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Toto vydání Zpravodaje vychází s malým zpožděním, ale za to je plné informací a událostí, které jsme nejen během
prázdnin prožívali.

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 21. srpna 2018 bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem zastupitelstva byla informace o vyřízené Reklamaci díla „Obnova nádrže Chloumky“. Dále byla
řešena realizace projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“, kdy byl zhodnocen stav prací k 31. 7. 2018 a byly vystaveny
dílčí faktury, jejichž proplacení odsouhlasil technický dozor investora i zastupitelé. Na každé faktuře je 10% zádržné.
• „Přátelská škola pro praktický život“
199.856,49 Kč – 10% zádržné = k úhradě 179.871,00 Kč
• „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“
75.717,09 Kč – 10% zádržné = k úhradě 68.145,00 Kč.
Při realizaci projektů vyvstávají na povrch věci, které nebylo možné předvídat nebo
na které se v tuto chvíli nabízí lepší řešení. Řada změn je vyvolána také tím, že
dochází k souběžné realizaci dvou děl, ale každé dílo bylo projekčně řešeno jako
individuální.
Ve spolupráci s projektantem, technickým dozorem investora a dodavatelem jsou
připraveny rozpočty na vícepráce a méněpráce. Po jejich nacenění a odsouhlasení
s projektantem, TDI a dodavatelem bude řešeno uzavření Dodatku ke Smlouvě o
dílo a následně vše s poskytovatelem dotace.
Jedná se zejména o změnu v 1. NP – bezbariérové WC, kde bylo odstraněno
plechové schodiště na půdu s tím, že není nutné zdít nosnou zeď od základu. Nosné traverzy byly prodlouženy a
zabetonovány do připravených kapes. Kovové schodiště bylo demontováno s tím, že bude nahrazeno sklápěcím
schodištěm, pro které bude nově vybudován stropní otvor na chodbě školy, a schody budou vyklápěny směrem ke
sborovně. V projektové dokumentaci i rozpočtu je demontáž přepažení na chodbě v přízemí z důvodu vybudování
bezbariérového WC. Přepažení odděluje prostor chodby od sociálního zázemí MŠ, a proto je nutné jej nahradit, aby
byla zajištěna bezpečnost dětí MŠ, které z herny chodí na WC. Cenová nabídka: 36.674,10 Kč včetně DPH. Při
zahájení prací se domluvil technický dozor investora s dodavatelem na provedení sond, zda je zajištěno odizolování
základů celé budovy, aby po zateplení a novém soklu nedocházelo k natažení vlhkosti do neodizolovaných venkovních
stěn. Sondami bylo zjištěno, že přístavba = jídelna, její východní část, kuchyň severní část a ze západní strany bývalá
kotelna a zadní vchod izolaci mají. Na levou stranu od hlavního vchodu do budovy = původní budova fary však izolace
úplně chybí. Hydroizolaci je tak v těchto místech nutné provést v úseku přístavby šaten ještě před zahájením přístavby.
Cenová nabídka: 86.839,23 Kč včetně DPH.
Zastupitelé jednohlasně schválili cenovou nabídku na přepažení chodby v přízemí i cenovou nabídku na provedení
hydroizolace v té části budovy, ve které chybí. V souvislosti s hydroizolací budou také řešeny dešťové svody.
Zastupitelé dále schválili přípravu rozpočtu na novou krytinu střechy budovy školy. Při zateplování pláště budovy
bude postaveno lešení a bylo by vhodné jej využít a provést výměnu střešní krytiny souběžně. Zastupitelé byli
informováni o stavu přípravy projektové dokumentace na chodníky a věcných břemenech kanalizace. Projednána
byla žádost o opravu propadlé komunikace v lokalitě nových rodinných domů pod kostelem. Dílo nelze
reklamovat a tak oprava bude muset být hrazena z rozpočtu obce. Celková rekonstrukce bude provedena až po
dostavbě všech rodinných domů, kdy bude předpoklad, že po opravené komunikaci již nebude jezdit těžká technika.
Řešen byl také most k Penzionu Sluníčko v Dolním Mezihoří. Největším problémem jsou nedořešené vlastnické
vztahy. Projednáno a schváleno bylo podání Žádosti o koupi 80% vlastnického podílu VŠÚO Holovousy na
nemovitosti Vinopalna a Spojovák s tím, že starostka ještě zajistí posouzení stavebně technického stavu nemovitostí.
Žádost však bylo nutné bezodkladně podat.
Některé body nejsou rozepsány, neboť se o nich dočtete v ohlédnutí za volebním obdobím let 2014 – 2018.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM 2014 – 2018
Milí spoluobčané, máte před sebou poslední vydání Zpravodaje volebního období 2014 – 2018.
Pro mne to bylo plno nových zkušeností, výzev a učení. Jsem za to moc ráda a bylo mi ctí mít
možnost stát se pro toto období starostkou obce. Proto bych moc ráda poděkovala za důvěru,
skvělou spolupráci, radu a pomoc všem zaměstnancům obce, zastupitelům, zaměstnancům
Základní a Mateřské školy v Chodovicích, spolkům i Vám jednotlivcům, kteří jste ochotně
přiložili ruku k dílu, přispěli dobrou radou a aktivně a se zájmem se podíleli na dění v obci a
také Vám spoluobčanům, za celé čtyři roky podpory. Díky skvělému kolektivu lidí, které mám
kolem sebe, se podařilo zrealizovat spoustu projektů a dobrých nápadů. Vám všem patří
poděkování za čtyřletou práci pro obec, kterou bych nyní ráda zrekapitulovala:
Volební období 2014 – 2018
Volby do obecního zastupitelstva se konaly 10. – 11. 10. 2014, ustavující zasedání dne 7. 11. 2014 s tímto
výsledkem:
starostka obce
Zlatuše Brádlová
místostarostka obce
Mgr. Lenka Doležalová
zastupitelé
Roman Balihar, Petra Baliharová, Mgr. Martina Berdychová, Ing. Helena Kráčmarová,
Zdeněk Kráčmar, Radek Křovina, Ing. František Paprštein CSc., MUDr. Petr Stříhavka
Dne 26. 10. 2015 na svoji funkci zastupitelky rezignovala Mgr. Martina Berdychová. Novým členem zastupitelstva obce
se po její rezignaci stal MUDr. Petr Stříhavka z Chloumek. Tím má po delší odmlce místní část Chloumky zastoupení
v zastupitelstvu obce.
Zastupitelé na celkem 42 zasedáních projednali a schválili řadu investic, projektů a důležitých věcí ohledně
chodu obce.
ROK 2014
• Byla dokončena rekonstrukce budovy služeb
Výše dotace:
1.900.000,- Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Za finanční prostředky získané v soutěži Vesnice roku 2013 byla zrekonstruována budova vedle obecního úřadu na
návsi v Holovousích. Vznikly tak nové prostory pro obchod potravin, kadeřnictví, pedikúru i archiv obce.
ROK 2015
•

Nové autobusové zastávky na silnici I/35 a vybudování nového veřejného osvětlení k nim a zároveň
osazení 11 lamp veřejného osvětlení v lokalitě nových rodinných domů pod kostelem v Chodovicích
Výše dotace:
464.600,- Kč
Poskytovatel:
Královéhradecký kraj – Program obnovy venkova
Celkové náklady:
925.170,57 Kč
Vlastní zdroje:
460.570,57 Kč.
První větší akcí nového zastupitelstva bylo podání žádosti o dotaci do
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje s názvem „Obnova
infrastruktury obce Holovousy“. V prosinci 2014 byla žádost podána. Dotaci
jsme získali a tak mohlo dojít k výměně zastaralých autobusových zastávek
na silnici I/35 pod obcí Holovousy za nové. Na průhledné plochy zastávek byl
nalepen znak obce Holovousy. Nově bylo vybudováno také veřejné osvětlení
k autobusovým zastávkám, čímž byla zvýšena bezpečnost občanů, kteří
autobusovou dopravu využívají.
V rámci této akce byly na základě již připravené projektové dokumentace
osazeny stožáry včetně lamp a to v počtu 11 kusů na novém sídlišti
rodinných domů v Chodovicích. Vyměněn byl i rozvaděč a instalováno
čidlo, které řídí rozsvěcení veřejného osvětlení v Chodovicích.
• Vypracován byl Povodňový plán obce Holovousy

ROK 2016
• Restaurování sochy svaté Terezie
Výše dotace:
47.000,- Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo kultury ČR
Celkové náklady:
70.435,- Kč
Vlastní zdroje:
23.435,- Kč.
Na základě podané Žádosti o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s
rozšířenou působností v roce 2016 a jejího kladného vyřízení byla Ministerstvem kultury ČR poskytnuta dotace na
restaurování sochy svaté Terezie. Socha byla rozebrána a odvezena do ateliéru restaurátorky. Nejvážnějším
poškozením sochy bylo mechanické odlomení pravé ruky. V ateliéru proběhly plánované
restaurátorské práce a to včetně tvarové rekonstrukce chybějící ruky s knihou. To vše ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem v Josefově. Na doporučení paní restaurátorky
byly navrženy vícepráce – zlacení čelního textu a zhotovení atributů (svatozáře a šípu). Dne
24. 10. 2016 byla socha sv. Terezie přivezena zpět na své místo včetně nových atributů. Díky
účelovému finančnímu prostředku z Ministerstva kultury ČR a finančním prostředkům z rozpočtu
obce se podařilo sochu sv. Terezie zrestaurovat tak, že je konečně kompletní a tak, jak má být.
•

Vypracován byl Povodňový plán Čistírny odpadních vod obce Holovousy

ROK 2017
• Obecní automobil
Celkové náklady:
150.000,- Kč
Na jaře 2017 byl pořízen obecní automobil značky Citroën, s tažným zařízením. Je tak prvním autem zakoupeným pro
potřeby zaměstnanců obce. Nejvíce jej využívají pracovníci pečující o zeleň, dále slouží k rozvozu obědů našim
spoluobčanům a v neposlední řadě je auto využíváno při cestách do Knihovny Václava Čtvrtka do Jičína za účelem
výměny knížek z knižního fondu. Auto je polepeno názvem a znakem obce Holovousy. A v roce 2018 byl k obecnímu
automobilu pořízen:
• Sklápěcí přívěs
Celkové náklady:
77.926,- Kč
• Hřiště za školou v Chodovicích – akce „Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“
Výše dotace:
400.000,- Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkové náklady:
904.312,- Kč
Vlastní zdroje:
504.312,- Kč.
Dne 16. 12. 2016 byla podána Žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště za školou v Chodovicích s názvem
„Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“. Žádost byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního titulu
Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Stav hřiště vybudovaného v letech 1981-1982 byl
velmi špatný. Většina herních prvků byla z důvodu bezpečnosti již odstraněna. Žádost byla schválena. Proběhlo
výběrové řízení, ve kterém nejnižší cenovou nabídku podala firma B plus P s.r.o.. Během července a srpna byly na
hřiště nainstalovány nové bezpečné herní prvky.
• DOMESTOS – Celková rekonstrukce sociálního zázemí ve školce a škole
Výše dotace:
193.600,- Kč
Celkové náklady:
500.527,- Kč
Vlastní zdroje:
306.927,- Kč.
V roce 2016 se už potřetí chodovická škola a školka přihlásila do soutěže s Domestosem. Projekt se jmenoval „Vezměte
úroveň školních toalet do svých rukou“. Díky soutěžním aktivitám a hlasování bylo možné vyhrát finanční prostředky na
rekonstrukci toalet nebo čistící prostředky na celý rok. Soutěž probíhala od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Děti i personál
školy šli do soutěže s velkou motivací a to vyhrát hlavní cenu. Udělali pro to maximum a podařilo se získat finanční
prostředky ve výši 193.600,- Kč. Práce na rekonstrukci probíhaly po celé prázdniny 2017. Vyměněny byly rozvody vody,
elektřiny a odpadů. Do rekonstruovaných prostor byla pořízena nová okna. Vysoké stropy byly sníženy
sádrokartonovým podhledem, který je osazen bodovými světly. Vyměněny byly obklady i dlažba. Nová jsou umyvadla,
baterie, pisoáry i toalety. Náklady spojené s výměnou veškerých rozvodů, oken a snížení podhledů byly hrazeny
z rozpočtu obce. Práce byly dokončeny těsně před 4. Setkáním rodáků na konci srpna 2017.

