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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 1. 10. 2019 bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem zasedání zastupitelstva byly informace o dokončení rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ a
MŠ Chodovice, o kterých se dočtete uvnitř Zpravodaje.
Dále pak starostka zastupitele informovala, že na základě
předchozího projednání bylo firmě Fastlink s.r.o. Hořice
zasláno ukončení Smlouvy o umístění zařízení ze dne 1. 1.
2015. Původní Smlouva o umístění zařízení ze dne 1. 1. 2015
je sjednána na dobu určitou a to na 5 let. Z důvodu opravy
střechy a ubourání komína, na kterém bylo zařízení umístěno,
bylo přistoupeno k jeho provizornímu umístění ve věži kostela.
To proto, a by firma Fastlink s.r.o. měla dostatek času na
vyhledání vhodných objektů a bylo zajištěno plynulé přepojení
uživatelů. Smlouva o umístění zařízení ze dne 1. 1. 2015
skončí uplynutím sjednané doby dne 31. 12. 2019, kdy bude
zařízení z věže kostela sv. Bartoloměje odstraněno. Zástupci
firmy Fastlink s.r.o by měli své uživatele o přepojení informovat.
Zastupitelstvo obce Holovousy schválilo záměr zřídit věcné břemeno k dotčené nemovitosti – pozemku p.č.
887/5 za účelem realizace akce „Holovousy knn pro č.p. 1349“. Veškeré práce na této akci hradí investor, tj.
ČEZ Distribuce a.s. Bude vybudováno nové zemní kabelové vedení. Z trafostanice „Holovousy JZD“ bude svedeno
do nového rozvaděče umístěného u stávající příhradové trafostanice.
Schválen a vydán byl Reklamační řád k odvádění odpadních vod.
Projednáno bylo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1194/4 mezi Královéhradeckým krajem a
Obcí Holovousy. Jedná se o pozemek s výměrou 206 m2 před nemovitostí a pozemkem Jana Svobody
v Chodovicích. Pozemek 1194/4 sousedí s obecními pozemky 1194/52, 157/66, 1194/11 a 1217/3 a 1217/4.
Jednalo by se tak o zcelení pozemků ve vlastnictví obce.
Zastupitelé byli dále informováni o realizaci projektu „Přístavba sociálně technického zázemí – zeleň“.
Dodavateli stavby bylo dne 2. 9. 2019 předáno staveniště a byly zahájeny zemní práce. V současné době je řešena
plynovodní přípojka. Zastupitelé projednali a schválili přípravu na zateplení rozšíření pergoly podél přístavby
sociálně technického zázemí, se kterým je spojeno navýšení nákladů. Nově vzniklý zateplený prostor by byl
využíván při konání obecních akcí – předvánoční posezení pro seniory, zakončení masopustního průvodu, dětský
maškarní karneval, výročky spolků a další.
Starostka informovala zastupitele o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Holovousy za rok 2019,
které dne 16. 09. 2019 provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor
ekonomický-oddělení kontroly obcí a analýz. Přezkoumané období bylo od 1.
1. 2019 do 16. 09. 2019. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání s tím, že při dílčím přezkoumání
hospodaření obce Holovousy nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelé
schválili přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
pořízení dovybavení obcho du potravin za účelem zlepšení prostředí
prodejny a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dotace je poskytnuta ve výši
50 000,- Kč, je padesátiprocentní = 50% Královéhradecký kraj a 50% obec.
Dne 2. 4. 2019 byl již zakoupen mrazák – 20 255,- Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce Holovousy na základě Žádosti ředitelky školy schválilo
povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok
2019/2020 s platností od 1. 9. 2019 z počtu 24 dětí ve třídě mateřské školy na
počet dětí 28.
Na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 18. února 2019 provádí zhotovitel
MgA. Monika Wolfová restaurování oltářních obrazů z kostela svatého
Bartoloměje v Chodovicích za dohodnutou cenu 129 500,- Kč. Dotace
z Ministerstva kultury je100.000,- Kč. Dne 13. 8. 2019 se v restaurátorském
ateliéru v Kroměříži konal kontrolní den, kterého se zúčastnila starostka obce,
za NPÚ, ÚOP Josefov MgA., Bc. Táňa Šlézová a restaurátorky MgA. Monika
Wolfová a Eliška Sklenářová MA. Na kontrolním dnu byly shlédnuty všechny
tři obrazy. Řešena byla problematika potřebnějšího zásahu většího rozsahu,
než byl uveden v původním rozpočtu. Na základě toho zaslala restaurátorka
MgA. Monika Wolfová nové upravené rozpočty (méněpráce x vícepráce), které
byly na zastupitelstvu projednány a schváleny. Původní cena díla se Dodatkem
č. 1 ke Smlouvě o dílo z částky 129 500,- Kč zvyšuje na 153 900,- Kč.
Zastupitelé schválili zapojení obce Holovousy do „5. Výzvy OPZ MAS
Podchlumí Prorodinná opatření II“ přes Mikroregion Podchlumí.
Vyhlašovatelem Výzvy je MAS Podchlumí. Podporovanou aktivitou, která nás zajímá, jsou Příměstské tábory.
Nejedná se o hrazení volnočasových aktivit dětí na táboře, ale o mzdové náklady pečujících osob, pomocného
personálu (kuchařky), ale také pronájem prostor, drobné sportovní vybavení a výtvarné potřeby. Nelze hradit
stravné dětí, výlety ani vstupné – to vše hradí rodiče. Podmínkou je, že oba rodiče doloží, že jsou zaměstnáni nebo
vykonávají podnikatelskou činnost nebo v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni
v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Obec Holovousy má zájem se do výzvy zapojit a po tři kalendářní roky zajistit
pětidenní příměstský tábor pro děti v době letních prázdnin. Termíny příměstských táborů jsou řešeny ve spolupráci
s ředitelkou ZŠ a MŠ Chodovice. Žádost o dotaci bude podávat Mikroregion Podchlumí a to za obce, které se do
projektu zapojí.
Posledním bodem říjnového zastupitelstva byly přípravy 17. ročníku Slavnosti holovouských malináčů a
zajištění hlídek Městské policie v době konání akce.
Zlatuše Brádlová

