapách
2018/09
- uvedení stavby do provozu.
Na jednání dne 28. 6. 2016 – byl odsouhlasen rozsah nových
obrubníků, jako příprava pro budoucí chodníky, ta je v PD
zahrnuta. Starostka obce upozorní projektanta, že v PD není
zahrnuto rozšíření rekonstrukce o úsek silnice kolem rybníka a
obecního úřadu, jak bylo na schůzce domluveno.
Zlatuše Brádlová

CO NOVÉHO VE ŠKOLE
Školáci už mají za sebou dva měsíce učení. Za tu dobu si museli
zvyknout opět na ranní vstávání a školní povinnosti. Mnoho
nového se naučilo našich devět prvňáčků. Umí už šest písmen,
čtou slabiky a první slova. V měsíci říjnu v rámci projektu „Vaříme
a stolujeme“ jsme se učili správně stolovat, pravidla etikety,
upekli dýňové muffiny, připravili salát z mrkví a jablek, ukuchtili
zdravé pomazánky s odbornicí přes zdravou výživu a trénovali
svoji kondici.
Mladší děti společně se školkou navštívily Babiččino údolí a mlýn
se starými řemesly. Starší děti vyjely společně s milovickou
školou do Prahy na představení Alenka v říši zázraků v divadle
Hybernia a odpoledne absolvovaly prohlídku města s průvodcem.
Prošli jsme královskou cestou a dozvěděli se spoustu zajímavostí o místech hlavního města. Těšili jsme se, že
vyjedeme se staršími dětmi na kolech na dopravní hřiště do Hořic, bohužel nám počasí nepřálo a tak pravidla
bezpečnosti musíme nechat na jaro. Zúčastníme se recitační soutěže „Milovický recitátor“ – šest dětí nacvičuje
s paní učitelkou básničky, se kterými zkusí uspět mezi konkurencí ostatních škol.
Měsíc listopad nese název „Tvoříme a vyrábíme“. Pro naši školu to platí doslova, protože již od října tvoříme a
vyrábíme vše, co umíme, na vánoční prodejní výstavu. Tímto bych Vás všechny chtěla pozvat na 1. adventní
neděli ke kostelu, kde rozsvítíme vánoční stromek, zazpíváme koledy a společně vklouzneme do vánoční
atmosféry ve škole, kde budou k zakoupení výrobky našich školáků a v jídelně malé občerstvení.
V prosinci v rámci projektu „Vánoční darování“ vystoupí školáci na adventním posezení pro naše seniory
v hostinci U Krejčů v Holovousích.
V pondělí 5. prosince čeká na děti mikulášská nadílka a jestli dorazí i čert, necháme se překvapit.
Ve čtvrtek 8. prosince v 16:00 hodin je připravena schůzka s tématem školní zralosti a ukázkou učebních
pomůcek pro rodiče předškolních dětí.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za důvěru a široké veřejnosti za ochotu pomáhat naší škole. Děkujeme
všem za pomoc při EKO sběru. Díky pí Buštové za papíry na malování, pí Hájkové za darované knížky, p.
Slezákovi za opravu omítky na školní chodbě, rodičům Soukupovým za sušenou levanduli, p.
Šaršonovi za vedení kroužku programování. Také děkuji paní učitelkám a kuchařkám za
vedení kroužků, ve kterých učí děti výtvarným činnostem, hře na flétnu a kuchtění.
Dětem i dospělým přeji krásné podzimní dny a poklidné dny adventní.
Za pedagogický sbor Lenka Doležalová

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLCE
Nový školní rok jsme letos zahájili ve čtvrtek 1. 9. 2016. Mateřskou školu
navštěvuje 20 dětí, z toho 6 dívek a 14 chlapců. Nejvíce dětí je
z Holovous a Chodovic, dále z Chlumu, Domoslavic, Ostroměře a Hořic.
První měsíc ve školce nás doprovázel projekt „Kuřátko a obilí“. Děti si
zvykaly na prostředí mateřské školy, na své kamarády a učily se vše o
sklizni obilí až po výrobu chleba. Projektem nás provázely písničky, hry
a děti se staly i herci a zahrály si v pohádkách „Kuřátko a obilí“ a
„Koláčky“. Aby se seznámily s tím, jak to bylo dříve, vypravili jsme se na
výlet do Babiččina údolí. Navštívili jsme místní mlýn, Staré bělidlo a
splav. Další téma bylo „Ovoce a zelenina“. Děti se seznamovaly všemi
smysly s ovocem a zeleninou. Pilně jsme nacvičovali taneček, se kterým
vystoupily 1. 10. na Slavnostech holovouských malináčů. V nejbližší době nás čeká pouštění draků a přivítání
svatého Martina. Už teď se připravujeme a tvoříme na prodejní výstavu, která se uskuteční dne 27. 11. v 17:00
hodin slavnostním rozsvícením vánočního stromečku. Tímto všechny srdečně zveme.
Velmi bychom chtěli poděkovat Ludmile Škvrnové za darování nových boxů na hračky pro děti a látkových
didaktických knížek, p. Škvrnovi a Holmanovi za opravu tříkolek. Rodičům Soukupovým, Francovým, Novotným a
p. Arganové za darování výtvarného materiálu. Také paní Andrejsové za stavebnici a korálky na tvoření a dále
všem rodičům, kteří nám věnovali sběr. Děkujeme.
učitelky MŠ

POMOZTE NÁM ZVÍTĚZIT
Základní a mateřská škola Chodovice se zaregistrovala do soutěže Domestos pro školy. Cílem soutěže je
zlepšení kvality školních toalet. Pomoci v soutěži mohou všichni, kteří kupují výrobky Domestos. Od 1. 6. 2016 až
do 31. 12. 2016 je možné sbírat účtenky z nákupu čistících prostředků Domestos a předat je do školy, na obecní
úřad nebo do občerstvení U Vagónu. Za každý zakoupený výrobek bude škole připsán jeden bod. Prosím,
hlasujte již teď pro naši školku na http://www.domestosproskoly.cz/ Sekce – Pro rodiče. Zaregistrujte se, potvrďte
registraci, přihlaste se a pak už jen stačí najít fotku, rozkliknout ji a přidat bod.
Příště už vám bude stačit se jen přihlásit a můžete hlasovat. Řekněte i svým známým, ať to vyhrajeme a máme
nové záchodky 
PŘEDEM VŠEM MOC DĚKUJEME ZA HLASOVÁNÍ PRO CHODOVICKOU ŠKOLIČKU!!!!!!!!
Škola, která v soutěži zvítězí, získá 200.000,- Kč na rekonstrukci školních toalet. Další informace a pravidla
soutěže najdete na www.domestosproskoly.cz. Předem vám moc děkujeme, že nám pomáháte.
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Chodovice