• Obecní knihovna - „Knihovna Holovousy jako informační centrum“
Výše dotace:
20.000,- Kč
Poskytovatel:
Ministerstvo kultury ČR
Celkové náklady:
39.864,- Kč
Vlastní zdroje:
19.864,- Kč.
V listopadu 2016 byla podána Žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury. Dotace byla poskytnuta ve výši 20.000,Kč a pořízen byl nový počítač-notebook do knihovny, laserová čtečka čárových kódů, dataprojektor a plátno. Vše je
využíváno při besedách, přednáškách a různých setkáních.
• Stezka pro pěší a cyklisty Hrachovec – Chodovice
Byla vybudována ve spolupráci s Městem Hořice a to dle Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu „Stezka pro cyklisty a chodce Hrachovec-Chodovice“ ze dne 1. 3. 2016.
Výše dotace:
1.317.676,14 = 90% způsobilých nákladů úseku cyklostezky v katastrálním území Holovousy
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotační výzva z IROP –
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
Celkové náklady:
1.464.084,60,- Kč způsobilých nákladů úseku cyklostezky v katastrálním území Holovousy
Vlastní zdroje včetně vícenákladů: 296.230,30 Kč včetně DPH.
Vícenáklady:
2015 Geometrický plán – odsouhlasení hranic pozemků – rok 2015 – 27.830,- Kč včetně DPH
11. 2017
Výškopis a polohopis
10.587,50 Kč včetně DPH
Archeologický průzkum – terénní práce
43.746,34 Kč včetně DPH
12. 2017
10% způsobilých nákladů úseku cyklostezky v k.ú. Holovousy
146.408,46 Kč včetně DPH
STRABAG – vícepráce: plošná úprava terénu, pročištění příkopu…
31.650,00 Kč včetně DPH
STRABAG – vícepráce: napojení asfaltového vjezdu, lavička
36.008,00 Kč včetně DPH
Vlastní zdroje celkem:
296.230,30 Kč včetně DPH.
Nová vyasfaltovaná stezka je vhodná pro pěší, cyklisty a také in-line bruslaře. Stezka
propojuje Chodovice a Hrachovec. Je tak bezpečnou cestou pro děti do hořických
škol, pracujících do zaměstnání, ale také vhodná pro odpočinkové vycházky. Celková
délka stezky je 1,650 km z toho v úseku 200 m ve směru od Chodovic zůstává
vysypána pouze štěrkem, a to z důvodu rozhodnutí vlastníka soukromého pozemku,
který zablokoval dokončení stezky ve stávající kvalitě (asfaltovém povrchu). Na
začátku asfaltového povrchu směrem od Chodovic jsou umístěny dopravní značky
označující začátek a konec stezky pro pěší a cyklisty a také betonové zátarasy
sloužící k zamezení vjezdu nezodpovědných řidičů motorových vozidel na stezku.
Stezka byla vybudována ve spolupráci s městem Hořice a obcí Holovousy (10 % finanční podíl) za finanční podpory EU
(85 %) a státního rozpočtu ČR (5 %), celková cena: 5.756.844 Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby je firma STRABAG
a.s., Praha 5. Práce probíhaly v období 7. – 11. 2017. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 30. 1. 2018.
ROK 2018

• „Domácí kompostování v Podchlumí“ pořízeno 80 kusů kompostérů
Výše dotace:
238.150,- Kč (85% uznatelných nákladů)
Poskytovatel:
Státní fond životního prostředí
Celkové náklady:
280.174,- Kč
Vlastní zdroje:
42.024,- Kč.
V červnu 2017 se obec Holovousy zapojila do projektu Mikroregionu Podchlumí
s názvem Domácí kompostování v Podchlumí. Na základě občany vyplněných a
ve stanoveném termínu vrácených dotazníků zpět na obecní úřad bylo pro naši
obec objednáno 80 kompostérů. Do projektu se dále zapojily obce: Butoves,
Chomutice, Milovice, Nevrátice a Volanice. Žádost o dotaci na realizaci projektu Domácí kompostéry byla podána
v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla podpořena a dne 4. 6. 2018 byly kompostéry na
základě Smlouvy bezplatně předány do užívání osmdesáti spoluobčanům.
Dále jsou uvedeny úkoly a projekty, které nelze zařadit konkrétně do jednoho kalendářního roku. Prolínaly se
zastupitelstvy během volebního období. Některé se podařilo úplně dořešit, jiné na své dokončení ještě čekají:

• Rekonstrukce asfaltových cestiček na hřišti za školou
Celkové náklady:
546 313,- Kč včetně DPH
Dodavatel:
NIMS VLADIMÍR, Chodovice 88
Na rekonstrukci dětského hřiště za školou byly v rámci realizace projektu „Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“ umístěny
nové herní prvky za 904.312,- Kč. S opravou či rekonstrukcí cestiček nebylo počítáno. Po usazení nových herních
prvků vynikl jejich žalostný stav a tak zastupitelé rozhodli, že propadlé a již nevyhovující asfaltové cestičky budou na
náklady obce zrekonstruovány. V rámci akce byl úplně odstraněn asfalt a část nekvalitního zásypu. Byl navezen zásyp
ve výšce cca 20 cm a nad ním byly provedeny dva nánosy asfaltu. K tomu všemu byly pořízeny nové obrubníky. Akce
probíhala od listopadu 2017 a z důvodu nepříznivého podzimního počasí se její realizace protáhla až do dubna 2018.
• Věcná břemena kanalizace
Na opakované žádosti některých spoluobčanů ohledně nedořešených Smluv o zřízení věcného břemene služebnosti –
Kanalizační řád obce Holovousy, na kterou bylo již v roce 2007 vydáno povolení k trvalému užívání a od té doby je v
provozu, byl zastupiteli schválen postup vedoucí k dořešení a zavkladování věcných břemen kanalizace. Vypracovány
byly geometrické plány (89.540,- Kč včetně DPH), které byly předány společnosti
ELPROM CZ, s.r.o. a to za účelem uzavření Smluv o věcném břemenu kanalizace
s jednotlivými vlastníky pozemků a zavkladování věcných břemen do Katastru
nemovitostí. Celá záležitost se táhla velmi dlouho. Mnohá jednání byla nepříjemná a
někteří na uzavření Smluv ani po opakovaných vyzváních nepřistoupili nebo zaslané
smlouvy ani nevrátili. Dne 2. 8. 2018 byly na obecní úřad předány zavkladované a
podepsané smlouvy včetně nepodepsaných a seznam nevrácených smluv.
Uzavřeno a zavkladováno bylo celkem 25 Smluv. Faktura ve výši 127.980,- Kč včetně
DPH byla firmě ELPROM CZ s.r.o. uhrazena.
Sedm smluv nebylo dosud podepsáno a to včetně Smlouvy se Státním pozemkovým úřadem. Ve dvou případech ještě
probíhají jednání. Nepodepsané Smlouvy jsou také na obecním úřadě založeny. Vedení kanalizace je tak po jedenácti
letech zaneseno téměř v celé své délce v Katastru nemovitostí.
Současně s řešením věcných břemen kanalizace byl vyhotoven geometrický plán se zaměřením skutečného stavu
Čistírny odpadních vod a byl proveden její vklad do Katastru nemovitostí.
• Lokalita rodinných domů v Chodovicích pod kostelem
V předchozím volebním období se poslední prodej pozemku uskutečnil 30. 10. 2012 za cenu 650,- Kč/1m2. Cílem
nového zastupitelstva bylo prodat zbytek volných stavebních pozemků. Vyskytl se však problém. V prosinci 2015 při
jednání na odboru Životního prostředí – lesy Město Hořice byla starostka obce upozorněna na skutečnost, že stavební
parcela nabízená k prodeji se nachází v ochranném pásmu lesa a nebude možné ke stavbě domu vydat stavební
povolení. Na to následně získala písemné vyjádření. Jediným řešením bylo vypracování nového geometrického plánu,
který změní hranice nabízených pozemků. Novým geometrickým plánem došlo k přeparcelizaci pozemků a zároveň
byla stanovena nová prodejní cena a to ve výši 600,- Kč/m2 na stavební pozemky včetně přípojek inženýrských sítí,
500,- Kč/m2 na stavební pozemky bez přípojky vody a plynu a 200,- Kč/m2 pro pozemky nestavební. Ceny za nabízené
pozemky byly stanoveny a záměr prodeje pozemků byl řádně vyvěšen. Následně došlo k jejich postupnému prodeji:
V 9/2016
stavební pozemek parcelní číslo 205/5
cena 855.000,- Kč.
V 1/2017
stavební pozemek parcelní číslo 205/21
cena 451.300,- Kč
stavební pozemek parcelní číslo 205/20
cena 400.001,- Kč
nestavební pozemek parcelní číslo 205/20
cena 116.010,- Kč
V 11/2017
stavební pozemek parcelní číslo 205/4
cena 655.000,- Kč.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2018 byl schválen prodej posledního stavebního pozemku parcelní číslo
205/3 za cenu 833.000,- Kč. Kupní smlouvy, Smlouvy o advokátní úschovně a vklad do Katastru nemovitostí zajistila
Advokátní kancelář Popelka.
Reklamace komunikace v lokalitě rodinných domů v Chodovicích pod kostelem
Problém se zvlněnou a propadlou komunikací v této lokalitě byl již
mnohokrát řešen. Firma Strabag reklamaci neuznala. Na základě tohoto
vyjádření byla s advokátní kanceláří i odborníky ze silničních staveb
řešena možnost soudního sporu a oslovení soudního znalce. Po získání
potřebných informací a doporučení advokátní kanceláře i odborníků
z oboru silničních staveb bylo od soudního sporu a soudního znalce
ustoupeno. Výsledek byl velmi nejistý a výhra obce málo pravděpodobná.
Zastupitelé se usnesli, že až bude v této lokalitě ukončena výstavba
rodinných domů, bude řešena celková oprava komunikace a její
dokončení v severní části.