V CHODOVICÍCH SE ŠKOLA OTEVŘELA UŽ V NEDĚLI 1. ZÁŘÍ
V polovině srpna 2019 byla dokončena celková modernizace a
rekonstrukce budovy Základní školy a Mateřské školy v Chodovicích.
Realizace dílčích projektů probíhala v období 2017 – 2019.
Období rekonstrukcí bylo náročné, zejména loňský školní rok, kdy
práce probíhaly bez přerušení. Vše bylo dokončeno v polovině
srpna. Krásnou duhovou tečku za dokončením rekonstrukce udělaly
paní učitelky ze školky. Ty na novou fasádu budovy namalovaly logo
školy i s mottem „Škola pro život“, které je hlavním krédem naší
školy. Vše se zvládlo na jedničku. Škola je krásná z venku i uvnitř a
tak jsme se chtěli pochlubit. Datum 1. 9. 2019 připadl v letošním roce
na neděli a pro nás se stal výzvou – otevřít zrekonstruovanou budovu
veřejnosti. A tak se 1. 9. 2019 v 14:00 hodin rozeznělo první zvonění, které dveře školy slavnostně otevřelo. Školou
proudily celé rodiny, a bylo milé poslouchat jejich vyprávění, co kde a jak bylo v době jejich školní docházky a co
vše se změnilo. Z připravených panelů s fotografiemi si mohli prohlédnout průběh rekonstrukce. Na každého čekalo
malé občerstvení, které připravily naše kuchařky. A tak se v jídelně tvořily hloučky bývalých spolužáků, kamarádů,
sousedů a všichni společně vzpomínali na léta strávená v naší škole. Zastoupení tady měla i ta nejmladší generace,
která se přišla podívat na to, co ji zítra v první školní den čeká.
V pondělí 2. 9. 2019 byl zahájen nový školní rok 2019/2020. Škola přijala do své náruče nejen nové děti do
mateřské školy a pět prvňáčků do základní školy, ale také přivítala své staré známé, kteří se do školky i školních
lavic vrátili po dvouměsíčním prázdninovém odpočinku. V letošním školním roce navštěvuje základní školu 25 žáků.
V mateřské škole je 27 dětí a 3 děti se vzdělávají doma.
Budova naší školy je věrným sousedem kostela svatého Bartoloměje již od roku 1754 a k naší obci neodmyslitelně
patří. Proto máme velkou radost z toho, že po rekonstrukci jí to sluší a je v novém kabátě připravena sloužit příštím
generacím. Tak hodně štěstí ☺.
bradz

REKAPITULACE MODERNIZACE A REKONSTRUKCE
ZŠ A MŠ CHODOVICE
08. 2016
Zakoupeno 32 školních setů (lavice + židle) pro žáky základní školy
Zakoupeno 28 nových lehátek včetně matrace do mateřské školy
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy:

97 500,00 Kč
56 789,51 Kč
154 289,51 Kč.

07. - 08. 2017
Rekonstrukce plynové kotelny
Pořízen byl jeden nový plynový kotel místo dvou starých, vyvložkován komín a vyměněn boiler.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 147 196,00 Kč.
07. - 08. 2017
DOMESTOS – celková rekonstrukce sociálního zázemí ve školce a ve škole.
V roce 2016 se už po třetí 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 Děti, rodiče i personál školy šli do soutěže s velkou motivací, a to vyhrát hlavní
cenu. Udělali pro to maximum a podařilo se. 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. V MŠ byl vybudován sprchový kout. 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.
Dotace DOMESTOS:
193 600,- Kč
Z rozpočtu obce Holovousy:
306 927,- Kč
CELKOVÉ NÁKLADY:
500 527,- Kč.
06. - 09. 2017
Hřiště za školou – Projekt "Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme"
Na dětské hřiště byly osazeny nové herní prvky. Stav hřiště vybudovaného v letech 1981-1982 byl velmi špatný.
Většina herních prvků byla z důvodu bezpečnosti již odstraněna. Žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště
za školou v Chodovicích s názvem „Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“ byla podána na Ministerstvo pro místní
rozvoj a posléze schválena a poskytnuta. Během července a srpna 2017 byly na hřiště nainstalovány nové
bezpečné herní prvky. Hřiště bylo poprvé přístupné na Setkání rodáků a dětem bylo slavnostně předáno první
školní den roku 2017.
Dotace MMR:
400 000,- Kč
Z rozpočtu obce Holovousy:
504 312,- Kč
CELKOVÉ NÁKLADY:
904 312,- Kč.
11. 2017 - 04. 2018
Rekonstrukce asfaltových cestiček na hřišti za školou, které se v místech již propadaly. Odstraněn byl původní
asfaltový povrch a část nekvalitního zásypu. Nově byl navezen zásyp ve výšce cca 20 cm a nad ním byly provedeny
dva nánosy asfaltu. K tomu všemu byly osazeny nové obrubníky. Akce probíhala od listopadu 2017 a z důvodu
nepříznivého podzimního počasí se její realizace protáhla až do dubna 2018.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 546 313,- Kč.
07. - 08. 2018
Výměna podlahové krytiny v jídelně + výmalba
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 39 292,00 Kč.
06. - 09. 2018
Projekt "Přátelská škola pro praktický život". Realizací projektu vznikly dvě nové odborné učebny – Polytechnická
a Řemeslná a příslušné kabinety k nim (sborovna). Nově byla vybudována tři bezbariérová WC. Jedno v přízemí u
mateřské školky, druhé na chodbě základní školy ve 2. NP a třetí v přístavbě, která vznikla za kuchyní společně s
venkovním bezbariérovým vstupem do Řemeslné učebny. Vznikl také nový hlavní vchod do budovy včetně zádveří
v podobě automaticky se otevírajících dveří. Nové bezbariérové dveře byly osazeny do jídelny a do kmenových
učeben základní školy. Pro přesun do 2. NP základní školy byla pořízena individuální kompenzační pomůcka –
schodolez. Do učeben a kabinetů bylo pořízeno nové vybavení. V Řemeslné učebně byla vyměněna okna a
položena nová podlaha.