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Listováním v naší kronice jsme si připomněli takové menší výročí – již 5
let naší činnosti. Ani se tomu nechce věřit, že je to již tak dlouho, co
nás místní knihovnice OÚ Alenka Kuželová, svolala do knihovny na
ustanovující schůzku. Podle našich různorodých přání jsme si sestavili
program. Byl to počítačový kurz, cvičení pro ženy, besedy, přednášky,
výlety a zapojování se do veřejného života v obci. Začali jsme se
scházet každých 14 dní. A tak to trvá (až na drobné výjimky) stále. I ten
program plníme. Jen poč. kurz byl brzy ukončen, ale zase máme
zajímavé výtvarné dílny, které vedou paní učitelky z místní základní
školy. Zavzpomínali jsme i na ty členy našeho klubu, kteří již mezi nás
nechodí. A na fotografiích jsme se přesvědčili jak ten čas letí, co
všechno jsme za tu dobu společně zažili. Jen těch výletů, besed, přednášek a posezení u dobrých moučníků s
kávou a čajem!
Letošní závěrečné toulání po našem okolí jsme uskutečnili ve středu 5. 10. Vyjeli jsme, i přes nepříznivé počasí,
čtyřmi auty směr Šárovcová Lhota. Zde jsme měli domluvenou prohlídku cihelny s panem ing. Pourem z Hořic. Je
majitelem tohoto objektu, který zachránil před zbouráním. Tolik elánu, práce a jeho radostí nad záchranou staré
cihelny jsme mohli jen obdivovat a přát mu další sílu a hlavně finance k tak záslužné činnosti. Je to velký a
mohutný objekt svědčící o dřívější těžké ruční práci, jak to zde dokumentují i mnohé zachovalé nástroje, zařízení i
fotografie.
Cestou jsme se zastavili v Chotči v zahradnictví s exotickými rostlinami. Některé z nás si koupily rýmovník. To
abychom si upevnily své zdraví.
A víte kde jsou Bertoldka a Tikova? Za kopcem. Můžete tam jít krásnou procházkou lesem přes kopec, jako
chodívali naši rodiče. Dnes těch několik domů spolu s Libínem patří k Šárovcově Lhotě. Je tam krásně! I když nás
odtamtud brzy vyhnala zima, přece jsme stihli zavzpomínat, že tam chodili naši rodiče tancovat do hospůdky a
hrát divadlo v přírodě. Jsou tu krásné přírodní kulisy a výhled do kraje.
Po obědě v restauraci na náměstí v Bělohradě jsme se rozloučili v Hořické cukrárně. Tak zase příště!
B. Kozárová

ÚSPĚCHY HOLOVOUSKÝCH HASIČŮ
Dne 3. září jsme se s dětmi rozjeli do Lužan na hasičské
závody, které byly rozděleny na požární útok a štafetu
požárních dvojic. Od nás přijela do Lužan dvě družstva
mladších a jedno starší. Musím říct, že se to dětem moc
povedlo. V mladší kategorii bylo sedm družstev a naše děti se
umístily na 6. a 1. místě, v kategorii starších bylo osm družstev
a opět jsme vybojovali 1. místo. Nejen, že děti dostaly medaile
a pohár, ale také velký putovní pohár, který si děti mohly za
odměnu každý nechat týden doma. Při zpáteční cestě jsme se
zastavili v Konecchlumí na zmrzlině.
Dne 17. září se konaly hasičské závody v Milovicích „Milovická
naběračka“. Už název soutěže napovídá, že na těchto
závodech se soutěžilo v nabírání vody naběračkami a kdo
rychleji naplnil kbelík vody a převezl ve vozíku na určené
místo, vyhrál. Dále byla také soutěž v požárním útoku, po sečtení obou časů se rozhodlo o vítězi. A kdo zvítězil?
V mladší i starší kategorii jsme byli nejúspěšnější my, obě naše družstva vyhrála. Super 
Jako novinkou na těchto závodech bylo zkusit si požární útok zaběhnout pouze ve čtyřech členech. My jako
rodina Baliharova jsme se přihlásili a také se nám to povedlo. Stáli jsme na bedně, umístili jsme se na krásném 3.
místě.
Na závěr pobytu v Milovicích jsme se s dětmi přemístili ke kulturnímu domu, kde jsme zatahovali naší člence
SDH Anetě Šubrové, dnes již Kráčmarové.
O týden později byly naše poslední závody v Úlibicích – „Úlibický koláč“. Tyto závody jsou zajímavé tím, že se
část odehrává na vodě. Na lodičce se chytají dvě dřevěné rybky, na druhé straně rybníka do lodičky nastoupí
„košař“ a co nejrychleji a nejkratší cestou zpět. Potom už začíná klasický požární útok s nasáváním vody
z rybníka. Naši muži obsadili 3. místo, také vypomohli družstvu z Bílska, kteří vybojovali 2. místo a naše ženy si
dopluly pro 1. místo. Opět úspěšná sobota .
Ve sluneční den 1. října se u nás konaly Slavnosti holovouských malináčů. My jsme vypomohli s přípravou i
nedělním úklidem. Dorostenci pomohli s parkováním na této akci, s výběrem dobrovolného vstupného a
s obsluhou hostů. Velkým naším úkolem bylo postarat se o občerstvení. Myslím si, že se nám to povedlo.
Poděkování patří všem, kteří pomohli na slavnostech.
Dne 15. října se v Hořicích uskutečnil Běh vítězství. Tato soutěž měla start u gymnázia a běželo se až k Věži
samostatnosti. Byla to štafeta, kdy každý závodník běží přibližně 300 metrů. Od nás se závodů zúčastnili
dorostenci se svým vedoucím Romanem. Byl to první ročník, kdy se závodu zúčastnily i ženy. Naši dorostenci
obsadili 4. místo ze 7. družstev, podle svého vedoucího ale běželi nejhezčeji. 
Dne 22. října začala pro děti nová sezóna 2016-2017, závodem požární všestrannosti, tentokrát na Vrchovině.
Těmto závodům věnujeme s dětmi hodně času, už i na letním táboře se děti na tyto závody připravují a pak i
během září a října. Od nás se těchto závodů zúčastnilo 31 dětí. Děti běhají po označené trase, mladší 2km, starší
3km a dorostenci to mají ještě ztížené tím, že se část trati přesouvají pomocí buzoly. Závodů se celkem
zúčastnilo kolem 320 dětí. V kategorii mladších žáků z 29 družstev se naši umístili na pěkném 19., 5. a úžasném
1. místě. V kategorii starší žáci z 24 družstev se naši umístili na 20. a krásném 2. místě. Dorostenkyně doběhly –
Péťa Baliharová 4. místo, Míša Kráčmarová 3. místo a
Barunka Baliharová 1. místo. Dorostenci obsadili – Tonda
Křovina 4. místo, Matyáš Vrbata 3. místo a Honza Vojtěch 1.
místo. Co si víc přát, krásné výsledky, moc všem gratuluji a
přeji hodně úspěchů i v jarním kole.
Těmito závody jsme s dětmi ukončili rok 2016.
JSDH se schází na brigádách na rekonstrukci hasičského
auta Avie a ještě v letošním roce by jím chtěli nahradit
původní hasičskou Avii Furgon.
A co nás ještě čeká?
3. prosince – hasičská výroční schůze v hasičárně
10. prosince – zajištění občerstvení na Charitativním plese
na podporu opuštěných zvířat v Dobré Vodě
listopad – prosinec – vánoční besídka pro děti.
Petra Baliharová