•

Základní škola a Mateřská škola Chodovice
Po předchozím zastupitelstvu jsme převzali připravenou projektovou
dokumentaci včetně stavebního povolení na realizaci rozsáhlého projektu na
stavební úpravy ZŠ a MŠ ve výši 20.480.287,- Kč včetně DPH půdní
vestavbu ve výši 6.020.866,- Kč včetně DPH přístavbu tělocvičny ve výši
22.120.817,- Kč včetně DPH s celkovými náklady 48.621.970,- Kč včetně
DPH. Hledány byly vhodné dotační podpory a to jak z národních, tak i
krajských zdrojů. Dlouho očekávané výzvy z programu IROP byly, bohužel
pro nás, vypsány zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ. Výzva pro MŠ byla jen s
podmínkou navýšení počtu dětí, a to o 16, s udržitelností tohoto počtu po
dobu 5 let. Což je při klesajícím demografickém vývoji v naší obci
nesplnitelné kritérium, ke kterému nebylo možné se zavázat. Vydané
stavební povolení, které bylo vydáno na celý projekt, bylo prodlouženo a byly
hledány dotační možnosti, aby alespoň postupnými kroky mohlo dojít k
odstranění neutěšeného stavu školní budovy. V srpnu 2016 bylo zadáno
vypracování nové projektové dokumentace dle vypsaných podmínek vydané výzvy pro základní školy v rozsahu poža
dovaném k podání Žádosti o změnu stavby před dokončením. V lednu 2017 byla podána Žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu – Infrastruktura základních škol (SVL) s
názvem projektu „Přátelská škola pro praktický život“ – Infrastruktura ZŠ Chodovice s plánovanými celkovými výdaji
projektu ve výši 13.269.520 Kč. Na přípravě Žádosti jsme pilně pracovali. Podané žádosti však značně převyšovaly
alokované finanční prostředky a my jsme dotaci na školu nezískali.
V prosinci 2017 zastupitelé projednali a schválili podání Žádosti o podporu do 4. výzvy z Integrovaného
regionálního operačního programu – 4. výzva IROP – Investice do vzdělávání vyhlášeným v rámci realizace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Podchlumí.
Projektová dokumentace musela být opět upravena dle vypsané výzvy a Žádost byla podána. Tentokrát jsme byli
úspěšní.
Jedná se o typ výzvy, který se týká pouze základních škol. Realizací tohoto projektu budou zmodernizovány dvě
stávající a méně využívané učebny, ze kterých v přízemí s bezbariérovým vchodem z venku vznikne učebna
„Řemeslná“. V tomto nově vybudovaném vstupu vznikne také bezbariérové WC. V učebně bude vyměněna podlaha a
pořízeno vybavení – dílenské ponky a drobné nářadí. Vstup do budovy bude díky výměně dveří i zádveří bezbariérový.
Vyměněny budou také dveře do školní jídelny a v přízemí bude vybudováno bezbariérové WC a pořízen schodolez,
který bude sloužit v případě potřeby jako individuální kompenzační pomůcka, pomocí které bude zajištěn bezbariérový
přístup do 2. NP – to je do učebny „Polytechnické“. V té budou vyměněna okna, podlaha, provedena nová
elektroinstalace včetně nových svítidel. Učebna bude vybavena výukovými pomůckami z oblasti polytechniky. Ze
stávající sborovny vznikne ke každé odborné učebně kabinet, do kterého budou pořízeny nové vestavné skříně. Ve 2.
NP bude také nově vybudováno bezbariérové WC a do všech tříd a kabinetů budou pořízeny nové bezbariérové vstupní
dveře. Datum ukončení realizace projektu je konec září 2018. Plánované celkové náklady na realizaci jsou 2.295.026,Kč včetně DPH a dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu bude poskytnuta ve výši
1.988.170,47 Kč.
V únoru 2018 zastupitelstvo obce Holovousy projednalo a schválilo podání Žádosti
do Královéhradeckým krajem vypsaného dotačního programu číslo 18POVU1Program obnovy venkova – Účel 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti na realizaci projektu s názvem Stavební úpravy budovy
ZŠ a MŠ, přístavba šaten. Žádost byla podána a dne 21. 5. 2018 na svém zasedání
rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace a to ve výši
1.200.000,- Kč (maximum, o které jsme žádali, bylo 1.500.000,- Kč). Tento dotační
program neřeší investice do ZŠ nebo MŠ, ale do budovy jako takové. Hlavním
cílem realizace projektu je zateplení obvodových stěn budovy ZŠ a MŠ Chodovice kontaktním zateplovacím systémem,
zateplení stropů k nevytápěné půdě a výměna oken a dveří. Realizací těchto opatření se budova ZŠ a MŠ dostane ze
současné energetické třídy F (velmi nehospodárná) do energetické třídy C (úsporná). Tím dojde k minimalizaci
tepelných ztrát, úsporám energie a také ke snížení provozních nákladů. Přístavbou vzniknou oddělené šatny pro děti z
mateřské školy a žáky základní školy, které tak nahradí stávající, již nevyhovující šatny. Dalším cílem projektu je
pořízení vzduchotechnického systému ve třídě a herně mateřské školy v přízemí. Tímto opatřením bude zajištěn přívod
dostatečného množství čerstvého vzduchu a současně budou minimalizovány tepelné ztráty větráním. Tímto opatřením
dojde ke zvýšení tepelného komfortu ve třídách. Datum ukončení realizace projektu je do 31. 7. 2019. Plánované
celkové náklady na realizaci jsou 4.870.149,80 Kč včetně DPH a dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
bude poskytnuta ve výši 1.200.000,00 Kč. Podíl obce Holovousy tak bude 3.670.149,80 Kč.

V současné době probíhá realizace obou výše uvedených projektů a zastupitelé projednali a schválili přípravu rozpočtu
na rekonstrukci střechy budovy, která by mohla být realizována při zateplování obvodového pláště budovy, až bude
postavené lešení.
V roce 2016 o prázdninách bylo zakoupeno 32 školních setů (lavice + židle) pro žáky základní školy a do školky bylo
pořízeno 30 nových lehátek včetně matrace.
Během prázdnin v roce 2017 proběhla rekonstrukce plynové kotelny – pořízen byl 1 nový plynový kotel (místo
dvou starých), vyměněn byl bojler a byl vyvložkován komín. Celková rekonstrukce plynové kotelny stála 147.220,70
Kč.
• Sportovní areál U Vagónu
Prošel během tohoto volebního období také řadou změn a vylepšení.
Občerstvení U Vagónu
V dubnu 2015 byly upraveny boky pergoly. Východní stěna byla zakryta od spodní části zábradlím, nad kterým jsou
variabilní okna. Horní část nad trámem je z makrolonu v rámech a je přidělána napevno. Zábradlí je zakryté od východní
části a pokračuje pouze ke schodům.
V roce 2015 se sportovní areál U Vagónu stal také sběrným místem pro použité oleje z domácností.
Od 22. 2. do 22. 4. 2016 bylo Občerstvení U Vagónu z důvodu zateplení technického zázemí (kuchyňky a skládku)
uzavřeno. Zaměstnanci obce odstranili původní obložení vnitřních prostor. Zrezivělé části byly odřezány a nahrazeny
novými dřevěnými latěmi. Firma KP Izol s.r.o. provedla tepelně-izolační pěnou zateplení technického zázemí. Po
odvětrání bylo provedeno zakrytí pěny parozábranou, prkny a laminátem. Zhotoveny byly dvě nové příčky oddělující
kuchyň na jedné straně od prostoru pro sezení a na druhé straně mezi kuchyní a skládkem. Souběžně se zateplením
byly provedeny nové rozvody elektriky.
Po dohodě s majitelem firmy Tambor i odsouhlasení zastupitelstvem bylo výčepní zařízení rozšířeno o třetí výčepní
kohout a chladící spirálu. V pátek 22. 4. 2016 bylo znovu po dvou měsících otevřeno Občerstvení U Vagónu. Do vnitřku
vagónu byly pořízeny nové dřevěné židle.
Na jaře roku 2017 byl zakoupen nový pingpongový stůl. Pálky a míčky lze zapůjčit u obsluhy občerstvení. Pro zábavu
dětí i dospělých byly pořízeny ruské kuželky, které si zájemci mohou vypůjčit také u obsluhy občerstvení.
V únoru 2018 byl do zadní části pergoly pořízen dřevěný dubový nábytek. Do podzimu letošního roku bude dokončeno
úplné zastřešení vagónu.
Buňky ve sportovním areálu U Vagónu
V říjnu 2015 probíhala demolice kanceláří a pracoven VŠÚO v objektu zámku v Holovousích. Zastupitelé odsouhlasili,
že 4 buňky budou odkoupeny a převezeny do sportovního areálu U Vagónu. Dvě byly umístěny podél hasičárny, jejíž
střecha byla prodloužena a jsou využívány pro potřeby obce (sklad pivních setů, stanů a věcí k zajišťování akcí a k
půjčování).
Další dvě stavební buňky byly umístěny u obory ve sportovním areálu. Všechny čtyři buňky prošly rekonstrukcí. Byl
proveden jejich nátěr a na buňky u obory byla vybudována sedlová střecha. Do všech byly zakoupeny nové dveře. Od
buněk u obory byly v listopadu 2017 při příležitosti slavnostního žehnání hasičského praporu předány klíče hasičům,
kteří tak buňky u obory využívají pro svoji činnost.
Skatepark
V červenci 2018 proběhla generální oprava skateparku. Odborné práce provedli
zaměstnanci firmy PARKPILOT. Demontáž boků a nátěr konstrukce provedli zaměstnanci
obce. Na skatepark po generální opravě byla vystavena Zpráva o revizi. Konečná cena za
práce a dodávky včetně DPH činí 120.576,50 Kč. Rekonstrukce spočívala v kompletní
demontáži pojezdového povrchu, opravě konstrukcí zasažených hnilobou, nahrazení
poškozených fošen (30%) a následně zpětnou montáž pojezdového povrchu. Boční a
zadní stěny překážek byly demontovány zaměstnanci obce a to pro lepší odvětrání.
Zaměstnanci obce dále provedli nátěr odkrytých konstrukcí.
Zázemí pro zeleň
V červnu 2015 byla z hasičárny ve sportovním areálu U Vagónu vystěhována veškerá technika a věci, které tam měla
uskladněné obec. Vše bylo nastěhováno do prostor dílny v objektu zámku. Z důvodu zabezpečení tohoto objektu
firma Kupka zhotovila vnitřní mříže za vstupní dveře. Budova je však v nevyhovujícím stavu a v soukromém vlastnictví.
Z tohoto důvodu je nutné hledat nové řešení zázemí pro zaměstnance vykonávající správu, údržbu, péči o zeleň a
obecní majetek. Proto zastupitelé v únoru 2018 projednali a schválili vypracování projektové dokumentace na
rozšíření sociálně technického zázemí ve sportovním areálu U Vagónu, jehož prostory by byly využity pro potřeby
zázemí pro zeleň. V současné době je připravována projektová dokumentace. Nové prostory by byly rozšířeny od
hasičárny směrem k rybníku a stejně tak by byla prodloužena stávající pergola. V současné době je řešen způsob
vytápění. Do konce letošního roku by mělo být na základě vypracované projektové dokumentace vydáno stavební
povolení, aby práce mohly být zahájeny na jaře 2019.