Vybavena je čtyřmi výškově stavitelnými ponky, plně funkčním nářadím a sadou pro obrábění dřeva. V
Polytechnické učebně a obou kabinetech byla vyměněna okna, rekonstruována podlaha-parkety, provedeny nové
rozvody elektřiny a vyměněna světla (staré zářivky). Učebna je vybavena technickými stavebnicemi, stavebnicemi
modelujícími fyzikální pokusy – magnetismus a zvuk, přírodovědnými pomůckami – lidská kostra, sluneční
soustava a mikroskopy, stavebnicemi, které je možné rozpohybovat díky speciálnímu logaritmu vytvořeného v
počítači, didaktickými pomůckami rozvíjejícími jemnou i hrubou motoriku a speciální koberec pro výuku vlastivědy
ČR.
Dotace MAS Podchlumí:
1 988 170,47Kč
Z rozpočtu obce Holovousy:
345 517,64 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY:
2 333 688,11 Kč.
10. 2018
Zhotovení zděné příčky a dveří se světlíky v MŠ bylo vyvoláno demontáží dožilého dřevěného přepažení prostoru
chodby a šaten MŠ. Nové šatny, společné pro MŠ a ZŠ jsou v přístavbě. Prostor MŠ bylo nutné příčkou oddělit od
chodby, aby se zamezilo volnému pohybu dětí MŠ po budově. Zhotovením zděné příčky je oddělen prostor vstupní
haly a MŠ.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 36 663,- Kč.
10. - 11. 2018
Oprava střechy nad Řemeslnou učebnou v 1.NP (výměna stávající střešní krytiny nad zrekonstruovanou řemeslnou
učebnou) byla vyvolána napojením střechy na přístavbu bezbariérového WC, stávající střecha nebyla zateplená a
zastřešení přístavby bezbariérového WC bylo nutné řešit jako celek společně s výměnou střešní krytiny nad
řemeslnou učebnou.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 212 250,- Kč.
11. 2018 + 05. 2019
Hydroizolace budovy ZŠ a MŠ Chodovice. Před zahájením prací na stavebních úpravách budovy ZŠ a MŠ, před
samotnou přístavbou šaten byly provedeny sondy – kontrola odizolování základů celé budovy, aby po zateplení uzavření celé budovy, nedocházelo ke vzlínání 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 to je původní budova fary, izolace úplně chybí.
Hydroizolaci bylo nutné v tomto rozsahu provést. V úseku přístavby šaten ještě před zahájením přístavby. Účinná
izolace zdi od vlhkosti byla provedena chemickou injektáží zdiva.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 86 768,15,- Kč.
06. 2018 - 08. 2019
Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten. V rámci tohoto projektu byla realizována přístavba nových šaten
pro děti MŠ a žáky ZŠ, výměna oken a dveří, zateplení stropů k nevytápěné půdě, zateplení obvodových stěn
budovy včetně nové fasády, pořízení rekuperačních jednotek do dvou tříd v MŠ.
Dotace Královéhradecký kraj POV
1 200 000,00 Kč
Z rozpočtu obce Holovousy:
4 002 088,64 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY:
5 202 088,64 Kč.
03. 2019
Podlahy 2. NP kmenové učebny ZŠ. V obou kmenových učebnách ZŠ byla
vyměněna zastaralá podlahová krytina – linoleum za novou – vinyl.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 81 767,87 Kč.
03. 2019
Elektroinstalace v 2. NP ZŠ, výměna svítidel včetně revize. Byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace
(stávající vedena v hliníku) včetně revize. Výměna zářivek za nové a to v obou kmenových učebnách ZŠ a chodbě
v 2.NP včetně schodiště.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 184 353,42 Kč.
04. - 07.2019
ZŠ a MŠ Chodovice – Oprava střechy. Jednalo se o opravu stávající dožilé střešní krytiny v celkovém rozsahu
včetně klempířských výrobků. Střechou do budovy zatékalo a hrozilo poškození již zrekonstruovaných prostor.
Odstraněna byla stávající azbestocementová krytina. Vyměněna byla zatékáním poškozená prkna a části stávající
vazby krovu. Provedena byla také celková rekonstrukce dešťové kanalizace včetně svodů.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 1 661 201,16 Kč.

06. - 08. 2019
Podhledy a výměna dveří ve třídách MŠ. V rámci projektu byla provedena výměna vstupních dveří do dvou tříd MŠ
za bezbariérová, protipožární a snížení stropů pomocí sádrokartonových podhledů bez zateplení ve třídách MŠ a
chodbě v 1.NP
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 181 994,87 Kč.
08. 2019
Podlahy 1. NP – třídy MŠ včetně chodbičky. V obou třídách MŠ byla vyměněna
zastaralá podlahová krytina – linoleum, koberec za novou-vinyl, koberec.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 80 162,00 Kč.
08. 2019
Elektroinstalace v 1. NP MŠ včetně svítidel, výměna rozvaděče včetně revize. Byla
provedena celková rekonstrukce elektroinstalace (stávající vedena v hliníku) včetně
revize. Výměna zářivek za nové a to v obou třídách MŠ a na chodbě v 1. NP.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 182 394,34 Kč.
08. - 09. 2019
Vícenáklady spojené s dokončením celkové rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ vyvstaly v průběhu realizací jednotlivých
projektů a byly nutné k dokončení celkové rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Chodovice. Některé byly vyvolány
přeposouzením v souvislosti se žádostí o změnu stavby před dokončením a některé dle požadavku objednatele:
Požadavek – Hygiena – výlevka v 1. NP u MŠ.
Požadavek – Hasiči – 4x protipožární dveře.
Požadavek objednatele:
podhledy ve zbytku prostor budovy ZŠ a MŠ, v místech, která nebyla v původní projektové dokumentaci zahrnuta
– bývalá místnost po vzduchotechnice u MŠ, schodiště do sklepa a ke vchodu do řemeslné učebny vnitřkem školy,
dokončovací práce – malba – důvodem je navýšení m2 oproti původnímu rozpočtu a to o 927 m2. Celkem bylo ve
škole vymalováno přes 3 000 m2. 2 100 m2 bylo v původní PD a zbytek jsou vícenáklady. Některé prostory byly
z důvodu hygieny malovány dvakrát (v průběhu probíhající rekonstrukce) a navíc byla vymalována kuchyň a jídelna,
požadavek personálu školy – nově umyvadlo ve třídě MŠ (jídelně).
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 145 967,83 Kč.
08. - 09. 2019
Úprava komunikace před budovou ZŠ a MŠ Chodovice. Před zahájením nového školního roku bylo nutné zajistit
bezpečný průjezd zásobování kuchyně a čistotu pěších. Zelený pruh podél zdi kostela sv. Bartoloměje byl
vyhlouben a zavezen kamenivem.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 24 748,66 Kč.
11. 2019
Datové rozvody v budově ZŠ a MŠ Chodovice pro pevné připojení na internet.
CELKOVÉ NÁKLADY hrazeny z rozpočtu obce Holovousy: 17 388,74 Kč.
Realizací výše uvedených dílčích projektů byla dokončena rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ a MŠ.
V současné době je připravován projekt na úpravu asfaltového povrchu kolem budovy a zajištění parkovacích míst
pro personál. Součástí je také nové oplocení, branky a vrata. Na realizaci tohoto projektu budeme hledat možnosti
spolufinancování z vypsaných dotačních titulů.
bradz

POŠTA V CHODOVICÍCH
Pošta v Chodovicích bude v úterý 5. listopadu 2019 a v pátek
15. listopadu 2019 z provozních důvodů zavřena. Zajištění
poštovních služeb za uzavřenou provozovnu přebírá pošta
Hořice v Podkrkonoší.
Otevírací doba 8:00 – 12:00 hodin a 13:30 – 18:00 hodin.
pš