BARTOLOMĚJSKÉ SLAVNOSTI V CHODOVICÍCH
Poslední srpnový víkend patřil v obci Holovousy Slavnostem svatého
Bartoloměje, jemuž je zasvěcen kostel v Chodovicích. Letos se konal již desátý
ročník. Předpověď na víkend slibovala krásné, slunečné počasí a to opravdu
vyšlo. Na farské zahradě v Chodovicích byly v provozu po celý víkend pouťové
atrakce pro všechny generace a v sobotu se ve sportovním areálu U Vagónu od
20 hodin konala pouťová zábava. K poslechu a hlavně k tanci pod širým nebem
hrála hudební skupina Pokrok až do druhé hodiny ranní. I neděle nás vítala
sluníčkem. V 9:45 hodin se z kostelní věže rozezněl zvon z roku 1494 a zval
spoluobčany na slavnostní poutní mši, kterou poprvé v kostele sv. Bartoloměje
v Chodovicích sloužil nový kněz naší farnosti P. Mgr. Filip Janák. Bohatý kulturní
program byl zahájen v 13:30 hodin. Pódium za kostelem patřilo nejprve
středověké skupině Grál. Připraveno bylo bohaté občerstvení a posezení ve
stínu pod stanem. Plánovaná pohádka divadla Zvonek „Zvířátka a loupežníci“ se z důvodu velkého horka
přesunula do příjemně chladných prostor kostela, kde děti mohly sledovat příběh o tom, jak zvířátka svojí
chytrostí a odvahou přelstila v boji o chaloupku zlé loupežníky. Když zazvonil zvonec a pohádky byl konec, na
pódium opět přišla středověká skupina Grál. Děti se v prostranství kostela nenudily. Mohly se zdarma povozit na
dobovém kolotoči a v dřevěné střelnici vyzkoušet svoji šikovnost při střelbě z kuše nebo si v korálkové dílně
vyráběly různé „parády“ pro radost. Po 16. hodině se místa v kostele začala plnit posluchači, kteří se už těšili na
varhanní koncert pana Martina Strejce a pana Petra Strejce a jeho hru na housle. Čekal nás krásný hudební
zážitek, za který byli oba pánové odměněni květinou a velkým potleskem. Po celé odpoledne cestu od kostela na
farskou zahradu lemovaly stánky řemeslníků, u kterých bylo možné si koupit něco pro radost i na chuť.
Atmosféru jarmarku před kostelem sv. Bartoloměje zpříjemňoval svou hrou flašinetář. Stalo se moc hezkou
tradicí, že tečkou Slavností sv. Bartoloměje je vystoupení našich sousedů z Bílska, kteří každoročně přijíždějí
s novou pohádkou. A tak jsme se i letos těšili na Ochotnický divadelní spolek Blsko a jejich pohádku „Čarodějnice
Ráta“. Prostor za kostelem se zaplnil a všichni se zájmem sledovali dění na pódiu. Děj celé pohádky, vtipné
scény a výkony nám již dobře známých herců, kteří na sluníčkem rozpáleném pódiu podali vynikající výkony, byly
na závěr právem odměněny velkým potleskem. A to už byl úplný závěr vydařených, sluníčkem prosvícených
Slavností svatého Bartoloměje, kterým letos opravdu počasí přálo. Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem,
kteří s přípravou a organizací celého víkendu pomáhali. Díky nim se celou akci podařilo zvládnout. A my se na
vás budeme těšit zase za rok.
bradz

HOLOVOUSKÝ PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
V naší obci se stalo milou tradicí, že zveme naše seniory na celodenní výlet po krásách našeho či sousedních
krajů. Obecní úřad dlouhodobě k této akci využívá služeb cestovní kanceláře Hoška Tour s ochotným průvodcem
Tomášem Horákem. Letošní putování připadlo na sobotu 17. září. Cílem byla oblast Nymburska a dále po
stopách Bohumila Hrabala. Nejprve jsme si v Jabkenicích prohlédli památnou hájenku, kde trávil zbytek života
Bedřich Smetana. Poté jsme vyjeli směr Loučeň. Každého překvapila prohlídka romantického zámku se
zajímavými exponáty. V zámeckých zahradách si každý mohl projít jedenáct magických přírodních labyrintů a
obdivovat krásu vzrostlých druhů dubů, buků, jasanů a borovic. Mnozí z nás se občerstvili výbornou kávou
v místní restauraci s názvem Vtipná kaše. Před polednem jsme absolvovali poučnou exkurzi v Nymburském
pivovaru, od sladovny, přes místnosti, kde zraje a vaří se pivo. Součástí byla také ochutnávka přímo z „tanku“ –
kde rčení „pivo jako křen“ bylo opravdu na místě. Odpoledne jsme přejeli do Poděbrad a naše kroky vedly přímo
na loď Král Jiří, s kterou jsme pluli k soutoku Labe a Cidliny. Počasí nám přálo a hodinová plavba byla pro
všechny poutavým zážitkem. K autobusu jsme procházeli lázeňskou
kolonádou, kde většina z nás neodolala a ochutnala teplé oplatky.
Předposlední zastávkou byla písečná duna v blízkosti vesničky Písty.
Lesní písčitá cesta jakoby nás přenesla na Saharu, před námi se
rozprostřela pravá duna plná jemného písku. Byl to dech beroucí
pohled. A na závěr něco pro chuťové pohárky – v obci Kersko jsme
povečeřeli ve známé Hájence z filmu B. Hrabala Slavnosti sněženek
a pochutnali si na kančí kýtě se šípkovou nebo se zelím, na guláši a
dalších zvěřinových specialitách. Plni dojmů a zážitků jsme se
navrátili domů. A kam se pojede příště? Už teď se těšíme.
ledol