• Reklamace rybníčku na Chloumkách
Zastupitelé od začátku svého volebního období pokračovali v reklamování díla vodní nádrže Chloumky kvůli netěsnosti.
Nateklá voda do rybníčku se v něm dlouho neudržela. Dodavatel – firma Strabag stále oddalovala odstranění
reklamovaných vad. Proběhla řada místních šetření a písemné komunikace. V dubnu 2015 byly odpadlé kameny na
vrchu hráze znovu zabetonovány. Spáry byly pomocí proudnice vodou očištěny a následně znovu zaspárovány. Ne
však po celé ploše. Bylo provedeno zpevnění přítokových hrází jílem a lomovým kamenem. Dále bylo dohodnuto, že
pokud bude viditelné a prokazatelné sáknutí rybníka, bude zástupce firmy Strabag okamžitě informován a vyzván k
místnímu šetření. Suché období, které následovalo, způsobilo, že rybníček nebylo možné naplnit. Všude byl nedostatek
vody. Při tání sněhu v zimě 2016/2017 rybníček natekl plný a tak bylo možné zástupcům firma Strabag prokázat, že se
voda z rybníčku skutečně ztrácí. Bylo vyvoláno další jednání, do kterého byl zapojen také projektant firmy Agroprojekce,
který vypracoval původní projektovou dokumentaci. Po dlouhých tahanicích byla v červenci 2018 konečně reklamovaná
závada odstraněna. Bylo odbagrováno dno rybníčku na kameny. Dno bylo zavezeno štěrkem a byla vyměřena výška
hladiny vody, kde bude lištou zakončena folie. Na navožený štěrk v nádrži byla položena geotextílie a na ní pak následně
folie. Ta byla svařena a v dohodnuté výšce uchycena lištou. Ve volném prostoru na severní části rybníčku byly
geotextílie a na ní položená fólie zatíženy kameny. Dno a severní strana rybníčku byly zaveženy kačírkem. Zaměstnanci
zeleně položili po celém přítoku – od rybníčka až k asfaltové cestě zbytek fólie. Nad asfaltovou cestou v kanále propojili
přepad ze studánky přímo do trubky pod asfaltovou cestou. Tím je zajištěn maximální možný přítok vody do rybníčku.
Vody však mnoho nepřitéká. Důvodem jsou velká sucha letošního parného léta.
• Kostel svatého Bartoloměje v Chodovicích
V červnu 2015 byly zhotoveny ke vstupním a protilehlým dveřím mříže, které zhotovil umělecký kovář Jan Bek z
Nové Paky. Cena za dílo a montáž byla 60.200,- Kč a byla hrazena z Tříkrálových sbírek. Díky mřížím je možné kostel
dostatečně větrat.
V červnu 2016 společně vysadili zaměstnanci obce a děti ze Základní školy v Chodovicích stromek Jedle
kavkazské. Děti do kořenů jedle vložily vzkaz příštím generacím.
V roce 2002 při rekonstrukci kostela byly neodborně demontovány boční oltáře, které
jsou v havarijním stavu a uskladněny na nevhodném místě. Jsou však zapsanou
kulturní památkou a tak jsou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Josefov
hledány možnosti získání finančních prostředků na jejich nákladnou rekonstrukci a
následné vrácení zpět do kostela. Vše bude záležet na vyjádření restaurátorky a NPÚ
Josefov. Prvním krokem k záchraně je podání Žádosti o zařazení výše uvedené
akce do Programu restaurování kulturních památek pro rok 2019, v rámci které
by byly restaurovány tři obrazy z bočních oltářů. Kompletní Žádost byla v červnu
2018 podána. Řeší však pouze oltářní obrazy. Ohledně bočních oltářů se bude během
září 2018 konat schůzka spojená s místním šetřením.
• Projektová dokumentace na nové chodníky
V lednu 2017 zastupitelé schválili vypracování projektové dokumentace na nové chodníky podél silnice I/35
k autobusovým zastávkám a projektové dokumentace na nové chodníky vedoucí z Holovous do Chodovic.
o Nové chodníky podél silnice I/35 k autobusovým zastávkám
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby je již dokončena. Zatím však nemáme k dispozici
souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou a z tohoto důvodu nelze bez kompletní dokumentace o vydání
společného povolení stavby požádat. Jakmile bude vydáno stavební povolení, bude možné hledat finanční prostředky
potřebné na realizaci projektu. Ten je rozdělen do čtyřech etap, aby byla možná i částečná realizace.
o Nový chodník z Holovous do Chodovic
Tento projekt by bylo vhodné realizovat souběžně s plánovanou rekonstrukcí silnice z Chodovic do Holovous, jež
plánuje provést Královéhradecký kraj. Vypracování projektové dokumentace bylo zadáno. Projektovou dokumentaci je
třeba mít připravenou, a pokud by probíhala rekonstrukce silnice, mohl by být zároveň budován nový chodník.
• Snížení rychlosti na 70 v úseku silnice I/35 pod obcí Holovousy (autobusové zastávky) se podařilo
Již předchozí zastupitelstva se snažila o zřízení přechodu pro chodce k autobusové zastávce směrem na Hořice nebo
alespoň o snížení rychlosti v tomto úseku silnice I/35. I my jsme v únoru 2015 společně s vedením VŠÚO Holovousy
žádali na Dopravní inspektorát v Jičíně o úpravu dopravního značení – snížení rychlosti v úseku pod obcí na silnici I/35,
ale opět bez úspěchu. Až jednání ohledně vybudování nových chodníků u silnice I/35 napomohla dobré věci. Během
srpna 2018 bylo dopravní značení – snížení rychlosti na 70 v úseku silnice I/35 pod obcí Holovousy umístěno
v obou směrech.

•

Územní plán obce Holovousy
Nabyl účinnosti dne 3. 7. 2010. Dne 12. 08. 2013 podal VŠÚO Holovousy žádost o změnu
ÚP Holovousy. V únoru 2016 vydalo zastupitelstvo obce Holovousy Změnu č. 1 Územního
plánu včetně právního stavu a zároveň byla zpracována Zpráva o uplatňování Územního
plánu Holovousy za období 2010 – 2015. V dubnu 2016 byla vydána Pravidla pro finanční
úhradu při pořizování změn Územního plánu Holovousy a proběhla aktualizace žádostí
podaných od roku 2009. V současné době probíhají jednání s odborem územního plánování
v Hořicích ohledně nových pravidel platných od 1. 1. 2018 a možnosti zrychleného postupu a
pořízení Změny č. 2 Územního plánu. O pořízení změny územního plánu rozhoduje
zastupitelstvo obce a není na ni právní nárok. Celý proces je poměrně dlouhodobou
záležitostí. Změna územního plánu je časově a finančně náročnou operací. Územní plány se
zpravidla zpracovávají alespoň na deset let dopředu a měly by mít povahu obecně závazného
předpisu a ke změnám by se mělo přistupovat pouze ojediněle. Proto pořízení Změny číslo 2
Územního plánu Holovousy je postupně připravováno ve spolupráci s veřejností i s odborem
územního plánování v Hořicích. V letošním roce vešla v platnost nová pravidla ohledně
pořizování změn územního plánu, jež umožňují formu zkráceného řízení. Podrobnosti jsou
zjišťovány a do konce letošního roku je plán zahájit pořízení Změny č. 2 Územního plánu.

• Žádosti o koupi 80% vlastnického podílu VŠÚO Holovousy nemovitostí „Spojovák“ a „Vinopalna“
Aktuálním bodem srpnového zastupitelstva bylo podání Žádosti o koupi 80% vlastnického podílu VŠÚO Holovousy
nemovitostí „Spojovák“ a „Vinopalna“. O prodeji jsme se dozvěděli náhodně a bylo nutné bez otálení rozhodnout, zda
žádost podat či ne. Zastupitelé se jednomyslně shodli na tom, že žádost bude podána na obě nemovitosti s tím, že ještě
následně bude přizván odborník, aby posoudil jejich stavebně technický stav. Na jeho vyjádření zatím čekáme.
Nápadů na využití je spousta a tak bude záležet na výsledku stavebně technického posouzení a také na rozhodnutí
valné hromady VŠÚO Holovousy, která má konečné slovo při schvalování, komu bude vlastnický podíl prodán.
Toto je poslední pracovní informace a teď ty příjemné a milé věci, které se během volebního období udály:
• 4. Sjezd rodáků, občanů a přátel obce
K již tradičně pořádaným akcím, přibyl 4. Sjezd rodáků, který se konal ve sportovním
areálu U Vagónu v sobotu 26. srpna 2017 a pokračoval v neděli 27. srpna 2017
v prostranství kostela v Chodovicích Slavnostmi svatého Bartoloměje a pouťovým
jarmarkem. V sobotu 26. srpna 2017 byl od 10:00 hodin otevřený kostel sv.
Bartoloměje v Chodovicích i škola. Prostorem pro setkání rodáků se stal sportovní
areál U Vagónu, kde ve 13:00 hodin proběhlo slavnostní zahájení a následoval
odpolední program, který byl zakončen tradiční pouťovou zábavou. Pouťový jarmark
v neděli 27. srpna 2017 proběhl beze změn.
U této příležitosti byly pořízeny nové propagační materiály: Kuchařka moučníků ze
soutěže „O nejchutnější jablečný moučník“ 2003 – 2016, nástěnný kalendář na rok
2018, propisky se znakem a názvem obce, hrnečky, na kterých je vypískovaný znak
a název obce Holovousy a dva druhy pohledů. Jeden s obrázky obcí Holovousy,Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří
a druhý je z leteckých snímků obce. Vydáno bylo také Mimořádné vydání Zpravodaje, ve kterém je zaznamenán průřez
dobou uplynulých pěti let, střípky z historie i akce plánované na rok 2018. Pro organizátory akcí byla zakoupena trička,
na kterých je znak a název obce, a pro obsluhu do občerstvení U Vagónu byla pořízena trička a zástěry s názvem
Občerstvení U Vagónu.
• Nová akce
Dne 17. 10. 2015 se poprvé konala nová akce a to Rozloučení se sportovní sezónou na hřišti U Vagónu. Na organizaci
této akce se podílejí SDH Holovousy a Sdružení fotbalistů. Sportovní disciplíny fotbalové i hasičské dovednosti připravují
fotbalisté společně s hasiči a vyzkoušet si je můžeme každý rok při ukončení sportovní sezóny.
• Razítka
Na základě poptávky turistů a návštěvníků naší obce ohledně razítek jsme oslovili výtvarnici paní Danuši Svobodovou
z Holovous a požádali jí o vytvoření návrhu na kulaté dřevěné razítko s motivem zámku v
Holovousích a druhé s motivem kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Návrhy se moc povedly
a tak byla vyrobena krásná razítka, která jsou pro zájemce k dispozici na obecním úřadě a v
občerstvení U Vagónu. Daně Svobodové tímto velice děkujeme za skvělou spolupráci.
• Letecké snímky obcí
Od ledna 2016 je možné na obecním úřadě zakoupit letecké snímky částí obcí Holovousy,
Chodovice a Chloumky. Snímky jsou na kvalitním fotopapíru o velikosti formátu A3 za cenu 50,Kč. Vše je k prohlédnutí i k zakoupení v kanceláři obecního úřadu Holovousy.