PODZIM VE ŠKOLE
Zpráviček a zážitků z naší chodovické školičky je opravdu hodně. V září
jsme přivítali společně pět prvňáčků, kteří už jsou ve škole jako doma.
Umí už několik písmenek, čtou slabiky a první slova a v matematice se
z nich stávají počtáři ☺. Všechny malé i velké školáky moc chválíme,
jak rychle vklouzli do nového školního roku. Letos poznáváme celoroční
téma „Dějiny národa českého“, které je rozpracované do měsíčních
plánů. A z čeho máme první zážitky?
V zářijovém tématu „Dávné časy v naší obci“ jsme měli napilno, obešli jsme místní pomníčky, pozvali pamětníky
obce na besedu a listovali v obecních kronikách. Tímto děkujeme paní Pojkarové, Šubrtové a panu Škopánovi.
Starší žáci jeli na kolech do Hořic na dopravní hřiště, kde procvičovali v terénu dopravní předpisy a mladší žáci
zvládli jízdy zručnosti za školou na hřišti. Nácvik Legendy o vzniku našich obcí nám také zabral hodně času. Za
kulisy a herecké umění jsme sklidili na Slavnostech holovouských malináčů velký potlesk.
V říjnovém tématu „Lovci mamutů“ jsme navštívili Muzeum E. Štorcha v Ostroměři, vyzkoušeli si kresbu rudkou
jako v jeskyni. Navštívili jsme Archeopark ve Všestarech, kde jsme se rázem změnili na pravěký zemědělský lid a
děti si vyzkoušely, jak těžký život v tomto období naši předchůdci měli. Zábavná a poučná byla také beseda
s autorkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou v hořické knihovně. V rámci projektu bylo naladěno také
muzikohraní, které si děti jako pravěký lid také moc užily. Závěr měsíce patřil lampionovému průvodu s vystoupením
dětí u pomníku a společným pouštěním lodiček z kůry s vlajkou ČR na holovouském rybníku. A poslední výlet, který
podnikneme, bude do Prahy na výstavu k 600-tému výročí úmrtí sv. Václava. Tímto naučným programem přivítáme
měsíc listopad s názvem „Toto je země zaslíbená“. Na co se mohou školáci těšit do konce kalendářního roku?
Budeme putovat pověstmi českými, připravovat se na vánoční besídku, číst dětem ve školce před spaním a hodně
se učit a procvičovat. Třídní schůzky budou ve čtvrtek 14. 11. Adventní tvoření pro veřejnost je připraveno na čtvrtek
28. listopadu odpoledne. V prosinci si připomeneme lidové zvyky, příběhy z Bible a pověsti. Na první adventní
neděli zazpíváme koledy a rozsvítíme stromeček před kostelem sv. Bartoloměje. Bude nás čekat čertovská nadílka,
6. 12. začneme kurz plavání v Hořicích, 12. 12. vánoční besídka s posezením nad staročeskými pokrmy, 17. 12.
pojedeme do divadla Drak na představení Hvězda betlémská. A než začnou Vánoční prázdniny, sestavíme
skupinky dětí na obchůzky tří králů. Popřejme všem školáčkům hodně pěkných známek ve škole a spoustu
společných zážitků v našem projektovém učení.
Za pedagogický sbor Lenka Doležalová

NOVINKY ZE ŠKOLKY
V září čekala na děti ve školce nejedna novinka. Novou krásnou školku už všichni
viděli na Dnu otevřených dveří. Letos nás čeká celoroční vzdělávací projekt
s názvem Strojem času tam i zpět. Pro děti, které půjdou příští rok do školy, jsme
připravily „školičku“, která probíhá každý den po odpoledním odpočinku 20 až 30
minut. Ve školičce si děti zdokonalují své dovednosti v oblasti jemné motoriky,
předmatematických představ, přípravu na čtení a psaní, sluchovou a zrakovou
diferenciaci. Máme se všichni na co těšit :o)
Hned první den jsme děti přivítaly se strojem času a cestovaly jsme do časů
dinosaurů. Všichni jsme prozkoumávali, jak vypadala naše planeta Země, kteří
dinosauři po ní chodili, nad ní létali nebo brázdili její vody. Děti zjistily, že i dinosauři
musejí dodržovat společně dohodnutá pravidla soužití. Ve školce jsme pomáhali
novým dětem, aby si zvykly v novém prostředí a ve školce se jim líbilo.
S některými staršími dětmi jsme v sobotu 28. 9. 2019 přivítali nové občánky
v Bílsku. Všem dětem děkujeme za krásné vystoupení. Další sobotu 5. 10. 2019 nás čekalo vystoupení na tradičním
Malináči. S dětmi jsme připravily pásmo dvou tanečků. I přes to, že byl den „uplakaný“ na naše dětičky nepršelo a
vystoupení se jim moc povedlo. Všechny moc chválíme, jak pěkně se to naučily.
Koncem září nečekaně zmizeli dinosauři. S naším strojem času jsme vycestovali do doby pračlovíčka. Děti se
rychle seznámily s pračlovíčkem – dokonce se s ním spřátelily. Myslely na něj každý den, sledovaly, jak se učí
mluvit, chodit vzpřímeně. Pomáhaly mu stavět dům, aby nemusel bydlet v chýši a také ho vzaly na krátký výlet do
naší doby do školky. Zde mu ukazovaly hračky, domy, elektřinu – světlo a vše mu pěkně vysvětlovaly. V polovině
října, s příchodem podzimu, pomáhaly pračlovíčkovi vymyslet, jak si udělat zásoby na zimu, vysvětlovaly mu chov
užitečných zvířat (krávy, slepice apod.) a sledovaly, jak se človíček spřátelil se psem.
Ve středu 16. 10. 2019 jsme se vydali na výlet do pravěku, tentokrát vlakem do Archeoparku Všestary. Tím jsme
uzavřeli další kapitolu a čeká nás doba králů, rytířů a princezen. S přáním krásného podzimu.
Učitelky MŠ

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Spolek školy pro život ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chodovice si Vás dovoluje
pozvat na Adventní tvoření, které se bude konat ve čtvrtek 28. listopadu 2019
od 14:00 hodin – pro seniory a od 15:30 do 18:00 hodin pro veřejnost. Vyrábět
budeme ozdobičky na stromeček, věnec z klubíček a stromeček v květináči.
Na věnec bude potřeba: zbytky vln, korpus na věnec, přízdoby, přírodniny,
vlastní tavná pistole vítána.
Na vánoční stromeček na kmínku v květináči dostanete v ceně 100,- Kč:
květináč, sádrovou hmotu, aranžovací hmotu, drobné přízdoby
S sebou donést: buksus, chvojí z jedličky nebo stříbrného smrčku, přízdoby
a vánoční kouličky. Zájemci se mohou hlásit do čtvrtka 21. listopadu v MŠ
a ZŠ Chodovice nebo na tel. čísle: 603 713 836
Na viděnou se těší celý tým ZŠ a MŠ Chodovice :o)

MUZIKOHRANÍ PRO SENIORY
Obec Holovousy zve naše seniory na aktivní muziko-terapeutickou relaxaci.
Kromě hry na bubny si vyzkoušíme hru na jednotlivé netradiční hudební
nástroje. Přijďte se s námi společně vrátit do dětských let v úterý 26. listopadu
v 15:00 hodin v učebně ZŠ Chodovice. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