14. ROČNÍK SLAVNOSTÍ HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ BYL VE
ZNAMENÍ KRÁSNÉHO POČASÍ
První říjnová sobota 1. října 2016 patřila v Holovousích 14. ročníku Slavností
holovouských malináčů. Předpověď počasí slibovala poslední krásný víkend. Již celý
týden příprav provázelo babí léto, které opravdu v sobotu vyvrcholilo téměř letními
teplotami a jasnou oblohou.
Od rána se začala náves plnit stánky a prodejci, kterých i letos přijelo do Holovous
téměř sto. Okolo dvanácté hodiny se začala tvořit fronta u stánku, který nabízel pravé
holovouské malináče. Těch v letošním roce bylo k prodeji přes 500 kg a nezbyl ani
jediný.
V 13:00 hodin byla Slavnost oficiálně zahájena. Starostka obce Zlatuše Brádlová
přivítala všechny přítomné návštěvníky a postupně představila a přivítala všechny
hosty, kteří jako pozornost dostali tašku s holovouskými malináči, koláči a dalšími
drobnostmi a ženy také květinu. Mezi nejvýznamnější hosty patřila Ministryně pro
místní rozvoj paní Ing. Karla Šlechtová, kterou doprovázela její náměstkyně paní Ing. Klára Dostálová. Obě pak
pozdravily přítomné publikum a popřály, ať se Slavnosti vydaří a všichni se dobře bavíme. Poté vystoupila bývalá
starostka obce Holovousy a současná poslankyně paní Mgr. Martina Berdychová, která připomněla, jak vlastně
Slavnosti holovouských malináčů vznikly.
I v letošním roce byly Slavnosti finančně podpořeny darem Rady Královéhradeckého kraje a pozvání paní
starostky do Holovous přijali 1. náměstek hejtmana pan RSDr. Ing. Otakar Ruml, který se zúčastnil Slavností již
v loňském roce, stejně tak jako radní a senátor pan Ing. Josef Táborský. Z radních dále pozvání přijali pánové
Josef Lukášek a Josef Dvořák. Přítomné také přivítala paní Mgr. Jana Němečková, starostka sousední Dobré
Vody a zároveň předsedkyně Místní akční skupiny Podchlumí. Posledním hostem, který na pódiu nemohl chybět,
byl ředitel Výzkumného ústavu šlechtitelského a ovocnářského pan Ing. Jaroslav Vácha, který přítomné nejen
přivítal, ale také pozval na Den otevřených dveří do Ovocnářského výzkumného institutu. Po slavnostním přivítání
a zdravici všech hostů byly Slavnosti oficiálně zahájeny. Celé odpoledne pak moderovala paní Lída Škvrnová. Ta
přítomné průběžně seznamovala s programem a zvala i na další doprovodné aktivity jak děti, tak i dospělé.
Po zahájení se všichni hosté odebrali na prohlídku Ovocnářského výzkumného institutu. Mezitím na hlavním
pódiu vystoupila zlatá skupina z mistrovství světa – mažoretky z DDM Hořice. Před některými jejich akrobatickými
výkony se publiku až tajil dech. Každé jejich vystoupení bylo odměněno velkým potleskem.
Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy z Chodovic. Děti měly nacvičené krásné písničky i
básničky a rodiče s nadšením sledovali, co se jejich děti za tak krátkou dobu ve škole dokázaly naučit.
Dalším bodem programu bylo slavnostní vyhlášení vítězů již
tradičně vyhlašovaných soutěží. Soutěže „O nejlahodnější
jablečný moučník“ se zúčastnilo 22 soutěžících. Porota ve
složení Boženka Knězáčková, Milan Doležal a Vilém
Svoboda neměla vůbec jednoduchý úkol. Anonymní
hodnocení jim zabralo více jak hodinu a pořadí bylo určeno
následovně. Na 5. místě se umístila Věra Volejníková
z Hořic, na 4. místě Tereza Šubrtová z Chodovic, 3. místo
obsadila Anna Vojtěchová z Chodovic, 2. místo obsadila
Kateřina Maixnerová z Chodovic a na 1. místě se umístil jediný soutěžící muž Filip Vohánka z Vojic. Nejen
výherci, ale všichni zúčastnění, si převzali z rukou starostky a pana Josefa Táborského hodnotné ceny a zároveň
byli po zásluze odměněni potleskem.
Po předání cen za moučníky byl rybník na návsi v obležení, probíhalo návštěvníky oblíbené plavení koní.
Poté následovalo vyhodnocení soutěže „O nejlahodnější jablko – malináč“. V té se letos utkalo 16 vzorků pravých
holovouských malináčů, které v letošním roce poprvé, hodnotili ve Výzkumném ústavu šlechtitelském a
ovocnářském v Holovousích. Komise odborníků, na slovo vzatých, ve složení Ing. František Paprštein, CSc., Ing.
Aleš Matějíček, Ph.D., Ing Jiří Kaplan, Jana Křelinová a Miroslava Šecová u jednotlivých vzorků hodnotila celkový
dojem z chuti, stavu dužniny, aromatu, sladké a kyselé složky. Dále byla hodnocena velikost plodů, vybarvení a
typický vzhled pro odrůdu. Na 3. místě se umístil pan Oldřich Beer z Chodovic. Jeho malináč byl vzhledově
typický pro odrůdu včetně konzistence dužniny a chuťové kvality. 2. místo obsadila paní Dagmar Fašianková
z Holovous, jejíž malináč měl velmi dobrou chuťovou kvalitu. Z prvního místa se pak radoval pan Miloslav Švůger
z Libonic. Jeho malináč měl výbornou chuťovou kvalitu a konzistenci dužniny a barevnou mutaci. Všichni výherci
a účastníci soutěže si převzali také z rukou starostky obce a pana Otakara Rumla krásné ceny a nechyběl potlesk
pro pěstitele holovouských malináčů.

Po vyhlášení soutěží se již u parketu scházeli pejsci z Psího útulku Chlum
u Hořic. Pejsky i psí útulek návštěvníkům představil pan Jan Musil. Ve
svém poutavém povídání pak pozval všechny přítomné do jejich stánku,
kde byli k vidění pejsci z útulku, a na jejich podporu si mohli návštěvníci
zakoupit některý z reklamních předmětů a přispět tak na provoz útulku.
V 15:00 hodin se parket zaplnil dětmi a ženami v krojích, typických pro
naši oblast. To byl čas na vystoupení Folklorního souboru Hořeňáček,
který předvedl písně a tance z Podkrkonoší.
Prostor na parketu dále patřil prezentaci a exhibici projektu SebeRevolta.
Představitel Hořické skupiny pan Petr Gottvald představil projekt a diváci
shlédli na parketu ukázku cvičení, za kterou vystupující sklidili velký obdiv
a potlesk. Po celé odpoledne pak měla SebeRevolta stanoviště na návsi,
kde si návštěvníci mohli vyzkoušet různé sportovní aktivity a sami si
otestovat, jak jsou na tom se svojí fyzičkou.
Irská hudba v podání kapely Shannon pak rozhýbala především děti, kterými se to na parketu jen hemžilo. Ty se
po skončení nerozutekly, protože následovalo loutkové představení divadla louTKA z Miletína. Jejich pohádka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký se dětem velmi líbila a po celou dobu ji s nadšením sledovaly.
A to už se odpoledne přehouplo do své druhé poloviny. Na podiu se začaly rozeznívat první písničky již tradiční
kapely Levou Rukou Band. Setmělo se a hojný počet návštěvníků obracel své oči k obloze. Začalo odpočítávání,
celá náves se na chvíli zahalila do tmy. První nesmělé fontány ohňostroje se začaly odrážet na hladině rybníka,
které postupně gradovaly, až se celá obloha nad holovouskou návsí rozsvítila opravdu krásným ohňostrojem od
místního občana pana Pavla Elcnera. Dál už pokračovala volná zábava, tančilo se a zpívalo s Levou Rukou Band
až do půlnoci.
V průběhu celého odpoledne bylo zajištěno bohaté občerstvení, prodej domácích koláčů, které napekly naše
ženy, za což jim patří velké poděkování. Nechyběl již zmíněný prodej pravých holovouských malináčů. Ve
stáncích bylo možné nakoupit něco na chuť i pro radost. Byli zde k vidění stánky s regionálními produkty nejen
z Podkrkonoší, ale i stánky Regionální potraviny Královéhradeckého kraje. K zakoupení zde bylo ovoce, stromky,
ručně šité a vyráběné oblečení, doplňky a šperky a spousta krásných výrobků.
Ani na nejmladší účastníky jsme na slavnostech nezapomněli. Dětský koutek na návsi byl po celý den obsazen
dětmi. Ty zde měly možnost vyrábět maminkám i tatínkům drobnosti pro radost. Děti se vyřádily na slaměném
hradu, nechaly si na ruku posadit sovu či jiného dravce nebo poznávaly lesní zvěř. Také malování na obličej bylo
v obležení, stejně jako poníci, na kterých se mohly děti povozit.
Velkým lákadlem, tak jako v loňském roce, byl den otevřených dveří Ovocnářského výzkumného institutu. Zde
byly k vidění soutěžní moučníky a malináče. Byl umožněn vstup do některých laboratoří a v přízemí přehlídka
starých i nově vyšlechtěných odrůd a dalších zajímavostí z oblasti ovocnářství.
Letošní ročník předčil svou návštěvností ten loňský, kde nás návštěvnost
velice mile překvapila. Loňská účast 10.000 návštěvníků tak byla dle
našich odhadů překonána. Jsme rádi, že slavnosti navštěvují nejen lidé
z blízkého okolí, ale někteří cestují i přes půl republiky, aby naše
Slavnosti navštívili.
Slavnosti holovouských malináčů jsou naší srdeční záležitostí a zároveň
největší akcí, kterou v obci pořádáme.
K tomu je třeba velký počet dobrovolníků a pomocníků, bez kterých by
pořádání akce takovéhoto rozsahu nebylo možné. Proto velké
poděkování patří všem zaměstnancům obce, zastupitelům a spolkům,
především hasičům, ale i všem dalším dobrovolníkům, kteří na brigádách
pomáhali stavět podium, parket, stany, stánky, roznášet stoly a lavice. A
v neděli dopoledne zase pomohli s úklidem po akci. Velký dík patří všem
sobotním pomocníkům – na parkovištích, v prodejních stáncích, slečnám
ve slamáčcích, které vybíraly dobrovolné vstupné a pomáhaly připravit
vše potřebné.
Dále děkujeme Musilovým a Vojtěchovým za zapůjčení polí a luk k parkování.
Děkujeme také Radě Královéhradeckého kraje za poskytnutí finančního daru, kterým podpořila pořádání 14.
ročníku Slavností holovouských malináčů, děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli na dobrovolné vstupné.
Děkujeme všem sponzorům, zejména panu Václavu Klůzovi za trubičky a firmě Mileta a. s., kteří nám darovali
ceny do soutěží, ZD Podchlumí za postavení slaměného hradu. Bez vás všech by nebylo v silách naší obce akci
pořádat a to by byla určitě velká škoda.
Již nyní se začínáme připravovat na příští rok. Jubilejní 15. ročník Slavností bude spojený se sjezdem rodáků
obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Těšíme se na Vás 7. října 2017 na návsi v Holovousích!
seh