• Svatby
Během tohoto volebního období bylo uzavřeno sedm sňatků. Pětkrát jsme oddávali v kostele svatého Bartoloměje,
jednou na návsi v Holovousích a jednou na bývalém koupališti v Chodovicích.
• Vítání občánků
V kostele svatého Bartoloměje jsme do naší velké rodiny občanů obce Holovousy společně s dětmi ze Základní a
Mateřské školy v Chodovicích přivítali 18 nových občánků.
Hodnocení volebního období jsem zakončila příjemnými záležitostmi, kterými jistě svatby a vítání nových občánků obce
jsou. Chtěla bych Vám, spoluobčanům, popřát, ať si z našich dvou společných kandidátek vyberete 9 pro Vás nejlepších
zastupitelů, kteří budou v příštím volebním období spravovat naši obec. Novému zastupitelstvu přeji spoustu hezkých
nápadů, projektů i dostatek finančních prostředků na jejich realizaci a samozřejmě spokojené voliče a ten správný
kolektiv lidí a pomocníků, se kterým je radost spolupracovat. Vždyť jen společnými silami a vzájemnou spoluprací je
možné pořádat tolik kulturních akcí a společně se podílet na chodu obce.
Tak ať se naší obci dobře daří a spokojeně se nám všem v ní žije.
Zlatuše Brádlová

VOLBY DO ZASTUPITESTVA OBCE
Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 nás čekají volby do Zastupitelstva obce Holovousy. Ty letošní budou odlišné od těch
předchozích a to hned ve dvou případech.
Po dlouhé době nebude volební místnost na obecním úřadě v Holovousích, ale v jídelně Základní školy a Mateřské
školy Chodovice – Chodovice č.p. 2, 508 01 Hořice, tel. spojení – mobil: 724 985 323. Důvodem změny místa
volební místnosti je konání 16. ročníku Slavností holovouských malináčů v sobotu 6. 10. 2018 na návsi v Holovousích.
Hlasovací lístek je tvořen ze dvou kandidátních listin, které jsme pro Vás společně připravili a kde najdete 18
kandidátů, ze kterých si vyberete 9 zastupitelů. Ti povedou obec Holovousy v následujícím volebním období.
Vylosované číslo:
1. – Společně pro obec 2
2. – Společně pro obec 1

Počet námi volených zástupců do obecního zastupitelstva je devět.
Zopakujme si ve stručnosti hlavní zásady voleb:
Voličem je občan, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18-ti let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu,
nebo u cizinců musí být povolení k pobytu. Volby zajišťuje zvolená volební komise.
Jak probíhá vlastní volba?
Je třeba se osobně dostavit do volební místnosti a mít u sebe platný občanský průkaz, případně cestovní pas České
republiky, jde-li o cizince – platný průkaz povolení k pobytu. Po záznamu do seznamu voličů dostane volič prázdnou
úřední obálku opatřenou příslušným obecním razítkem. Do ní bude vkládat volební lístek, který každý občan starší 18ti let s trvalým pobytem v obci obdrží předem (do schránky nebo poštou) nejpozději 3 dny před volbami. V případě
poškození nebo ztráty volebního lístku může volič požádat o nový přímo ve volební místnosti.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič za paravan, kde volbu provede – je to povinné. Zde může lístek vyplnit (ale
můžeme si to připravit předem doma), a to jedním z těchto způsobů:
a) Označí křížkem do předem určeného rámečku, který je před názvem volební strany – pouze jednu volební stranu!
Tím dá hlas všem kandidátům v uvedeném pořadí na kandidátní listině.
b) Označí křížkem do předem určeného rámečku, který je před jmény kandidátů - jakékoliv strany, pro které chce
hlasovat. Nejvýše však tolik, kolik se volí zastupitelů v obci Holovousy – 9 členů.
c) Volbu lze kombinovat - volič může zakřížkovat do předem určeného rámečku celou volební stranu, ale také
jednotlivce i u ostatních stran. Tady se započítávají jednotlivci jiných stran a z volební strany jen zbývající hlasy do počtu
zastupitelstva dle pořadí.
Hlasy jsou neplatné, když volič nedodrží stanovený počet volených zástupců – 9 členů, nebo když nebude označena
žádná volební strana nebo kandidát, hlasovací lístek bude přetržený nebo nebude vložen do obálky. Po opuštění
volebního prostoru za paravánem hlasuje volič tak, že úřední obálku, do které vložil označený volební lístek, vhodí před
volební komisí do připravené urny a tím volba končí. Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení není přípustné.
Nejrozumnější je asi zvolit variantu b). Znovu opakujeme – volíme devítičlenné zastupitelstvo!!!
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k volbám, mohou si zavolat do volební místnosti na
tel.: 724 985 323 volební komisi o žádost hlasovat z domu. Volební komise vyšle své členy s přenosnou volební
schránkou a voliči mají možnost odvolit z domu. Tak ať se volby vydaří a vybereme své zastupitele dobře.
pš

OBĚDY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

HURÁ DO ŠKOLY!!!

Školní jídelna ZŠ a MŠ Chodovice nabízí možnost
odebírání obědů cizím strávníkům. Cena obědu je 65,- Kč.
V případě zájmu kontaktujte prosím paní Lucii Křovinovou
- vedoucí školní jídelny na tel. 724 985 323.
ŠJ

Milé děti, školáci a rodiče!
Školka a škola se otevřely 3. září 2018 od 6:30 hodin avšak slavnostní
přivítání prvňáčků proběhlo tentokrát netradičně v chodovickém kostele v 7:45
hodin. V letošním školním roce se o našich 22 „školčátek“ budou starat dvě
zbrusu nové paní učitelky a jedna chůva.
Ve škole čekají na 28 žáčků dvě třídní paní učitelky, jedna paní učitelka
anglického jazyka, jedna paní učitelka na rukodělné a kreativní činnosti, jedna
paní vychovatelka a dvě asistentky. Jak se stalo již pravidlem, tak i letos nás
budou celým rokem provázet tematické projekty. Tentokrát se ve škole i ve
školce zaměříme na cestování. Ve školce v průběhu roku projedeme Českou
republikou a ve škole se proletíme celým světem. Všechny děti se mohou
také těšit na kroužky, které budou probíhat v rámci mimoškolních aktivit v
prostorách školy.
Jelikož se naše škola obléká do moderního kabátku, je začátek školního roku o něco dobrodružnější než jindy. Děti v
MŠ tráví kromě oběda a spinkání celý den venku v areálu školy, přilehlém lesíku nebo na hřišti. Školáci se učí v areálu
U Vagónu. Ke vstupu do areálu školy je určena zadní brána na hřiště nebo branka u lesa, a do budovy školy je možné
vejít pouze zadním vchodem. Přední část pozemku u školy je určena jako staveniště, kam je vstup povolen pouze
zásobování Školní jídelny. Nepovolaným je pohyb v tomto prostoru ZAKÁZÁN.

Školní program v září a říjnu na téma „Patříme do Evropy“
13. 9. Seminář pro rodiče s dětmi a veřejnost – Bylinkový věneček
zájemci se hlaste na tel. č. 603 713 836 nebo u paní učitelek. Místo konání U Vagónu
18. 9. My se kola nebojíme – cyklo 1. až 3. třída, dopravní hřiště kemp Hořice – cyklo 4. a 5. třída
6. 10. Vystoupení na „Holovouském malináči“
10. – 11. 10. – Sběr papíru ve škole
27. 10. Lampionový průvod
Popřejme dětem krásný a pohodový start do naší chodovické školky a školy, která se pyšní logem: „Škola pro život“.
Rodičům přejeme hodně trpělivosti při výchově a školních aktivitách svých dětí. Děkujeme všem za podporu a důvěru
a budeme se těšit na společné chvíle strávené při školních i mimoškolních projektech.
za pedagogický sbor Lucie Nimsová

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Prázdniny se překulily a jsou pryč… Díky zlatým českým ručičkám dostává naše školka
nový kabátek. Děti se mohou těšit na nové inspirující prostředí a zajímavá témata. Díky
novému Školnímu vzdělávacímu plánu s názvem Mozaika dětského světa budou děti
poznávat krásy, taje a zajímavosti naší země.
V září jsme přivítali děti s tématem Lesní království. Většinu času trávíme v přírodě.
Učíme se poznávat živočichy a rostliny našich luhů a hájů. Chránit životní prostředí a
pozorujeme proměny přírody. Osm dětí se letos bude připravovat do školy. Nejen pro
ně chystáme zajímavé téma – Hra na školu. Tento školní rok přivítáme čtyři kamarády
ve věku do 3 let a s péčí o jejich základní potřeby nám bude pomáhat naše chůva.
Školku navštěvuje 22 dětí, z toho 12 chlapců a 10 děvčat. Nové paní učitelky a chůva
se na všechny děti každý den moc těší. Tak hurá do školky!
učitelky MŠ

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
Ve středu a ve čtvrtek 10. – 11. 10. 2018 pořádá ZŠ a
MŠ v Chodovicích sběr papíru (novin, časopisů, knih
bez pevné vazby, kartónů…..), víčka od PET lahví,
náplně do tiskáren – cartrige (inkoustové) i tonery
(laserové) a baterie (monočlánky). Čas a místo sběru
bude včas upřesněno! Děkujeme, že třídíte a naší škole
tak pomáháte! 😊
Lucie Nimsová

HASIČI V LÉTĚ
Dne 30. června se naše ženy rozjely na čtvrtou pohárovou soutěž do Železnice, kde vybojovaly 4. místo ze 7 družstev.
V pátek 13. července jsme připravili na hřišti U Vagónu „Odpoledne plné her“ pro firmu Hořické trubičky z Miletína.
Zaměstnanci se byli podívat v naší hasičárně, kde jim starosta Mirek Rosůlek společně s Romanem Baliharem něco
málo řekli o našem sboru a technice, dále si mohli vyzkoušet sbálení a rozbálení hadic i stříkání ze džberovky. Podle
ohlasu se jim odpoledne moc líbilo. Od soboty 11. srpna do soboty 18. srpna jsme s dětmi měli v Miletíně indiánský
tábor. Do tábora jsme přijeli na kolech dopoledne, děti se ubytovaly v chatičkách a odpoledne jsme si ušili a namalovali
indiánský oblek. A jak to správní indiáni mají, postavili jsme si téé-péé, na které si děti namalovaly svůj obrázek. V
dalších dnech jsme si vyráběli čelenky a indiánská jména. Po celý týden děti soutěžily ve družstvech i sami za sebe. Na
našem hasičském táboře nesmí nikdy chybět závod požární všestrannosti, je to příprava na podzimní kolo hry Plamen,
které bude v říjnu. S dětmi jsme také byli v miletínském koupališti i na zmrzlině. Navštívili jsme hasičskou školu v Bílých
Poličanech, udělali jsme si exkurzi do výrobny Miletínských modlitbiček u Erbenů, do Muzea amatérských divadel, kde
je vystavená i naše holovouská opona.☺ Děti zažily i noční hru na Erbenově stezce, kam jsme se dostali indiánským
během a tam na ně čekal zlatý poklad. Na táboře si děti uvařily i svoji indiánskou bramboračku v kotlíku, na kterou
pozvaly naše kuchařky ☺ i s Mirkem Rosůlkem. Ale největší zážitek byl pro děti spaní pod širým nebem s usínáním nad
promítanou pohádkou na velkoprojektové plátno☺. V pátek navečer jsme měli slavnostní ukončení tábora a vyhlášení
celotáborové hry a poté následovala diskotéka pod hvězdami.