HASIČI NA PODZIM
Podzimní závody jsme zahájili pohárovou soutěží v Nemyčevsi dne 7. září.
Holky si doběhly pro bramborovou medaili, 4. místo. Ve stejný den byly také
závody v nedalekém Bílsku, od nás přijelo družstvo mužů, starší a mladší žáci,
přípravka a ženy dorazily po pohárové soutěži v Nemyčevsi. Opět byla soutěž
rozdělena na požární útok, muži měli požární útok i s příjezdem a na netradiční
štafetu. Po sečtení výsledků z obou disciplín se rozhodlo o vítězi. Všech pět
družstev od nás si vezlo domů první místo ☺. Gratuluji. O týden později byla
předposlední pohárová soutěž ve Valdicích, odkud si holky přivezly 3. místo.
Poslední pohárová soutěž se konala 21. září v Horní Nové Vsi, tam se holkám
vedlo a domů se vracely s druhým místem. Celkově se naše holky umístily na
krásném 3. místě z 13 družstev. Velká gratulace. Slavnostní vyhlášení a
předání pohárů bude na Setkání starostů v Mlázovicích na začátku listopadu.
Dne 28. září byly hasičské závody v Úlibicích, i tato soutěž je v
netradičním duchu. Pro muže a ženy je to závěrečná soutěž v roce 2019 a proto
je to naše „srdeční záležitost“ které se pravidelně účastníme. Soutěž začíná na
lodičce a pokračuje požárním útokem s nasáváním z přírodního zdroje. Oběma
družstvům se útoky povedly a dopluly si pro první místa ☺. Gratuluji.
Dne 5. října se konaly Slavnosti holovouských malináčů, hasiči pomohli se stavěním stanu, parkováním a úklidem
po akci. Dne 20. října se běžel, pro děti důležitý závod, závod požární všestrannosti v Miletíně. Závod je rozdělen
na šest stanovišť a běhá se po lesní a polní cestě. Mladším žákům se tentokrát závod moc nevyvedl, ale přesto
umístění na 11. a 18. místě z 31 družstev je dobré a věřím, že v jarním kole se jim bude dařit lépe. Starší žáci si
doběhli pro 3. a 16. místo, dorostenci ve své kategorii se umístili – Anička Kráčmarová na 2. místě, Adélka Plchová
na 3. místě a Máťa Bartoníček na 1. místě. Všem moc gratuluji a přeji hodně úspěchů v jarním kole☺.
A co nás čeká do Vánoc?
23. listopadu – Halové mistrovství Podzvičinska v Hořicích
prosinec – dětská vánoční hasičská besídka
za SDH Holovousy Petra Baliharová

17. ROČNÍK SLAVNOSTI HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ - DEŠTIVÝ,
ALE S VÝBORNOU ATMOSFÉROU
V sobotu 5. října se na návsi v Holovousích konal již 17. ročník Slavnosti holovouských malináčů. Ten letošní
opravdu prověřil nás pořadatele i návštěvníky. Celý týden předpověď počasí strašila, že bude pršet a nakonec tomu
tak i bylo. Nám nezbylo nic jiného, než tuto skutečnost přijmout a smířit se s tím, že k letošnímu ročníku slavností
budou nezbytné deštníky a pláštěnky.
I přes nepřízeň počasí se náves začala plnit stánkaři. Původně jich mělo být víc než sto, ale počasí rozhodlo za
nás. I přesto do Holovous přijelo 66 stánkařů, zejména prodejců regionálních výrobků a potravin, ovocnářů a
zelinářů. Před třináctou hodinou byla náves připravena na slavnostní zahájení – pro děti Zemědělské družstvo
Podchlumí Dobrá Voda připravilo slaměný hrad a nechyběly ani dílničky a různá stanoviště. Kromě Lesů ČR s lesní
pedagogikou byl novinkou na návsi stánek MAS Podchlumí, z.s. kde byly připraveny soutěže spojené s regionálním
produktem a projektem zaměřeným na vzdělávání. Společně s projektem MAP II se prezentovala Střední
průmyslová škola kamenicko-sochařská z Hořic. Již druhým rokem byla otevřena Galerie obrazů u Svobodů –
Holovousy č.p. 7 pod zámkem.
Připraven byl také stánek s prodejem pravých holovouských malináčů. Těch jsme v letošním roce od místních
pěstitelů vykoupili 650 kg. Jablka byla rozvážena a prodávána po 2,5 kg na osobu. Tak jako každý rok byl velký
zájem o domácí koláče, které pod vedením Lenky Doležalové napekly naše seniorky a to z dvanácti kil. Vše vypuklo
v 13:00 hodin, kdy slavnost zahájila starostka obce Zlatuše Brádlová společně s náměstkyní hejtmana
Královéhradeckého kraje paní Martinou Berdychovou, radním Královéhradeckého kraje panem Václavem Řehořem
a jednatelem Výzkumného a šlechtitelského ústavu Holovousy panem Jaroslavem Váchou. Slova se pak ujala
moderátorka odpoledne paní Lída Škvrnová, která na parket pozvala Mažoretky a roztleskávačky z Domu dětí a
mládeže v Hořicích. Děvčata předvedla sestavy, se kterými soutěžila na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a
se kterými nejstarší děvčata postoupila na Světový šampionát v Praze, kde obsadila 4. a 8. místo. Dechberoucí
vystoupení na mokrém parketu bylo po právu odměněno velkým potleskem.
A pak už přišlo na řadu vystoupení dětí naší mateřské školy, které během září pilně trénovaly, a pro diváky si
připravily dva tematické tanečky na písničky Měla babka čtyři jabka a Kutálí se jabka. Žáci naší základní školy
v rámci celoročního školního projektu Dějiny národa českého nově nacvičili legendu
„Jak vznikly Holovousy a Chodovice a Holovouský Malináč“.
Jablka nás pak provázela i dál a to p ři vyhodnocení každoročně vyhlašovaných soutěží
„O nejchutnější jablečný moučník“ a „O nejlahodnější jablko-malináč“. Tomu však
předcházelo přivítání velmi milé návštěvy. Poprvé na Slavnost holovouských malináčů
přijel hejtman Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán. Po krátkém uvítání převzali
pekařky a pekaři z rukou hejtmana a starostky zasloužené odměny.
V letošním roce bylo hodnoceno 18 dobrot. Komise ve složení Boženka Knězáčková – Chloumky, Maruška
Křovinová – Holovousy a Milan Doležal Chodovice opět neměla lehký úkol. Anonymně ochutnávala a hodnotila
nakonec s tímto výsledkem: první místo obsadil Šubrtovic dortík, který upekli Terezka, Domča a Víťa Šubrtovi
z Chodovic, na druhém místě se umístila Jitka Bartošová a její Francouzský koláč, třetí byla paní Milena Jedličková
z Holovous se svými Jablíčkovými koláči, Pavlína Drašarová se svým Vlašákovým nářezem s jablečným pudinkem
obsadila čtvrté místo a na pátém, posledním hodnoceném místě se umístila Věra Strunová, která upekla Listové
jablečné pokušení. Ostatní byli odměněni diplomem a kytičkou. Vy se pak můžeme těšit na prosincové vydání
našeho Zpravodaje, kde budou zveřejněny recepty soutěžních moučníků. Soutěže „O nejlahodnější jablko-malináč“
se letos účastnilo 14 malináčů. Hodnocení probíhalo ve VŠÚO Holovousy a členy komise byli: RNDr. Radek Čmejla,
Ph.D., Jana Křelinová, Ing. Jan Náměstek, Ph.D., Ing. František Paprštein, Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.. U všech vzorků
se hodnotil vzhled plodu, vůně dužniny a celková chuť. První místo obsadil malináč, který vyrostl právě
v Holovousích a vypěstovala ho paní Dagmar Fašianková. Dle hodnotící komise mělo jablko typický kulovitý až
ploše kulovitý tvar plodu, bylo vzhledově atraktivní s karmínově červeným zabarvením téměř po celém povrchu
jablka. Dužina byla bělavá, šťavnatá s velmi příjemnou pro odrůdu charakteristickou vůní. Chuť byla sladce navinulá
s výraznou malinovou příchutí, výborná. Malináč na druhém místě vyrostl ve Vojicích na zahradě paní Věry
Muchové a třetí místo obsadil Pavel Vávra z Hořic. Ceny pěstitelům předala náměstkyně hejtmana
Královéhradeckého kraje paní Martina Berdychová společně s jednatelem VŠÚO Holovousy panem Jaroslavem
Váchou. Soutěžní moučníky a malináče byly vystaveny v Ovocnářském výzkumném institutu, kde se zároveň konal
den otevřených dveří. I přesto, že na návsi panovalo ne příliš vlídné počasí, následovalo plavení koní v rybníce,
kterému přihlížely davy lidí. Děvčata na koních si zasloužila obdiv nás všech a byla odměněna velkým potleskem.
Mezitím se na pódiu připravil americký zpěvák a saxofonista David Wiljo Kangas, který předvedl skvělou show.
Evergreeny různých žánrů, spolu s jeho nezapomenutelnými sóly na tenorový a sopránový saxofon rozhýbaly
všechny deštníky kolem pódia ☺. To už na děti čekalo Loutkové divadlo Kozlík s pohádkou O červené Karkulce.
Pohádku vystřídal tanec Zuzky Kvasničkové s psí slečnou Carrie, kterou věrný návštěvník slavností mohl vidět
právě u nás v Holovousích začínat.