DRAKIÁDA A BRAMBORIÁDA V CHODOVICÍCH
Drakiáda a bramboriáda patří už několik let k posledním akcím v naší obci. Letos
se konala jako vždy ve sportovním areálu U Vagónu 23. října a obzvlášť se
vydařila. Po 14té hodině se hřiště zaplnilo dětmi a pošmurná obloha se rozsvítila
pestrobarevnými draky, kteří se díky větru vznášeli jako poslové podzimu vysoko
nad našimi hlavami. Krásná podívaná a radost v dětských očích, zážitek pro nás
dospěláky. Měli jsme připravené i dva symbolické dráčky (ty vyrobily děti
v chodovické škole), na které si mohl každý napsat své přání. Do soutěže o
nejtěžší bramboru se letos přihlásilo 20 dětí, avšak i letos – potřetí obhájil
prvenství Máťa Lepšík. Jeho brambora vážila neuvěřitelných 1,221 kg. Jaký má
asi recept na šlechtění brambor? :-) Pro děti byly také na hřišti připraveny různé
sportovní disciplíny. A na co se všichni těší nejvíce? Na pečení bramboráků, které v pořádné partě chutnají
nejvíc. Nedělní odpoledne jsme si všichni náramně užili. A než napadne sníh, ještě své draky provětrejte!
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Státní svátek – den vzniku Československého státu si připomínáme vždy v předvečer
svátku, tj. 27. října. Sešli jsme se u pomníku v 17:30 hodin, kde měli školáci vystoupení
s básničkou a flétnami. Za to jim patří velká pochvala. A poté ještě za světla jsme
všichni pokračovali na náves, kde jsme využili nádhernou kulisu zbarvených javorů
k vyfocení dětí s lampiónky. Začalo se pomalu stmívat, na hladinu rybníka vypustily
děti své lodičky se svíčkou a vlajkou České republiky. Bylo bezvětří a proto blikající
lodičky zářily na hladině jako hvězdy na jasné obloze. Děkuji rodičům, dětem a široké
veřejnosti, že přišli v tak hojném počtu a zapojili se do naší – tradiční akce.
V pátek v pravé poledne se u příležitosti státního svátku 28. října z věže kostela rozezněl zvon. Velké poděkování
patří Zdeňku Novotnému, jehož zásluhou zvon ožívá a při jeho návštěvě Chodovic se příležitostně rozeznívá.
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UKONČENÍ SPORTOVNÍ SEZÓNY
Páteční odpoledne 28. října patřilo sportovnímu zápolení v areálu U Vagónu. Letošní rozloučení se sportovní
sezónou začalo ve 14:00 hodin. Disciplíny připravili hasiči společně s fotbalisty. Nejprve se utkala obě družstva
ve fotbale. Fotbalisté předvedli výborné výkony, které přispěly k jejich vítězství, avšak i hasiči bojovali ze všech
sil. Pokračováním soutěže byla hasičská disciplína – štafeta družstev. V té zase na oplátku zvítězili hasiči. Jak
fotbalisté, tak hasiči ukázali všem, že jsou dobří právě ve svých aktivitách. Oba týmy byly odměněny drobnými
cenami, ale hlavně velkým potleskem. Ve sportovním duchu se pokračovalo v pětičlenných družstvech. A kteří
byli těmi odvážnými? Tým Skvrni (Martin, Petra, Terezka, Martínek Škvrnovi a Káťa Maixnerová), Škvrňáci
(Pavel, Lída, Pája, Inuška Škvrnovi a Lukáš Doležal), Nejlepší (Zlatka a Michal Brádlovi, Vašek Žďárský, Karel
Kalenský a Zdeněk Novotný), Záhumeňáci (Roman, Petra, Péťa, Barča a Amálka Baliharovi), Dream team
(Radek, Lucka, Majda a Simonka Křovinovi a Helena Kráčmarová), Homo team (Honza Vojtěch, Tonda Křovina,
Marek Hejduk, Anička a Honza Kráčmarovi), Doležálci (Milan, Lenka, Tomáš a Lukáš Doležalovi a Káťa
Maixnerová) Tragédi (Tomáš a Lukáš Doležalovi, Michal Brádle, Karel Kalenský a Káťa Maixnerová). Nejprve se
začalo vleže – střelbou ze vzduchovky na špalíčky. Všichni zúčastnění zjistili, jak je to nevyzpytatelná disciplína.
Poté následovala štafeta družstev – vyběhnout, zapojit hadici do rozdělovače,
oběhnout kužel, vypojit a smotat hadici, to vše v týmu za běhu o nejlepší čas.
Atmosféra byla vynikající a všechna družstva se vzájemně povzbuzovala. Další
disciplínou byl slalom týmu se žebříkem. Důležitá byla technika úchopu a postoj
členů posádky. Vše absolvovaly týmy postupně a za velké podpory ostatních.
Na 8. místě skončili Škvrňáci, na 7. Dream team, na 6. Skvrni, na 5. Doležálci,
na 4. Nejlepší, bronzoví byli Záhumeňáci, stříbrní Tragédi a zlatí Homo team.
Po vyhodnocení si ještě hasiči s fotbalisty změřili své síly v přetahování lana.
Zpočátku byly síly vyrovnané, ale nakonec fotbalisté ukázali větší sílu. Letošní
zakončení sezóny se vydařilo, všichni jsme se pobavili a výsledky? Ty byly
druhořadé. Spotu zdar a zase za rok a možná ještě v hojnějším počtu. 
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CHARITATIVNÍ PLES NA PODPORU OPUŠTĚNÝCH ZVÍŘAT
Psí útulek Chlum u Hořic každoročně pořádá mnoho akcí. Je to
například letní Dogracing nebo několik společných venčení pro
pejsky jak z útulku, tak ostatní, co už majitele mají. Na těchto akcích
se všichni společně snaží najít nový domov pro co nejvíce
opuštěných zvířat a zároveň upozornit na důležitou a
nenahraditelnou práci útulku. Bohužel i tak jsme došly k
zarážejícímu faktu, že mnoho obyvatel Hořic a okolí ani netuší, že
tu nějaký útulek vůbec je. Proto jsme se rozhodly uspořádat spolu s
Psím útulkem Chlum u Hořic novou akci. Touto zbrusu novou akcí je
Charitativní ples na podporu opuštěných zvířat. Tímto bychom rády
dostaly do podvědomí lidí problematiku zvířat bez domova ať už
psů, koček, ale i volně žijících zvířat, kteří díky lidské bezohlednosti
nebo dokonce hlouposti potřebují naši pomoc. Ples se bude konat
10. 12. 2016 v Kulturním domě v Dobré Vodě u Hořic. Předvánoční
termín byl zvolen úmyslně, protože v tuto dobu je více než nutné,
aby si většina z nás uvědomila, že zvíře je živá bytost a ne pouhý
dárek pod stromeček, který brzo přestane bavit. Byly bychom
opravdu rády, kdyby se nám podařilo snížit nárůst zvířat bez
domova, který je po Novém roce očekáván snad všemi útulky. Celý
výtěžek bude rozdělen mezi organizace, které pomáhají zvířatům v
nouzi. Organizace vybrané pro letošní rok najdete na našich
facebookových stránkách. O těchto organizacích se budete moci více dozvědět i přímo na plese. Díky mnoha
úžasným sponzorům se můžete také těšit na opravdu bohatou tombolu. Pomozte tedy společně s námi a
udělejme z tohoto plesu každoroční akci, která pomůže tam, kde je to potřeba. Děkujeme.
Kateřina Musilová, Aneta Kráčmarová a Andrea Kalenská

ADVENTNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
Zveme všechny naše spoluobčany důchodového věku na adventní posezení, které se
koná ve čtvrtek 15. prosince v 17:00 hodin v hostinci U Krejčů. Připraveno bude
promítání fotografií z událostí akcí naší obce za celý rok. Vánoční atmosféru se zpívanými
koledami naladí děti z chodovické školy. Přijďte si posedět, popovídat a zpříjemnit si
adventní čas. Rádi Vás v případě potřeby dovezeme tam i zpět. Kontaktujte nás na
telefonním čísle 730 519 013 (OU) nebo na 732 108 061 (Lenka Doležalová)
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POZVÁNÍ V ADVENTNÍM ČASE
Advent je u nás právem spojen s kostelem sv. Bartoloměje. V tomto krásném a tajemném čase se zde rozezvučí
vánoční koledy a skladby v podání pěveckých a hudebních sborů a varhanních mistrů.
1. neděle 27. 11. 2016 v 17:00 hodin – Rozsvěcení vánočního stromu. Sejdeme se před kostelem sv.
Bartoloměje, zazpíváme si společně koledy a předvánoční atmosféra bude pokračovat ve škole prodejní
vánoční výstavou s občerstvením. Všichni jste srdečně zváni.
2. sobota 3. 12. 2016 v 17:00 hodin – „A na zemi upokojeni“, ženský flétnový sbor Pifferaios vystoupí
společně s mužským sborem Toni dei signori pod vedením Iny Václavů.
3. sobota 10. 12. 2016 v 17:00 hodin – „Vánoční pastorále“, koledy a vánoční písně v podání pěveckých sborů
Ratibor a Vesna společně s dětskými pěveckými sbory Písnička a Musica ze ZUŠ Hořice pod vedením Olhy
Kolodiy.
4. sobota 17. 12. 2016 v 17:00 hodin – „Adventní koncert“, v podání Martina Strejce na varhany, Petra Strejce
na housle a zpěv Lucie Strejcová.
Na všechny adventní koncerty Vás srdečně zveme. Přijďte se nadýchat předvánoční atmosféry.
Štědrý večer 24. 12. 2016 v kostele sv. Bartoloměje – od 16:00 hodin štědrovečerní mše pod vedením P. Mgr.
Filipa Janáka. A od 22:00 hodin zveme širokou veřejnost na zpívání koled.
I na Štědrý den je přislíbeno od Zdeňka Novotného, že se kostelní zvon rozezní a to hned dvakrát, poprvé před
16:00 hodinou a následně zahájí před 22:00 hodinou zpívání koled v kostele.
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ZMAPOVALI JSME NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PODCHLUMÍ
Pokud vás zajímá, co si člověk představí pod pojmem „neformální vzdělávání“, pak vězte, že se nejedná o nic
tajuplného. Jsou to všechna ta zařízení, spolky či skupiny, které se starají o děti v jejich volném čase.
MAS Podchlumí v rámci svého projektu mapuje nejen školky a školy – tedy
tzv. „formální vzdělávání“, ale také vše ostatní, kde děti smysluplně tráví svůj
volný čas.
Pokud chceme tato zařízení nějak definovat, musíme použít různé úhly
pohledu, abychom došli k tomu, jaké je jejich poslání, organizace a funkce.
Historicky
Nejstarší spolky věnující se dětem a mládeži pracují desítky let. Jejich poslání se nijak významně nezměnilo.
Máme na mysli spolky Sokol a Junák. Pokud se řeknou tyto dva názvy, je všem hned jasné, jakou činností se
daná zařízení zaobírají. Historicky kratší dobu pracují ZUŠky (základní umělecké školy). Ty pracují v naší oblasti
dvě, jedna je státní a jedna soukromá. Najdeme je nejen v Hořicích, ale mají odloučená pracoviště i v okolních
školách. Děti hrají, zpívají, kreslí, modelují, hrají divadlo. Nemůžeme zapomenout na hasiče, kteří pracují s
mládeží snad ve všech navštívených lokalitách, a to i v té nejmenší vsi. Pořádají soutěže, tábory, cvičení pro své
malé svěřence. No a samozřejmě tělovýchovné jednoty, které děti prohánějí po všech možných sportovištích. S
novou dobou se objevily nové možnosti – Dům dětí a mládeže v Hořicích, nízkoprahový klub, kroužek pro mladé
záchranáře a kroužek malých horolezců. Nesmíme zapomenout ani na handicapované děti, které tráví svůj čas v
klubu „Klokánek“. Činnost těchto skupin je vázána pouze na konkrétní místo, tedy tam, kde sídlí.
Profesionální nebo jiný
Za úplatu nebo zadarmo
Existují zařízení, která jsou financována státem nebo
Peníze až na prvním místě. Tato průpovídka naštěstí
nějak jinak (třeba charitou). Pracují v nich odborníci,
v tomto ohledu neplatí. Ano, jsou skupiny a činnosti,
kteří vykonávají tuto činnost jako své zaměstnání. Ale
které vybírají školné, příspěvky nebo nějaké
je velká skupina klubů, spolků a skupin, kde pracují
pravidelné poplatky. Z druhé strany jsme se potkali s
zadarmo dobrovolní vedoucí, trenéři nebo instruktoři.
celou řadou zájmových útvarů, které nevybírají buď
Bez těchto obětavých lidí by to nešlo. Věnují této
vůbec nic, nebo jen velmi symbolický peníz. Nutno
činnosti svůj volný čas, často i kus dovolené. Nutno
dodat, že na činnost spolků přispívají ze svých
poznamenat, že uznání společnosti není vždy takové,
rozpočtů místní samosprávy. Podporují pravidelně a
jaké by si zasloužili. Díky nim totiž dělají mladí něco
dlouhodobě různé aktivity spojené s výchovnou a
smysluplného, něco se naučí navíc, získají nové
vzdělávací činností dětí a mládeže ve své působnosti.
Časová náročnost
znalosti a dovednosti (mluvíme přece pořád o
vzdělávání).
Volnočasové aktivity si děti volí zpravidla na dobu
Masovost či exkluzivita
jednoho školního roku, tedy od září do června.
Náš pohled byl značně nepřesný, pokud jsme se
Pravidelně v předem domluveném čase se účastní
snažili alespoň typovat, kolik má která skupina
tréninku, schůzek, nácviků. Ty probíhají nejčastěji v
neformálního vzdělávání členů. A je také pravda, že
době pracovních dnů, ale mnohé zájmové činnosti
počty zapojených dětí se razantně liší. Některá
zaberou i víkendy – sportovní utkání, výlety, soutěže a
činnost je vykonávána stovkami dětí, jinde je členů do
vystoupení naplní nejednu sobotu a neděli nejen
desítky. Nelze ale říci, že by byly malé zájmové
dětem a jejich vedoucím, ale také rodičům, kteří své
skupiny méně důležité. Je třeba si uvědomit, že každé
děti na tyto akce dopravují nebo doprovázejí. Některé
dítě podchycené v nějakém klubu či oddíle je
aktivity mají víceletou následnost (např. hudební
přínosem nejen pro dítě samotné, ale potažmo pro
školy), jiné lze plánovat skutečně na jeden rok. Mnohé
celou společnost. Zaměstnané dítě nemá čas
dětské skupiny mají i prázdninové aktivity, myslíme
vymýšlet nepravosti.
tím tábory a různá soustředění.
Zaměření
V naší oblasti jsou děti hodně zaměřeny kulturně a sportovně. Oddílů věnovaných těmto aktivitám je většina. Co
téměř úplně schází, je volba volnočasových aktivit technicky zaměřených. Snad jistým přechodem jsou
dobrovolní hasiči, kde se kromě fyzického výkonu vyžaduje i manipulace s hasící technikou a jen v hořickém
DDM jsme našli skupiny mladých modelářů, elektrotechniků, a programátorů. Dále jsme objevili kroužek vaření a
ručních prací a poměrně šířeji jsou zastoupené výtvarné kroužky a kroužky keramiky. Technické kroužky jsou
prostorem, který by bylo vhodné zaplnit širší nabídkou, umožňující rozvoj dětí i v tomto směru. Sami žáci
devátých ročníků definovali oblast technického vzdělání, jistého kutilství jako zcela nedostatečnou ve
vzdělávacích plánech základních škol. A ani mimoškolní nabídka jim v tomto směru nic moc nepřináší. Děti ve
vesnických školách nemají tuto možnost, krom dojíždění do Hořic, vůbec. Přitom řemeslné technické dovednosti
byly dříve výsadou zejména „vesnických kluků a holek“. Vždyť každý si dříve uměl vyrobit „motokáru“, koloběžku,
opravit kolo apod.