Celý týden bylo o nás postaráno od Hanči a Martiny, které nám výborně vařily, co nám na očích viděli a někdy i ještě
víc ☺. Chtěla bych poděkovat rodičům a VŠÚO za poskytnutí ovoce, zeleniny, moštu a upečené mazance a obecnímu
úřadu za zapůjčení dataprojektoru. Největší poděkování patří všem, kteří nám pomáhají s organizací a přípravou celého
tábora a že týden dovolené s vašimi – našimi dětmi jsme si užili na jedničku s hvězdičkou. Protože bez pomoci bychom
tábor nemohli realizovat, za to jim patří velké poděkování. A kdo to vlastně je? Manželé Rosůlkovi, manželé Špráchalovi,
Petra Škvrnová, moje dcery Péťa a Barunka a velikou podporu a pomoc mám ve svém manželovi☺. V sobotu odpoledne
jsme vyrazili na kolech k Vagónu, kde už nás vítali rodiče s otevřenou náručí. Ještě ten den nás čekal přátelský fotbalový
zápas s našimi fotbalisty. Jelikož naši fotbalisti byli již z celodenního zápolení utahaní, podařilo se nám utkání vyhrát.☺
Dne 25. srpna se konala pouťová zábava U Vagónu, kde jsme vypomohli s občerstvením. V sobotu 1. září jsme se
s dětmi rozjeli do Lužan na hasičské závody. I když bylo ubrečené počasí, nám bylo do smíchu, mladší žáci obhájili už
potřetí 1. místo a odváželi si domu putovní pohár a starším žákům 1. místo uteklo o 24 setin, bohužel i to je sport, ale i
tak gratulujeme. Ve stejný den se naše ženy rozjely do Nemyčevse na další pohárovou soutěž, kde vybojovaly 2. místo
z 6 družstev. Všem přeji do nové hasičské sezóny hodně úspěchů a zážitků.
Z ČINNOSTI JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 2. srpna byla jednotka povolána k likvidaci obtížného hmyzu u hřbitova. Likvidace se povedla a hmyz byl odstraněn.
Zásahu se účastnili Roman Balihar, Karel Kalenský, Martin Škvrna, Lukáš Doležal, Marek Hejduk a Honza Vojtěch.
A CO NÁS ČEKÁ NA PODZIM?
15. září
pohárová soutěž – Horní Nová Ves – ženy
hasičské závody – Bílsko – muži, děti
22. září
Úlibický koláč – muži, ženy
21. října
závod požární všestrannosti – Miletín – děti
Petra Baliharová

STŘÍPKY Z HASIČSKÉHO TÁBORA
Vše začalo v sobotu 11. srpna 2018, když jsme se sešli U
Vagónu. Do Miletína jsme dojeli na kolech. Po příjezdu
jsme se rozdělili do družstev a ušili jsme si hábity pro
indiány (pro nás). Ještě ten den jsme si udělali čelenky.
Příští den byly jedny z prvních soutěží. V pondělí jsme se
šli vykoupat na koupaliště nedaleko tábora. Po tomto
zářivém dnu bylo spoustu krásných soutěží od našich
vedoucích. Ale jak jsme posléze zjistili, tak to ještě zdaleka
nebylo vše. Kolem jedné hodiny ranní nás vedoucí vzbudili
a řekli, že jdeme na vlak, ale mělo to jeden malý háček,
nikde kolem Miletína cca 5 km není železnice. Indiánským
během jsme se dostali až na stezku K. J. Erbena –
Popraviště, tam jsme hledali poklad. Další den jsme dojeli
na kolech do Bílých Poličan, kde jsme navštívili hasiče. Ve
čtvrtek jsme dopoledne byli v Muzeum amatérských
divadel v Miletíně na zámku.
Poslední den jsme šli na koupaliště a byla diskotéka.
Za družstvo zelených Veronika Soukupová
INDIÁNI V MILETÍNĚ
Nedaleko v Miletíně,
indiáni překvapí tě!
Tam pár kluků střílí z luků,
holky jezdí na koni,
běhaj – taky závodí.
No a velcí šamani,
v Téé-péé sedí a jen hledí,
do daleka do dáli!
Anička Trnková

V sobotu 11. 8. jsme přijeli na kole do tábora v Miletíně.
Vybrali jsme si chatky a hráli jsme hru se zvuky, podle
kterých jsme se rozdělili do týmů. Poté jsme si ušili
indiánský oděv a postavili Tee-pee. V neděli jsme si
udělali čelenky a byli na zmrzlině. V pondělí jsme hráli
hry a v úterý taky. Ve středu nás vedoucí vzbudili
v 00:30 , „ že prý jdeme na vlak “, i když žádný tu není.
Nakonec se z toho vyklubala stezka odvahy. A když už
jsme byli v noci vzhůru, tak jsme popřáli Hanče.
Dopoledne jsme se učili na orientační běh, odpoledne
jsme na kole jeli do Bílých Poličan do hasičské školy.
Ve čtvrtek jsme byli na zámku v Muzeu amatérských
divadel a odpoledne se běhal orientační běh.
Závěrečný den jsme dohráli hry a bylo vyhlášení. Náš
červený tým ve složení : Michal Franc, Máňa, Amča,
Ivča a Tomáš skončil čtvrtý. Večer byla diskotéka pod
hvězdami. V sobotu jsme uklízeli a balili se.
Za červený tým Ivča Štěrbová a Tomáš Vojtěch

V sobotu jsme jeli na kolech do Miletína, vybrali jsme si chatičky a rozdělili
se do týmů a udělali kroje. V neděli jsme si udělali čelenky a pak jsme šli
na zmrzlinu, potom jsme hráli hry. V pondělí jsme celý den hráli hry
v týmech a večer jsme vyhodnotili celý den jako každý večer. V úterý jsme
hráli hry a šli na zmrzlinu. Ve středu se učili na závod požární všestrannosti
a odpoledne jsme jeli na kolech do Bílých Poličan podívat se do hasičské
školy. Ve čtvrtek jsme se šli kouknout do amatérského divadla a odpoledne
jsme běhali závod požární všestrannosti. V pátek jsme hráli hry a k večeru
bylo vyhlášení celého týdne. V sobotu jsme balili a uklízeli a jeli domů. ☺
Za žlutý tým Terča Škvrnová

V sobotu 11. srpna jsme se na kolech jeli na hasičský tábor do Miletína. Po příjezdu jsme se rozdělili do indiánských
kmenů a vyráběli jsme si indiánské šaty a Tee – pee. Naše družstvo bylo modré s indiánským názvem „To Bloketu“, což
znamená „ modré léto“, a byly v něm Míša Mládek, Martínek Škvrna, Kája Škvrnová, Týnka Soukupová a Lucka
Vojtěchová. Během dalších dnů jsme si vyrobili i čelenky a náramky s našimi jmény. Během celého tábora jsme hráli
spoustu zajímavých a zábavných her na týmy i za sebe a moc jsme si je užívali. Byli jsme velmi bojovní a soutěživí, čímž
jsme si vysoutěžili úžasné 1. místo. Také jsme navštívili spoustu zajímavých míst a máme hodně hezkých zážitků. Byli
jsme ve výrobně Miletínských modlitbiček, jeli jsme na kolech do Bílých Poličan, kde je hasičská škola a tam jsme měli
možnost se projet hasičským autem, také jsme navštívili v Miletímě Muzeum amatérských divadel. V noci z úterý na
středu nás čekala zajímavá bojovka. Měli jsme jít na vlak v Miletíně a protože spoustě dětem nedošlo, že v Miletíně vlak
nejezdí, s napětím, co se bude dít dál, jsme se indiánským během přemístili po Erbenově stezce až k Popravišti, kde na
nás čekala odměna. Ve čtvrtek nás neminul ani závod požární všestrannosti a za odměnu jsme spali v letním kině.
V pátek večer bylo celkové vyhlášení a následně diskotéka, kterou jsme si všichni společně užili. A v sobotu nás čekal
návrat domů.
Za modrý tým Lucka Vojtěchová

NECKYÁDOU ZAČALY PRÁZDNINY
Poslední červnová sobota odstartovala 8. ročník Neckyády a tím i letní prázdniny. A bylo
se na co koukat! Na chodovický rybník vyplulo pět úžasných plavidel domácí výroby a
fandilo jim velké množství natěšených diváků. Své umění předvedly posádky plavidel –
Sprejaři na vodě, Psouni, Amazone de la Prag, Slavnosti sněženek a Prasečí farma.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První – divácká soutěž o nejkrásnější plavidlo a druhá
soutěž plavidel na rychlost. V divácké soutěži zvítězila s převahou hlasů Prasečí farma
s roztomilými přerostlými prasátky a nejmladšími farmáři na světě. Druhé místo patřilo
Slavnostem sněženek, připomínající stejnojmenný film, s venkovskou posádkou a dvěma
odvážnými „těhulkami“. Třetí místo obsadili Sprejaři na vodě s krásně vymóděnou holčičí
posádkou. Velký obdiv a poděkování patří všem odvážlivcům, pejskům a tvůrcům! :-)
Soutěž na rychlost zamíchala pořadím. Na 1. místě se umístili Slavnosti sněženek, na 2. místě Amazone de la Prag a
na 3. místě Psouni. Pokračováním Neckyády jsou oblíbené štafety dětí a dospělých. Soutěžící z páru si musel nazout
ploutve a nasadit potapěčské brýle, přejít lávku a vyměnit se s druhým z dvojice, který přenesl ping pongovou pálku
s pohárem vody. Druhou disciplínou bylo vlézt společně do nafukovacích kruhů a přeskočit vodní překážku. Třetí
disciplínou byl rybolov – každý z dvojice musel namotat na klacík zářivou rybku. Ve čtvrtém úkolu si z vezírku vytáhli
obrázek loďky, který vystřihli a připnuli ke svému oblečení. Pátou disciplínou byla společná chůze na lyžích na suchu.
Ale pozor, 2,5m dlouhých lyží, žádná jednoduchá věc! A závěr je tradiční dojezd na koloběžkách do cíle a tentokrát
připnout na rybářskou síť vybarvenou loďku a rozeznít hasičskou houkačku. Další soutěží Neckyády byla jízda na trakaři
po lávce. Odvážlivců bylo málo, protože se silně ochladilo a nikomu se do studené vody rybníka nechtělo. Ale přesto
se přihlásily jak dvojice dětí, tak smíšené dvojice. Všichni soutěžící sklidili velký potlesk a byli za všechny disciplíny
odměněni cenami, ale hlavně obdivem. Večer pokračoval živou hudbou – tu nám zajistil pan Malich z Myštěvse. Počasí
tolik nepřálo, i přesto se Neckyáda vydařila. Zveme všechny tvořivce a odvážlivce zase za rok :-).
ledol

LESNÍ STEZKA POD ZVIČINOU
Od srpna letošního roku je v areálu Hotelu Pod Zvičinou připravena zbrusu nová populárněnaučná lesní stezka. Bavit se budou děti i dospělí! Stezka pomocí dřevěných panelů
zábavným způsobem seznamuje návštěvníky se životem v lese, jednotlivými druhy zvířat a
rostlin i ekologickými problémy. Lesní stezka je instalována přímo u dvou významných
objektů, které připomínají dlouhou a zajímavou historii bývalých Lázní pod Zvičinou, kapličky
Panny Marie a Osmibokého pavilonku v lese. Na své si tedy přijdou nejen milovníci přírody
ale také historie! A koneckonců i mnozí ostatní, neboť nabídka místního areálu, zejména pro
rodiny s dětmi, je velmi široká.
DM Podzvičinsko

OHLÉDNUTÍ ZA POUŤOVÝM FOTBALOVÝM TURNAJEM
V sobotu 18. srpna se uskutečnil 22. ročník pouťového turnaje v malé kopané na krásně připraveném trávníku ve
sportovním areálu U Vagónu. Sešlo se nám opět 5 týmu, tedy stejný počet jako loni. Od rána panovalo ideální fotbalové
počasí, přesně tak jak bylo objednáno. Obec reprezentovali jako vždy hráči místních fotbalistů z Chodovous a z řad
Důchodců. Letos se dařilo hlavně mladším hráčům z Chodovous, kteří s přehledem vyhráli každý zápas a dostali pouze
5 gólů. Střílelo to hlavně Bečimu, který nastřílel v 5 zápasech 10 gólů a právem bral trofej Nejlepšího střelce turnaje.
K výhře domácích chodovouských hráčů určitě dopomohly i nové dresy, které zakoupila Obec Holovousy. Důchodcům
se letos dařilo o něco méně než loni a bez jediné výhry nemohli skončit na jiném než na posledním místě. Bramboroví
skončili Baťákovci kolem pana X z Holovous, za které se zaskvěl především Vilém Svobodu a jeho „prsíčkový“ gól.
Bronzoví se umístili hráči z hořicko-lukaveckého týmu Návrat Džambulky. Na druhém místě se usídlil tým Rumpr Cimpr
Campr, který i přes
pravidelné
trénování
s Chodovouskými nedokázal místní
borce
porazit.
Celkové pořadí:
1. Chodovousy
2. Rumpr Cimpr Campr
3. Návrat Džambulky
4. Baťák
5. Důchodci
Po vyhlášení turnaje následoval již tradičně zápas místních fotbalových legend proti hasičům. Po boku brankáře Bořka
Šubrta se postavili Vašek Žďárský, Pavel Škvrna, Šafrus, Radek a Simča Křovinovi. Proti nim se postavili Roman
Balihar, Péca, Karel Kalenský a mladá generace z řad hasičů. Celý zápas provázely šance na obou stranách, ale jejich
proměňování šlo pouze hasičům, kteří vyhráli jednoznačně 5:0! Všichni účastníci si vysloužili potlesk a uznání za
předvedené výkony.
Závěrečné poděkování patří obci Holovousy za finanční podporu, bez které by se turnaj jen stěží organizoval a také
obsluze občerstvení ve Vagóně. Děkujeme! Za rok se opět sejdeme U Vagónu a všichni jste srdečně zváni!
Dodik