Děti na pódiu vystřídaly zástupkyně MAS Podchlumí předsedkyně Mgr. Jana Němečková a manažerka Mgr. Zdena
Novotná, které předaly certifikáty novým žadatelům i žadatelům o prodloužení značky Podkrkonoší regionální
produkt®. Certifikace probíhá již od roku 2008 díky Místní akční skupině Podchlumí. Jde o značku, kterou získají
výrobci, řemeslníci, umělci, kteří vyrábí místní produkty, z místních kvalitních surovin a chtějí svou značku
propagovat. Zájemci o značku musí splnit přísná kritéria a obhájit se před certifikační komisí v čele s národní
koordinátorkou Asociace regionálních značek. Ta letošní komise zasedala již po dvanácté tady v Holovousích.
K dnešnímu dni se značkou REGIONÁLNÍ PRODUKT PODKRKONOŠÍ ® pyšní už 40 kvalitních regionálních
výrobků. Parket pak patřil exhibici skupiny Rebels gym jejíž členové pod vedením profesionálního trenéra Petra
Gotvalda pořádají skupinové tréninky, cvičení pro děti či osobní lekce, ale také motivačních akce pro školy, kurzy
a semináře, fitness víkendy na horách apod. Členové Rebels gym předvedli cvičení s vlastní vahou, silový a
kondiční trénink, street workout a parkour. Neuvěřitelné, co dokážou. Sportovce na parketu vystřídal Folklórní
soubor Hořeňák a Hořeňáček. Dětem i dospělým v krojích musela být velká zima, ale
nic neošidili a předvedli písně a tance z Podkrkonoší a podhorských oblastí Čech.
Dalším bodem programu bylo bubnování v kruhu, které se z důvodu deště konalo
místo na parketu pod stanem. Pod vedením bubeníka z Holandska Etienna si na jeden
z nejstarších hudebních nástrojů na světě společně zabubnovali zástupci snad všech
generací. Pak už na pódiu byla připravena osvědčená kapela Levou rukou band,
kterou ve 20:00 hodin přerušil nádherný ohňostroj nad hladinou rybníka od pana Pavla
Elcnera, který byl odměnou pro všechny zmrzlé návštěvníky, kteří to nevzdali, a šířili
dobrou náladu kolem sebe. V příjemné atmosféře se na zaplněném parketu tančilo až do půlnoci. Nechyběla ani
vzpomínka na zesnulého Mistra Karla Gotta. Poslední písničkou deštivého malináčového večera, byla píseň od
Michala Davida, Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít……. a já bych chtěla dodat, že v letošním nepříznivém
počasí obzvlášť. Nikdo nic nevzdal a všichni fungovali i v dešti a navíc s dobrou náladou. Vám všem patří mé velké
poděkování. Slavnosti holovouských malináčů jsou největší a zároveň nejnáročnější akcí, kterou v Holovousích
pořádáme. Práce všech, kteří se na přípravách a organizaci slavnosti podíleli, si velice vážím. Je to skvělá parta
lidí z řad zaměstnanců obce a školy, zastupitelů, hasičů, našich seniorek a spousta dobrovolníků, kteří odvedli
skvělou práci i letos a zaslouží si velké poděkování. Poděkování patří také sponzorům, kteří akci finančně podpořili,
dodali ceny do soutěží nebo jinak přispěli k jejímu zdárnému průběhu.
Letošní malináč lze shrnout slovy – deštivý, ale s výbornou atmosférou. Všechny nás nemile překvapilo počasí,
které bylo nejhorší za celých sedmnáct let, ale na druhou stranu mile překvapilo, že vše fungovalo, tak jak mělo a
na návsi se střídaly davy návštěvníků, které počasí neodradilo. I pod deštníky a v pláštěnkách vládla na návsi
výborná nálada. Odhadujeme, že návštěvnost byla zhruba poloviční oproti posledním ročníkům. I tak se v tomto
nevlídném počasí na návsi prostřídaly tisíce návštěvníků a to je za nás pořadatele velký úspěch. V letošním roce
poprvé na Slavnosti holovouských malináčů přijel autobusem i zájezd výletníků ze severní Moravy a tak povědomí
o Holovouském malinovém překročilo prokazatelně hranice Královéhradeckého kraje. Dle informace na dotačním
portálu Královéhradeckého kraje z minulého týdne byl 17. ročník Slavností holovouských malináčů na základě
žádosti o dotaci finančně podpořen částkou 40 000,- Kč. Tak zase za rok, první říjnovou sobotu, se na vás budeme
těšit na návsi v Holovousích a věříme, že i se sluníčkem ☺.
bradz