Četnost
Mimoškolní činnost je dostupná všem dětem, které o ni mají zájem, i když dětem z malých vesnic poměrně
obtížněji než dětem z měst a vesnic, které mají školu. Největší koncentrace je pochopitelně v Hořicích, ale nějaké
aktivity jsou dostupné odkudkoli. Pravdou zůstává, že rodiče fungují jako dopravci, pokud si dítě vyhlédne činnost
hůře dostupnou. Ale vzhledem ke vzdálenostem, které v naší oblasti jsou opravdu malé, a k poměrně dobré
dopravní obslužnosti by ani toto nemělo být na překážku rozvoji dětí v mimoškolních aktivitách.
Z předchozích odstavců je snadno dovoditelné, že téměř všechny děti na území ORP Hořice mají možnost se
věnovat ve svém volném čase aktivitám, které přispějí k jejich rozvoji. Myšlení, manuální zručnost, nové
poznatky, pevná vůle a soustavnost, fyzická zdatnost, sociální kontakty, pohybové dovednosti – to jsou bonusy,
které si každé dítě z takovéto činnosti odnáší.
Mluvili jsme se zástupci všech možných dětských zájmových skupin a kroužků, které jsme v území objevili.
Z rozhovorů jsme sestavili analýzu, která je jedním z výstupů realizovaného projektu MAP Hořice. Tímto se
obracíme na ty, ke kterým jsme se nedostali, protože jsme jejich činnost neodhalili a žádáme je, aby nám o své
existenci napsali. Rádi zveřejníme, co pro děti v území děláte.
Kolektiv MAS Podchlumí, z.s.
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000058
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice Vás srdečně
zve na setkání pracovních skupin MAP nad tématem
Vzdělávání dětí, osobnost učitele a jeho postavení ve
společnosti ve středu 9. listopadu 2016 od 16:30 hodin.
Program:
Místní akční plán a přiblížení tématu setkání
 Výstupy z minulého setkání
 Jak pracovat živě s dětmi při výuce čtenářských a
matematických dovedností v ZŠ (Mgr. Jan Horák)
 Návrhy, náměty a společný rozbor problému
Místo: V přednáškové místnosti Městské knihovny v
Hořicích
Budeme rádi, když se přidáte!
UČITELÉ, RODIČE DĚTÍ, SPOLKY PRACUJÍCÍ S DĚTMI,
ODBORNÍCI A VŠICHNI, KDO MÁTE CO ŘÍCI.
Prosím přihlaste se nám na emailu:
malinova@podchlumi.cz

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice Vás
srdečně zve na seminář Rozvoj mluvních
dovedností při výuce ČJ, relaxační prvky a
karetní hry ve středu dne 16. 11. 2016 pod
vedením lektora Mgr. Horáka v zasedací místnosti
za Městskou knihovnou Hořice. Seminář nabídne
účastníkům nápady na využití moderních
technologií ve výuce, aktivity pro sblížení
dětského kolektivu, relaxační aktivity a karetní
hry. Vyzkoušíme si hry podporující rozvoj slovní
zásoby, vyprávění a představivost. Účastníci
semináře získají veškeré materiály využívané
v semináři (matrice karet, pracovní listy)
v elektronické podobě a budou je moci uplatnit ve
své výuce.….
Přihlášky zasílejte na: malinova@podchlumi.cz

SPOLEK PODZVIČINSKO SE ROZLOUČIL S LETNÍ
TURISTICKOU SEZÓNOU
PODKRKONOŠÍ – v sobotu 8. října jsme se symbolicky rozloučili s letní turistickou sezónou
prostřednictvím akce Zavírání turistické sezóny na Zvičině. Součástí akce bylo vyhlášení Fotosoutěže
Podkrkonoší 2016 a drakiáda. Akce proběhla za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Zavírání turistické sezóny na Zvičině tradičně proběhlo ve spolupráci s MAS Podchlumí, DDM Jednička Dvůr
Králové nad Labe, s Královéhradeckým krajem a se členy sdružení Podzvičinsko. Dům dětí a mládeže Jednička
připravil drakiádu pro děti, turisté se mohli celé odpoledne bavit za doprovodu skupiny Melodik z Hořic. Kromě
drakiády, byla pro nejmenší návštěvníky připravena také dětská dílnička, kde si děti společně se svými rodiči
mohli vyrobit malého dráčka a odnést si ho domů. Návštěvníci si mohli zakoupit regionální produkty – hořické
trubičky, keramiku, med, mýdla z kozího mléka, medovinu nebo pivo. Dorazil i dráček Zvičiňáček, který dětem pro
obveselení rozdával malé dárečky. Na místě nechyběl ani stánek s informačními materiály členů sdružení
Podzvičinsko, turisté si mohli odnést letáky a mapy z Podkrkonoší, Hradecka, Krkonoš a z Královéhradeckého
kraje. Součástí akce byla i výstava Fotosoutěže Podkrkonoší 2016 na téma Podkrkonoší očima fotografa, která
byla po celou dobu k vidění v kostele sv. Jana Nepomuckého. Zároveň proběhlo vyhlášení výsledků fotosoutěže
a vítězům byly předány ceny. Ceny do fotosoutěže věnovali členové spolku, Ateliér fotografie Martin Hlaváček a
Královéhradecký kraj. I přes chladnější říjnové počasí přilákalo sobotní odpoledne na Zvičinu řadu návštěvníků,
kterým děkujeme za účast.
DM Podzvičinsko