SLAVNOSTI SV. BARTOLOMĚJE – POUŤOVÝ JARMARK
Každoročně Slavnosti sv. Bartoloměje předznamenávají
končící prázdniny, ale i tak se na ně těšíme.
O pouti se u nás navštěvují rodiny, pečou se sváteční koláčky
a vaří se dobroty, nad kterými se nejlépe povídá a vzpomíná.
Program Slavnosti začal sobotní pouťovou zábavou U Vagónu
pod otevřenou oblohou. K tanci a poslechu zahrála oblíbená
kapela POKROK s širokým repertoárem, tančilo se do druhé
hodiny ranní. Každý návštěvník se mohl občerstvit jak u hasičů,
tak v obecním Vagónu. Nedělní Slavnosti začaly poutní mší
v 11:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje a samotné zahájení ve
13:30 hodin. Dopoledne přijížděli stánkaři a účinkující, aby se
připravili a mohli nabídnout široké veřejnosti své umění. Před
mší a zahájením rozezvučel zvon kostela Zdenek Novotný,
který ho tak krásně oživí minimálně 2x do roka. K poslechu a zpříjemnění venkovní atmosféry zahrálo jarmareční
hudební těleso NEŠLAPETO. U vstupu hrál vtipný flašinetář, který lákal přicházející. Děti se mohly zdarma povozit na
dřevěném kolotoči a zastřílet z kuší na špalíky nebo si v dílničce vytvořit brouskem obrázek či navléci náramek.
Odpoledne zahrál krásnou, trochu strašidelnou loutkovou pohádku „O Bazilíškovi“ divadlo MAMINY z Jaroměře.
Představení bylo tak poutavé, že lavičky plné dětí ani nedutaly. Milovníci varhanní hudby si přišli na své, tentokrát s p.
varhaníkem Ondřejem Vávrou a jeho sólisty – p. Jitkou Přibylovou a Filipem Šťovíčkem. Krásný umělecký zážitek.
Vyvrcholením jarmarku bylo divadelní představení spolku „Blsko“, které každoročně všechny překvapí novou hrou, letos
s názvem „Hodné děti“. Sváteční atmosféru nedělního odpoledne doplnily stánky s řemesly, dobrotami, koláčky a na
farské louce pouťové atrakce. Počasí nám přálo a my si tak mohli Slavnosti užít se svými nejbližšími a přáteli. Děkuji
všem, kteří pomohli s občerstvením, výběrem vstupu na zábavu, za zapůjčení návěsu, s organizací, ale hlavně
s chystáním celého zázemí U Vagónu i za kostelem. Letošní Slavnosti se vydařily na výbornou.
ledol

VANDAL NA HOLOVOUSOVĚ STEZCE
Dne 23. 7. 2018 bylo na obecní úřad nahlášeno poškození stromů – Malináčů na
Holovousově stezce vedoucí od Tří křížů směrem do Ostroměře – Hlásku.
Celkem 8 kusů bylo úplně zničeno. Koruny stromků byly vylomené a stromky tak
nelze zachránit. Tento čin byl ve stejný den nahlášen na oddělení Policie ČR
Hořice. Policejní hlídka provedla ohledání a vyslechla možné svědky. Předběžná
výše škody byla konzultována se zaměstnankyní VŠÚO Holovousy a byla
vyčíslena na částku 17.600,- Kč, která byla uvedena do Protokolu. Dne 9. 8. 2018
přišlo vyrozumění, že pachatelem je nezletilá čtrnáctiletá dívka, která (jak je uvedeno ve vyrozumění) nezjištěným
způsobem poškodila 8 kusů stromků a tímto jednáním způsobila škodu na majetku obci Holovousy ve výši nejméně
4.950,- Kč. Přestupek nelze projednat z důvodu, že podezřelý z přestupku v době spáchání skutku nedovršil patnáctý
rok svého věku. Dne 21. 8. 2018 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Holovousy. Všichni přítomní zastupitelé
i hosté byli nemile překvapeni uvedenou výší škody 4.950- Kč. Proto jsme se obrátili na VŠÚO s žádostí o
vypracování odborného odhadu způsobených škod vandalismem zničených stromků Malináčů na Holovousově stezce.
Odborný odhad výše škody na majetku obce Holovousy činí 24.085,50 Kč a ještě převyšuje původně uvedenou částku
17.600,- Kč, jež byla uvedena do Protokolu. Dne 28. 8. 2018 byla na Obvodní oddělení Policie ČR Hořice zaslána
žádost o vysvětlení. Vyjádření jsme zatím neobdrželi.
bradz

FOTOSOUTĚŽ PODKRKONOŠÍ 2018
Je fotografování vaším koníčkem a máte rádi Podkrkonoší? Chcete své práce zveřejnit a zúčastnit se fotosoutěže o
zajímavé ceny? Pak tedy neváhejte a přihlaste se do naší soutěže! Byl vyhlášen již 10. ročník Fotosoutěže Podkrkonoší.
V letošním roce jsou k výběru hned dvě témata - „Podzvičinsko očima fotografa“ a „První republika v Podkrkonoší očima
fotografa“. Soutěž potrvá do pondělí 17. 9. 2018. Více informací a pravidla naleznete na stránkách
http://www.podkrkonosi.eu
DM Podzvičinsko

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Tradiční akcí pro naše seniory je podzimní výlet, který pořádá Sbor pro občanské
záležitosti. Rádi využijeme i letos služby cestovní kanceláře Hoška Tour z Lázní
Bělohrad s milým a znalým průvodcem Tomášem Horákem.
Letos máme na programu:
Kutná Hora - Chrám svaté Barbory (objednána prohlídka na 9:00 hodin s výkladem),
dospělí 120,- Kč, senioři nad 65 let 90,- Kč.
Kutná Hora – Sedlc - Kostnice - Kostel všech svatých s kostnicí (objednána prohlídka na 13:00 hodin), dospělí 75,Kč, senioři a ZTP 50,- Kč.
Možnost - Zvýhodněná trojvstupenka: prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory (včetně empor a kaple Božího těla),
katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostel Všech svatých (kostnice) v Sedlci. Dospělí 220,- Kč,
senioři nad 65 let 155,- Kč a ZTP 130,- Kč.
Přejezd do Kladrub nad Labem – kde je kulturní program na celé odpoledne s názvem Kladruby naruby, předvedení
starokladrubských koní (14:30 - 15:30 hodin), individuální prohlídka stájí, zámku, kočárovna, postrojovna, muzeum,
lesovna a rozhledna. Vstupné do stájí – dospělí 120,- Kč a senioři 80,- Kč. Vstupné do zámku – dospělí 90,- Kč a senioři
60,- Kč. Během dne vyjde čas i na sladké občerstvení s kávou a zakončením sobotních zážitků bude večeře ve vybrané
restauraci. Trasa a místa jsou uzpůsobena věku seniorů a dobře přístupná. Pro místní s trvalým pobytem je doprava
zdarma a přespolní zaplatí 100,- Kč/osoba. Výlet se koná v sobotu 15. září 2018. Z Hořic se odjíždí od bývalého Swellu
v 6:50 hodin, z Chodovic v 6:55 hodin a z Holovous v 7:00 hodin. Těšíme se na všechny výletníky.
ledol

DOGDANCING
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na dogdancingové závody Holovouský Pohár, které zahájíme 28. 9. 2018
od 9:00 hodin ve sportovním areálu U Vagónu. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích dle stáří a úrovní pejsků a
všechny výkony budou posuzovat dvě rozhodčí - Veronika Tvrdá a Alena Smolíková - finalistka soutěže Československo
má talent. Přijďte podpořit výkony našich čtyřnohých parťáků a strávit s námi příjemné dopoledne.
Za organizační tým Zuzana Kvasničková

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Uskuteční se dne 22. září 2018 v době od 10:25 – 10:40 hodin v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy
SVARTES) a od 10:50 – 11:05 hodin v Holovousích před obecním úřadem.
Sbírané druhy nebezpečných odpadů: Z provozu automobilů: autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny,
brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí,
čisticích prostředků, zaolejované hadry apod. Fotochemikálie: tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače,
barviva, bělidla, inkoustů apod. Kosmetika: znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů
apod. Tuky a oleje: fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem
ropných látek, apod. Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru: nerozbité zářivky, úsporné
žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru:
televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné:znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od
kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel,
pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.
pš