NEMILÉ DOZVUKY MALINÁČŮ
V loňském roce v den konání slavností došlo ve sportovním areálu U Vagónu a v prostranství bývalého koupaliště
v Chodovicích k ničení obecního majetku a po nezvaných návštěvnících zůstal velký nepořádek a to včetně
vytrhaných odpadkových košů, poškozené lavičky a zahozených kelímků a vypitých lahví alkoholu a k tomu ještě
převrácený kontejner na sklo v Chodovicích a odcizené dopravní značení. Z tohoto důvodu jsme sportovní areál U
Vagónu po dobu konání letošního 17. ročníku Slavnosti holovouských malináčů uzamkli a branky opatřili cedulí se
zákazem vstupu a také objednali pochůzky strážníků Městské policie Hořice. Už před sedmnáctou hodinou jsme
na základě upozornění, že ve sportovním areálu U Vagónu řinčí sklo, jeli vyprovodit partičku téměř padesáti „hostů“,
většinou mladistvých. Ti se i přes cedule se zákazem vstupu umístěné na brankách pod pergolou dobře bavili.
Nedělní ráno nám ukázalo, že se do sportovního areálu ještě někdo vrátil. Bláto z bot na stolech pod pergolou,
rozházené vše co bylo na stolech a kelímky a lahve po alkoholu všude, to samé v prostranství bývalého koupaliště.
A k tomu ještě rozbitá branka u schodiště od koupaliště, poničený plot a opět odcizené dopravní značení. Smutná
tečka za hezkou akcí. Poděkování patří všem, kteří se na úklidu zbytečného nepořádku po neukázněné mládeži
podíleli a panu Pavlu Šubrtovi za výlov a úklid dopitých lahví a kelímků přímo z rybníka. Je nám líto, že se na tato
hezká místa v naší obci stahují „návštěvníci“, kteří po sobě zanechávají nepořádek, ničí obecní majetek a ruší noční
klid. Bude zřejmě nutné zahájit spolupráci i se státní policií, která bude společně s městskou policií tato místa
kontrolovat a to průběžně, bez ohledu na konání akcí, protože i mimo ně zůstává zejména v prostranství koupaliště
a také u studánkové víly po bezohledných „hostech“ velký nepořádek.
bradz

PODZIMNÍ VÝLET
Zářijový podzimní výlet nejen pro seniory se letos opravdu vydařil. Počasí
nám přálo a program zaujal všechny, kteří se přihlásili. Tradičně jsme využili
služeb cestovní kanceláře Hoška Tour s milým a ochotným průvodcem
Tomášem Horákem.
Tentokrát jsme poznávali kouty Středočeského kraje. První zastávkou bylo
Muzeum másla v Máslovicích u Prahy. Zde na nás dýchla historie týkající
se výroby a využití zmíněného výrobku. Druhou zastávkou byla zřícenina
hradu Okoř. Vyzvedli jsme si prohlídkový list a mohli si tak udělat lepší
představu o hradu, když byl v plné kráse využíván. V podhradí jsme využili
nabídku cukrárny, která nezklamala v repertoáru dobrot a výborné kávy.
Poslední zastávkou, na kterou se většina nejvíce těšila, bylo letiště Václava Havla v Praze. Vcházeli jsme
terminálem 3, který slouží hlavně VIP hostům a skupinám objednaných návštěvníků. Nejdříve bylo nutností projít
bezpečnostním zařízením, kde některým stoupl adrenalin v krvi. Zařízení totiž začalo alarmovat a tak museli někteří
zout boty, odepnout pásky….. Ale všichni jsme nakonec prošli ☺ a mohli nastoupit do nízkopodlažního autobusu,
který nás vozil po „ranveji“. Vynikající paní průvodkyně nás informovala o všem, co bylo k vidění, a že toho bylo
opravdu hodně!. Nahlédli jsme také do garáží záchranné a bezpečnostní techniky letiště. Byl to jedinečný zážitek.
Obyčejný turista, který letí letadlem, nemá ani tušení, co vše musí být zajištěno, aby lety probíhaly bez problémů.
Poslední tečkou výletu byla večeře v Poděbradech. Návrat domů byl v pozdních hodinách, ale se spoustou
krásných zážitků. Děkuji Obecnímu úřadu Holovousy za zaplacení autobusu.
Jsme rádi, že naši senioři mají stále o podzimní výlet zájem. Budeme rádi, když nám poskytnete tipy na další
cestování. Těšíme se zase za rok.
ledol

DRAKIÁDA A BRAMBORIÁDA
Letošní draky a bramboráky jsme si užili. V sobotu po
14:00 hodině se začalo hemžit hřiště ve sportovním
areálu U Vagónu dětmi se svými rodiči. Do soutěže o
nejtěžší bramboru se přihlásilo 12 dětí, avšak vítěz byl
pouze jeden, tedy vítězka-Amálka Baliharová. Vítězná
„Baliharovic“ brambora vážila 688gramů! Děti si mohly
vyzkoušet soutěže, jako kroket, hod na cíl, sběr na
rychlost, namotávání, slalom zručnosti, a to vše
s bramborami. Kromě sportovních disciplín se soutěžilo
také v rychlosti naučení dračích básniček a hádanek.
Draci se také umoudřili, ale rozlétat je se dařilo více
tatínkům než dětem. Také se pekly bramboráky, na
které poctivě strouhala brambory Kája Soukupová.
Těsta a pečení se ujala mamka Terezka Šubrtová a
taťka Pavel Škvrna. Dobrota se povedla a jedlíků se
přihlásilo hodně. Myslím, že podzim se nám podařilo
přivítat společně a vesele☺
ledol

PODZIM JE TU

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V neděli 27. října, v předvečer státního svátku –
Vzniku samostatného československého státu jsme
se sešli u pomníku za světýlek lampionů. V předešlém
týdnu jsme s žáky uklidili okolí pomníku a povídali si
o obětech války. V neděli v jejich podání zaznělo
krátké vystoupení a poté jsme se v hojném počtu,
který prozrazovaly mihotající lampionky, přemístili k
holovouskému rybníku. Děti si vyzvedly na obecním
úřadě vlastnoručně vyrobené lodičky z kůry s vlajkou
ČR, které vyráběly ve škole. A nastala ta nejhezčí
chvíle celého setkání, lodičky vypluly na hladinu a
rozzářily celé okolí. Dokonce mezi ně vplul i velký
parník, ale Titanik to naštěstí nebyl. Díky příjemnému
počasí jsme si setkání všichni užili a nikdo domů
nepospíchal. Děkujeme všem za podporu.
ledol

S nástupem podzimu zasypalo naše zahrady listí a s tím se množí stížnosti občanů na neukázněné spoluobčany,
kteří mají téměř každý den shrabané zahrady a mokré listí a rostlinný odpad okamžitě pálí. To s sebou přináší
v letošním krásném slunném a teplém podzimním počasí řadu nepříjemností. Místo voňavého usušeného prádla
si domů přineseme prádlo načichlé kouřem, pobyt venku v tak hezkém počasí není možný a vyvětrat si před spaním
nelze. Tak to vypadá, když bezohlední spoluobčané pálí mokré listí, které velmi nepříjemně čoudí.
Stačilo by však dodržovat určitá pravidla. Na prvním místě by mělo být kompostování rostlinného odpadu včetně
listí. Rostlinný odpad je plný nevyužitých živin a je proto škoda je nevrátit do oběhu. Proto nejlepší ekologickou
likvidací zbytků je kompostování, kterým tak získáme zdroj plnohodnotného humusu, který je po ruce a zdarma.
V loňském roce se obec Holovousy zapojila do projektu Mikroregionu Podchlumí s názvem Domácí kompostování
v Podchlumí, na základě kterého byly zájemcům zdarma přiděleny kompostéry sloužící právě ke kompostování
rostlinného odpadu.