JAK JSME VOLILI V KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLBÁCH
Ve dnech 7. a 8. října se konaly volby do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kde lídrem Starostů a
Východočechů byla paní Mgr. Martina Berdychová. Současně probíhalo první kolo voleb do jedné třetiny Senátu.
Druhé kolo Senátních voleb pak připadlo 14. a 15. října.
Volby do zastupitelstev krajů – Královéhradecký kraj
Z celkového počtu 422 voličů jich ke krajským volbám v Holovousích přišlo 189, volební účast tedy byla 44,79%,
platných hlasů však bylo o 5 méně. Celostátní volební účast byla 34,57%, v Královéhradeckém kraji 37,33%.
Výsledky krajských voleb v Holovousích:
Výsledky krajských voleb v Královéhradeckém kraji
Starostové a Východočeši
75 hlasů
ANO 2011
13 mandátů
ANO 2011
32 hlasů
ČSSD
6 mandátů
KSČM
16 hlasů
Koalice pro KHK
5 mandátů
Koalice pro KHK
14 hlasů
ODS
5 mandátů
Koalice Piráti a SZ pro KHK
12 hlasů
KSČM
4 mandáty
ČSSD
11 hlasů
TOP 09
4 mandáty
ODS
9 hlasů
Starostové a Východočeši
4 mandáty
TOP 09
7 hlasů
Koalice Piráti a SZ pro KHK
2 mandáty
Koalice SPD a SPO
4 hlasy
Koalice SPD a SPO
2 mandáty
Úsvit s Blokem proti islamizaci
1 hlas
Svobodní a Soukromníci
1 hlas
Ne ilegální imigraci – peníze pro lidi 1 hlas
Zvolené strany zahájily v Královéhradeckém kraji koaliční vyjednání. Nakonec byla utvořena pětikoalice ze stran
ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09, která 24. 10. podepsala
koaliční smlouvu pro nové vedení kraje. Zástupci stran se dohodli na základních programových prioritách a také
personálním obsazením. Strany už při podpisu memoranda oznámiliy že v devítičlenné radě kraje obsadí ČSSD
místo hejtmana. Jeho prvním náměstkem bude zástupce ODS, druhým náměstkem zástupce Koalice pro
Královéhradecký kraj, třetího náměstka budou mít Starostové a Východočeši a čtvrtého TOP 09. Hnutí ANO,
které krajské volby vyhrálo, bylo odsunuto do opozice. Ustavující zasedání nového krajského zastupitelstva je
naplánováno na 7. listopadu.
Volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod Jičín
Senátní volby, především jeho druhé kolo doprovázela, tak jako v minulých letech, nízká volební účast.
Z celkového počtu voličů 422 volilo v prvním kole pouze 177 voličů, 10 hlasů však bylo neplatných. Celkově byla
tedy volební účast 41,94%.
Druhé kolo bylo s podstatně nižší volební účastí. K volbám přišlo pouhých 85 voličů a volební účast tak dosáhla
jen 20,19%. Ve volebním obvodu Jičín byla volební účast v 1. kole necelých 34%. Ve 2. kole byla volební účast
16,28% a zvítězil Ing. Tomáš Czernin nad JUDr. Janem Malým.
Výsledky Senátních voleb v Holovousích
1. kolo
2. kolo
Doležal Ivan (ODS)
47 hlasů
Czernin Tomáš Ing. (TOP 09 + STAN)
37 hlasů
49 hlasů
Malý Jan JUDr. (ANO 2011)
30 hlasů
26 hlasů
Beranová Věra Mgr. (KSČM)
19 hlasů
Táborský Josef Ing. (ČSSD)
16 hlasů
Fiala Jiří Ing. (bez politické příslušnosti)
12 hlasů
Dryml Vladimír MUDr. (bez politické příslušnosti) 5 hlasů
Výsledky za volební obvod Jičín
Czernin Tomáš Ing. (TOP 09 + STAN)
Malý Jan JUDr. (ANO 2011)
Táborský Josef Ing. (ČSSD)
Beranová Věra Mgr. (KSČM)
Doležal Ivan (ODS)
Fiala Jiří Ing. (bez politické příslušnosti)
Dryml Vladimír MUDr. (bez politické příslušnosti)

1. kolo
10 472 hlasů
9 226 hlasů
5 211 hlasů
4 222 hlasů
3 765 hlasů
2 663 hlasů
1 171 hlasů

2. kolo
11 075 hlasů
7 653 hlasů

Volby v Holovousích proběhly bez jakýchkoliv problémů. Nyní nás čekají za rok na podzim volby do Poslanecké
sněmovny.
seh

PRODEJ OVOCE A STROMKŮ
VŠÚO Holovousy s. r. o., zahájil sobotní prodej ovoce a stromků ve skladu ovoce. Kromě
již tradičních čtvrtků, kdy je prodejna otevřena od 12:00 hod do 17:00 hod, bude zahájen
také sobotní prodej a to počínaje sobotou 29. 10. 2016. Každou sobotu bude prodejna
otevřena od 8:00 do 12:00 hodin.
seh

ŽIVOTNÍ JUBILEA
1. 11.
2. 11.
6. 11.
7. 11.
16. 11.
24. 11.
27. 11.
28. 11.
15. 12.

Zdeněk Portych, 84 let
Vladimír Novotný, 83 let
Josef Vávra, 86 let
Miloslava Knězáčková, 75 let
Miloslav Kočí, 75 let
Alena Šubrtová, 82 let
Eva Pojkarová, 82 let
Vlastimila Novotná, 81 let
Marie Hladíková, 86 let

LISTOPADOVÉ PRANOSTIKY
Listopadová mlha zhasíná slunce.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží.

PROSINCOVÉ PRANOSTIKY
Má-li sv. Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
Na sv. Mikuláše už je zima celá naše.
Když přijde sv. Lucie, najde tu jen zimu.

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Sňatek uzavřeli
17. 9. Tomáš Kráčmar a Aneta Šubrová

Přistěhovali se
Jiří Štelcík z Hořic do Chodovic
Lukáš Přibyl z Vojic do Chodovic

Zemřeli
12. 9. Vojtěch Žižka z Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY


Rozsvěcení vánočního stromu od 17:00 hodin,
zahájení prodejní vánoční výstavy ve škole, která potrvá do úterý 29. 11.

3. 12.
Adventní koncert Pifferaios, Toni dei signori od 17:00 hodin – kostel sv. Bartoloměje
 10. 12.
Adventní koncert Ratibor a Vesna, Písnička a Musica od 17:00 hodin – kostel sv. Bartoloměje
 10. 12.
Charitativní ples na podporu opuštěných zvířat – KD Dobrá Voda
 15. 12.
Adventní posezení pro seniory od 17:00 hodin – Hostinec U Krejčů
 17. 12.
Adventní varhanní koncert Martina Strejce od 17:00 hodin – kostel sv. Bartoloměje
 24. 12.
Štědrovečerní mše pod vedením P. Mgr. Filipa Janáka od 16:00 hodin – kostel sv. Bartoloměje
Zpívání koled v kostele od 22:00 hodin – kostel sv. Bartoloměje
 V pátek 18. 11. bude kancelář obecního úřadu uzavřena.
 Z důvodu čerpání dovolené bude kancelář obecního úřadu uzavřena od 21. 12. do 30. 12.
 Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
 Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 – 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý, zelená
známka (1x za 14 dní) – 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12., 27. 12., žlutá známka (měsíční) 1. 11., 29. 11., 27. 12.,
oranžová známka (rekreační) svoz ukončen, černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle
s tříděným odpadem (plast, papír) – 1. 11., 6. 12.
27. 11.
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