16. ROČNÍK SLAVNOSTÍ HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ
Letošní 16. ročník Slavností holovouských malináčů se již blíží a připadá na sobotu 6. října 2018.
V rámci letošního ročníku vyhlašujeme opět soutěže, které byly uspořádány již při konání prvního ročníku. Soutěžit
může každý, kdo splní podmínky vypsaných soutěží:
„O nejlahodnější jablko-MALINÁČ“ Soutěžit může ten, který předá na obecní úřad v Holovousích 8 až 10 kusů jablek
– odrůda Holovouský malináč. Malináče můžete předat v těchto termínech:
pondělí
1. 10. 2018 od 8:00 do 12:00 hodin
úterý
2. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek
4. 10. 2018 od 8:00 do 15:30 hodin.
„O nejchutnější jablečný moučník“ Soutěžit může ten, který předá na obecní úřad v Holovousích 3 kousky
připraveného moučníku (2 budou vystaveny a 1 kousek bude pro hodnotící komisi. Více kousků není třeba. Pokud
předáte do soutěže více porcí moučníků, budou (za symbolickou cenu) prodány ve stánku s koláči). Soutěžit může
pouze jedna osoba s jedním moučníkem a společně s moučníkem je třeba předat recept, který bude následně zveřejněn
ve Zpravodaji.
Moučníky + recept můžete předat v těchto termínech:
pátek
5. 10. 2018
15:00 – 18:00 hodin
sobota
6. 10. 2018
7:00 – 8:00 hodin
(z důvodu malé kapacity lednice na obecním úřadě, doporučujeme předávat moučníky v sobotu ráno).
Ukažte návštěvníkům ale i sousedům, že právě vy máte ten nejlahodnější Malináč nebo, že právě vy dokážete vytvořit
ten nejchutnější jablečný moučník. Z předchozích ročníků víme, že se máte čím pochlubit.
A jaký je letošní program? Zahájení Slavností bude ve 13:00 hodin na pódiu na návsi v Holovousích, po
kterém následuje vystoupení mažoretek z DDM Hořice. Od 13:45 hodin proběhne vystoupení místních dětí z mateřské
a základní školy Chodovice. Ve 14:00 hodin nastoupí všichni pěstitelé a šikovné cukrářky, kteří se zúčastnili soutěží
„O nejlahodnější jablko – Malináč“ a „O nejchutnější jablečný moučník“, protože bude vyhlášení těch nejlepších
ve svém oboru😊. Následovat bude již tradiční plavení koní na rybníku v Holovousích. Ve 14:35 hodin zahraje nejen
k poslechu elektrická smyčcová kapela ELECTROPHONIX, která předvede následující nástroje jako jsou: housle, viola,
violoncello, baskytara, klávesy, bicí a flétnu. Od 15:35 hodin se můžete těšit na loutkové divadlo Kozlík s Vodnickou
pohádkou“. V 16:10 hodin bude patřit pódium Zuzce Kvasničkové, která se svými zvířecími miláčky předvede taneční
vystoupení – Dogdancing.. V 16:25 hodin se uskuteční předávání certifikátů „PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®“.
Pro milovníky sportu je připravena od 17:00 hodin prezentace a exhibice projektu REBELS OF WORKOUT. V 17:45
hodin předvede své originální vystoupení soubor mužoretů – ARTrosa. Od 18:45 hodin se můžete těšit na žonglérskou
skupinu Oops, která si pro Vás připravila ohnivou show a workshop žonglování a od 19:00 hodin bude připravena již
tradiční kapela Levou rukou band, kterou ve 20:00 hodin přeruší slavnostní ohňostroj nad rybníkem od Pavla Elcnera.
Po skončení ohňostroje budeme tančit dále až do pozdních nočních hodin s Levou rukou band. V průběhu celého
odpoledne bude zajištěno bohaté občerstvení včetně výborných domácích koláčů. V prostoru návsi bude pro děti
připraven již tradiční slaměný hrad, dílničky pro děti, nebude chybět ani stanoviště Lesů ČR s lesní pedagogikou, Psího
útulku Chlum, sportovní aktivity pro děti i dospělé od skupiny SebeRevolta, projížďky na ponících. V případě příznivého
počasí můžete navštívit Galerii obrazů u Svobodů na návsi v Holovousích č.p. 7 – pod zámkem.

Těšit se můžete i na holovouský jarmark, na kterém si nakoupíte u prodejních stánků výrobců i pěstitelů z Podkrkonoší.
Nabízet budou své originální výrobky ale i pravé Holovouské malináče, Dobrovodské zelí, produkty ekologického
ovocnářství, stromky, kvalitní ovoce a zeleninu, květiny, výrobky z ovoce a medu a další dobroty a výrobky řemeslníků.
Připravena bude i ochutnávka a prodej regionálních potravin. Zároveň bude od 14:00 do 17:00 hodin probíhat Den
otevřených dveří v Ovocnářském výzkumném institutu, kde bude pro návštěvníky mimo jiné připravena výstava ovoce
– staré ovocné odrůdy, archeologická výstava a k vidění zde budou i soutěžní moučníky a malináče. Všichni jste srdečně
zváni, těšíme se na vás!
pš

MALINÁČE NA PRODEJ
Urodila se vám spousta jablíček – malináčů? Máte
zájem je v rámci 16. ročníku Slavností holovouských
malináčů prodat? Přihlaste se na obecním úřadě
v Holovousích. Připravujeme stánek pro prodej
pravých Holovouských malináčů.

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
V letošním roce se bude dne 6. 10. 2018 na návsi v Holovousích konat již 16. ročník Slavností holovouských malináčů.
Z tohoto důvodu bude náves zcela uzavřena a to na základě Přechodné úpravy silničního provozu.
Vážení občané, chalupáři, obracím se na Vás proto s žádostí o spolupráci při organizaci sobotních slavností. Prostor
návsi v Holovousích bude od 9:00 do 17:00 hodin uzavřen pro dopravu. Největší omezení se bude týkat, těch z Vás,
kteří na návsi bydlíte. Předem děkuji za vaše pochopení, které se bude týkat i vašich návštěv. Pokud budete potřebovat
odjet, zaparkujte prosím včas své vozy mimo prostranství návsi. Místa pro parkování jsou vyhrazena na louce u Musilu.
Na Chloumka bude objížďka přes Záhumení. Objížďka bude vedena kolem hospody U Krejčů, ke smírčím křížům
(Zatáčka u Truhlářových), dále doprava k Benešům, pokračovat bude doprava na křižovatku u Buštů a zde vlevo, přímo
do kopce k Melicharům, pak vpravo k Pulcovým a na křižovatku k vrátnici ústavu. V celém úseku nenechávejte prosím
zaparkovaná auta na komunikaci. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Shrnutí: náves – uzavřena v sobotu 6. 10. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin, Záhumení – nenechávat auta u cesty.
bradz

ZAVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ
Přijďte s námi 13. října 2018 strávit příjemné sobotní odpoledne. Rádi bychom se společně s
vámi symbolicky rozloučili s letní turistickou sezónou prostřednictvím akce Zavírání sezóny
na Zvičině. Podzimní akce bude probíhat od 13:30 hodin do 16:30 hodin na vrchu Zvičina.
Součástí akce je výstava fotografií Fotosoutěže Podkrkonoší 2018 a vyhlášení výherců
fotosoutěže.
Návštěvníci se mohou těšit na regionální produkty Podkrkonoší, živou hudbu a informační
stánek, který bude nabízet propagační materiály z Podkrkonoší, z Hradecka a z celého
Královéhradeckého kraje. Dále je připravena výstava fotografií Fotosoutěže Podkrkonoší
2018, drakiáda a další aktivity pro děti. Během programu budou vyhlášeni vítězové Fotosoutěže Podkrkonoší a vítězům
budou předány ceny. Více informací naleznete na www.podkrkonosi.eu. Zavírání turistické sezóny na Zvičině je tradičně
připraveno ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, MAS Podchlumí, DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem,
Raisovou chatou, regionálními výrobci a s členy spolku Podzvičinsko.
DM Podzvičinsko

ZAKONČENÍ SPORTOVNÍ SEZÓNY U VAGÓNU
V sobotu 13. října od 14:00 hodin Vás srdečně zveme do sportovního areálu U Vagónu na tradiční ukončení sportovní
sezóny. Přijďte si zasoutěžit a společně si užít říjnové odpoledne. Počasí a občerstvení zajištěno.
petbal

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Od středy 10. října 2018 do naplnění, nejdéle však do neděle
14. října 2018 bude ve sportovním areálu U Vagónu přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad. Odpad je možno donést
v časech od 16:00 – 18:00 hodin, kde bude vybírán našimi
zaměstnanci pouze od místních obyvatel. Mimo tuto dobu bude
kontejner uzamčen. Do kontejneru je možno odložit odpad
z domácností, který se svým objemem nevejde do popelnice a
odpad, který nelze dále vytřídit.
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ – PLASTY, PAPÍR, ŽELEZO,
NEBEZPEČNÝ ODPAD – PNEUMATIKY A ODPAD ZE
ZAHRÁDEK.
pš

POZOR! VÝMĚNNÝ BAZAR OPĚT ZDE!
Dámský klub si vás opět dovoluje pozvat na holovouský výměnný bazar v hasičárně za Vagónem, který proběhne ve
dnech 28. - 29. září 2018 (pátek, sobota). V pátek 28. září od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu 29. září od 10:00 do 17:00
hodin. Můžete přinést věci nepotřebné a přebytečné a naopak si odnést to, co potřebujete. A to vše zdarma. Vybíráme
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m 2,
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené,
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, drobné elektrické spotřebiče, hračky
– plastové, plyšové, jakékoliv, knihy a časopisy. NEVYBÍRÁME!! ledničky, televize, počítače, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil. I letos bude zbytek věcí věnován Diakonii
Broumov a část věcí půjde opět do hradeckého azylového domu pro matky s dětmi.
Těšíme se na vás!
Monika Schmiederová

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V letošním roce nás v den státnosti 28. října čeká
oslava
100
let
vzniku
samostatného
československého státu. V současné době
připravujeme program. Bližší informace budou
včas zveřejněny.
bradz

BRAMBORIÁDA A DRAKIÁDA
Milé děti, přijďte v neděli 21. října se svými rodiči a
prarodiči rozveselit podzim. A jak? To se dozvíte až na
místě. Požádáme o pomoc sluníčko i větřík. Sluníčko na
dobrou náladu a vítr k pouštění draků. Od 14:00 hodin
na hřišti U Vagónu si užijeme společně spoustu soutěží,
napíšeme přání, která pošleme po dracích a možná
dojde i na pečení bramborové dobroty. Nezapomeňte do
soutěže přinést největší bramboru, kterou doma máte!
Na všechny se moc těšíme! :-)
ledol

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Jaroslav Šafránek,
Marie Truhlářová,
Jana Popovská,

PODZIMNÍ PRANOSTIKY
87 let
87 let
75 let

Září
Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.
Teplé září, říjen se mračí.
Bouřka v září, sníh v prosinci.

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Říjen
V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Po sv. Tereze mráz po střechách leze.

Přistěhovali se

Odstěhovali se

Miroslav Vychytil z Chebu do Chodovic
Daniela Pěčová z Hořic do Chodovic
Nikola Pěčová z Prahy do Chodovic

Hana Drapáková z Holovous

Narodili se

Zemřel

Ladislav Vychytil z Chodovic
Jakub Kadečka z Holovous
Liliana Fišerová z Chodovic

Josef Kartuš z Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•

13. 9.

•

15. 9.

•

22. 9.

•
•

28. 9.
28. – 29. 9.

•
•
•
•
•
•
•
•

5. – 6. 10
6. 10.
10. – 11. 10.
10. – 14. 10.
13. 10.
13. 10.
21. 10.
27. 10.

Seminář pro rodiče s dětmi a veřejnost – Bylinkový věneček (od 13:30 – 16:30 hodin)
zájemci se hlaste na tel. č. 603 713 836 nebo u paní učitelek. Místo konání U Vagónu
Výlet nejen pro seniory - (odjez z Hořic od bývalého Swellu v 6:50 hodin,
z Chodovic v 6:55 hodin a z Holovous v 7:00 hodin.)
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(Chodovice u Svartesu 10:25 – 10:40 hodin a Holovousy u OU10:50 – 11:05 hodin)
Dogdancing – od 9:00 hodin ve sportovním areálu U Vagónu
Výměnný bazar – v hasičárně (pátek 28. 9. od 14:00 do 18:00 hodin a v
sobotu 29. 9. od 10:00 do 17:00 hodin)
Volby do Zastupitelstva obce Holovousy – v budově ZŠ a MŠ v Chodovicích v jídelně
16. ročník Slavností holovouských malináčů – od 13:00 hodin bohatý kulturní program
Sběr ZŠ a MŠ Chodovice – papír, PET víčka, baterie (přesný čas a místo včas upřesníme)
Kontejner na velkoobjemový odpad – ve sportovním areálu U Vagónu
Zavírání letní turistické sezóny na Zvičině – od 13:30 do 16:30 hodin – bohatý program
Ukončení sportovní sezóny – od 14:00 hodin U Vagónu
Bramboriáda a drakiáda – od 14:00 hodin U Vagónu
Lampiónový průvod – přesný čas a místo bude včas upřesněno

• 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 4. 9. každé úterý, zelená
známka (1x za 14 dní) – 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., žlutá známka (měsíční) – 4. 9., 2. 10., 30. 10., oranžová
známka (rekreační) – 4. 9., 18. 9., 2. 10. – poslední svoz, černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle
s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 4. 9., 2. 10., 6. 11.
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