Druhou možností je odvoz bioodpadu do areálu firmy Demont servis s.r.o. (areál bývalého cukrovaru)
provozovna Bašnice č.p. 100 na vyhrazenou plochu. Sem mohou občané obce Holovousy, Chodovice a Chloumky
v období od 1.4. do 31.10. předávat osobně trávu, listí a jiné rostlinné odpady. Po 31.10. pouze po
telefonické domluvě na tel.č.: 702 036 184. Zde je zeleň komunitně kompostována pro potřeby obce.
PROVOZNÍ DOBA: Pondělí – pátek 7:00 – 15:00 hodin
Neděle (květen – říjen) 6:00 – 18:00 hodin.
Občané mohou ve stanovenou dobu odvézt zbytky zeleně z údržby zahrad (nelze větve) do areálu firmy. Obsluha
zapíše občana dle OP, odpad zkontroluje, zváží a určí, kam zeleň složit. Pokud i přesto máte potřebu listí pálit,
dodržujte prosím tato pravidla: Pálení listí, klestí a shrabané trávy není sice zákonem výslovně zakázáno (na
rozdíl od vypalování porostů, dané zákonem 133/1985 Sb., které je zakázáno). Ovšem i na pálení listí a
rostlinného odpadu na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon. Pro podnikající fyzické
a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku
HZS v kraji. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, důrazně se ovšem
doporučuje. Učinit tak lze pomocí telefonu, e-mailu nebo přímo v elektronickém formuláři na webových
stránkách Evidence pálení. Vyhnete se tak komplikacím, které vzniknou po vyslání hasičského sboru k ohni jako k
možnému požáru. Pravidla pro spalování odpadů na zahradě:
• V otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž
uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
• Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18-ti let.
• Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
• Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na
místě přítomen dozor.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od o kraje lesa, mělo by se zakládat
nejlépe na hliněném podkladu.
• Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte (kbelík s vodou, lopatu a písek, apod.). Oheň by
se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
• Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo
silný vítr.
• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů – domů s ploty, aut,
apod.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost při pálení rostlinného odpadu situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Zakládání ohňů, byť na vlastním pozemku, má tedy svá pravidla. Buďme zodpovědní a ohleduplní. Dodržováním
pravidel ochráníte svoji peněženku před pokutou a sebe i své okolí před nepříjemným kouřem či případným
ohrožením.
bradz

OD ADVENTU DO VÁNOC
Zveme širokou veřejnost na příjemná posezení v adventním čase do kostela sv. Bartoloměje. Přijďte se pozastavit
společně v nejkrásnějším období v roce. 1. adventní neděle – 1. prosince v 17:00 hodin: Rozsvěcení vánočního
stromečku před kostelem sv. Bartoloměje. Společně si zazpíváme vánoční koledy, ochutnáme čaj i punč a
v prodejním stánku dětí MŠ a ZŠ si budete moci zakoupit milé drobnosti. 2. adventní sobota – 8. prosince v 17:00
hodin: „Brána do adventu“, vystoupí pěvecké sbory Ratibor a Vesna pod vedením Olhy Kolodiy, s klavírním
doprovodem Venduly Vrátilové. 3. adventní neděle – 15. prosince v 17:00 hodin: „Od adventu k novoročí“,
v podání Hořického komorního orchestru a sólistů zazní staročeské roráty, lidové vánoční písně a koledy.
4. adventní neděle – 22. prosince v 17:00 hodin: „Vánoční koncert“, vánoční skladby na varhany zahraje Václav
Metoděj Uhlíř, na lesní roh doprovodí Eva Tesaříková. Štědrý den 24. prosince bude v 16:00 hodin Štědrovečerní
mše s P. Filipem Janákem a ve 22:00 hodin zpívání koled pro širokou veřejnost, na varhany zahraje Zuzka Žďárská.
Všichni jste srdečně zváni.
ledol

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Obecní úřad Holovousy zve naše spoluobčany důchodového věku na „Vánoční posezení“, které bude připravené
v jídelně chodovické školy. Posezení se koná ve středu 11. prosince v 17:00 hodin. Nebude chybět promítání
fotografií z celého roku, kterým si připomeneme dění v našich obcích. Pro každého bude připraveno malé
občerstvení a k vánoční atmosféře zahraje pan harmonikář.
V případě potřeby Vám rádi zajistíme dopravu do školy a zpět domů. Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle
– 732 108 061 – Lenka Doležalová nebo 493 691 538 – ob ecní úřad. Přijďte si posedět a popovídat se svými
známými, těšíme se na Vás.
ledol

PRANOSTIKY
Listopad
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Jaké povětří jest v listopadu,
takové má býti měsíce března roku budoucího.
Prosinec
Studený prosinec – brzké jaro.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Mléčná dráha v prosinci jasná,
bude v příštím roce úroda krásná.

Jaroslav Kalenský z Chodovic

sluníčko občas snaží se,

87 let
89 let
85 let
85 let
80 let
82 let
81 let
75 let
75 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Narodil se

u kamen se začínáme hřát,
paprsky nás rozesmát.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Zdeněk Portych,
Josef Vávra,
Alena Šubrtová,
Eva Pojkarová,
Miroslav Škopán,
Jaroslav Hofman,
Božena Czeřovská,
Hana Kinčlová,
Marta Benešová,

Vítr již fouká ze strnišť,

Přistěhovali se
Andrea Kalenská z Hořic do Chodovic
Milan Hátle z Hořic do Holovous
Václav Zinke z Červeného Kostelce do Holovous
Rodina Kovářova z Jeníkovic do Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•

od 29. 10. Prodejna potravin na návsi v Holovousích je z důvodu nemoci UZAVŘENA!
26. 11.
Muzikohraní pro seniory – od 15:00 hodin v učebně ZŠ Chodovice
28. 11.
Adventní tvoření - od 14:00 hodin – pro seniory a od 15:30 do 18:00 hodin pro veřejnost
v MŠ a ZŠ Chodovice
• 01. 12.
Rozsvěcení vánočního stromu – od 17:00 hodin u kostela sv. Bartoloměje
• 08. 12.
„Brána do adventu“ – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 11. 12.
Adventní posezení pro seniory – od 17:00 hodin ve školní jídelně v ZŠ Chodovice
• 12. 12.
Besídka ZŠ a MŠ Chodovice – od 15:30 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 15. 12.
„Od adventu k novoročí“ – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 22. 12.
„Vánoční koncert“ – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 24. 12.
Štědrovečerní mše p. Filip Janák – od 16:00 hodin kostel sv. Bartoloměje
• 24. 12.
Zpívání koled – od 22:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
• Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 – 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin,
čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý do 31. 12.,
zelená známka (1x za 14 dní) – 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 24. 12., žlutá známka (měsíční) – 29. 10., 26.
11., 24. 12., oranžová známka (rekreační) svoz ukončen, černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý,
pytle s tříděným odpadem (plast, papír, kov) – každé 1. úterý v měsíci: 5. 11., 3. 12.

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY č. 5/2019, evidenční číslo: MK ČR E 20515. Vychází každý sudý měsíc
v roce. Redakční rada: Zlatuše Brádlová, Lenka Doležalová, Petra Škvrnová. Počítačová úprava: Petra Škvrnová.
Připomínky a příspěvky zasílejte na obec@holovousy.cz.

