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Třídíme odpady
Svozová firma Marius Pedersen a.s., která se stará o svoz
tříděného a komunálního odpadu v naší obci, navyšuje cenu za
svoz a odstranění směsného odpadu (popelnice) o 5,1 %
z důvodů vyšších nákladů na svoz. Cenu za svoz separovaných
(tříděných) odpadů navyšuje o 4,1 % a recyklační poplatek u
komodity plast je navýšen na 785,- Kč za tunu.
Rovněž se navyšuje cena za odvoz a skládkování bioodpadů.
Z tohoto důvodu prosíme naše občany o zvážení, zda odvézt
bioodpad naložený na přívěsném vozíku do prostoru firmy
AGRO CZ na Zderazi, kde biodpad nejenže pohodlně z vozíku
vyhrnou na skládku, ale také ušetří obci nemalé finanční
prostředky za odvoz rychle se plnícího biokontejneru.
Ušetřené finanční prostředky se mohou investovat jinak.
Pro připomenutí, firma Agro CZ nám odmítá přijímat náš
biokontejner , jelikož odpad ze zahrádky není tříděný.
Provoz biokontejneru bude v roce 2019 zahájen
přelomu března a dubna s touto otevírací dobou:
středa 15.00 – 18.30 hodin
sobota 8.00 – 16.00 hodin

na

Stejně jako v letošním roce bude v roce 2019 od začátku
ledna do konce listopadu v provozu sběrný dvůr na Zderazi
s touto otevírací dobou:
úterý 15.00 – 18.00 hodin
sobota 8.00 – 11.00 hodin
Služba sběrného dvora vám pomůže zdarma roztřídit odpad
z domácnosti a proto není třeba nechávat u našich „sběrných
hnízd“ s kontejnery volně položené záchodové mísy,
fajáncová umyvadla, díly z aut, autoskla a další nadměrné
plastové výrobky, které se do zmíněných
zhruba

tisícilitrových kontejnerů BOBR nevejdou. Jelikož do vozidel
svozové firmy Marius Pedersen a.s. lze vysypat odpad pouze
z kontejnerů a volně povalující se odpad do nich naložit nelze,
musí pak tato sběrná hnízda objíždět pracovník obce a takto
„uložené předměty“ odvézt na náklady obce do sběrného
dvora stejně jako podobný nepořádek z lesa pod Chloumkem.

Úklid sněhu
Jako každoročně děkujeme předem všem hodným lidem, kteří
si před svou nemovitostí – jak jsme byli my dříve narození
zvyklí, uklidí z chodníků sami. A ne naopak, aby sníh ze
dvorků od rodinných domků končil na ulici. Važme si sněhu –
vody, která nám v našem podloží chybí. Abychom v jarních
měsících nemuseli v našich zahrádkách zalévat nejen záhonky,
ale i ovocné stromky.

Veřejná anketa
V loňském zpravodaji jsme se tázali občanů na zájem o bio
kompostéry, které by zaplatila obec Holohlavy a na které byly
vypsány státní dotace. Zájem byl malý, přihlásili se pouze 3
zájemci.
V roce 2020 připravujeme se společností ČEZ a.s.
rekonstrukci elektrorozvodů, veřejného osvětlení a místního
rozhlasu v ul. Na Lávkách. Kabely se budou ukládat do
chodníkového tělesa. Zjišťujeme zájem obyvatel o
vysokorychlostní internet, kdy by při kladném ohlasu byl do
nových výkopů s kabely přiložen i optický kabel s rozvody
vysokorychlostního internetu k rodinným domkům.
Prosím, svůj zájem nahlaste na OÚ při placení poplatků za
komunální odpad. Děkujeme.
!!!!UPOZORNĚNÍ!!!!
Mezi vánočními svátky bude obecní úřad v Holohlavech
uzavřen

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Uprostřed publikace naleznete tabulku s cenami svozů,
poplatky za psy a svozový kalendář na rok 2019
SVOZOVÝM DNEM v roce 2019 zůstává ÚTERÝ
!!!!PRVNÍ SVOZ V ROCE 2019 JE VŠAK PŘESUNUT
NA STŘEDU 2. LEDNA 2019!!!!
!!! DŮLEŽITÉ!!!
Změny svozů (známek) na I. pololetí 2019 je nutno nahlásit:
do 20. prosince 2018
Veškeré poplatky v „ hotovosti „ se budou vybírat a známky
se budou vydávat:
v úterý 12. února a ve středu 13. února 2018
v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin
na Obecním úřadu v Holohlavech.
!Připravte si prosím drobné peníze!
Máte také možnost uhradit poplatky za svoz komunálního
odpadu v době od 8.1.2019 do 12.2.2019 (dle Vámi
nahlášeného počtu svozů. Ceny – viz svozový kalendář) a psy
(jeden pes 100,- Kč, druhý a každý další 150,- Kč) - každý
poplatek zvlášť bankovním převodem na účet obce:
číslo účtu: 1080800319/0800 Česká spořitelna a.s.
variabilní symbol: Vaše číslo popisné
Po připsání úhrady na účet si přijdete na obecní úřad pouze
vyzvednout známku pro výlep na svozovou nádobu.

Oslavy u příležitosti 700 let první písemné zmínky o
naší obci
Kdy vznikla naše obec, nemáme zjištěno a existují různé
mýty, archeologické nálezy, ale máme bezpečně zjištěno, že
první písemná zmínka o obci, ve které Půta z Pardubic žaluje
Jana a Miroslava z Holohlav, že svými lidmi způsobili škodu
na jeho dědičném statku v Holohlavech, pochází z r. 1318.
Zastupitelstvem obce bylo rozhodnuto uspořádat 15. září 2018
Oslavy k 700. výročí od první písemné zmínky a při této
příležitosti i důstojně oslavit i významné 100. výročí vzniku
našeho státu.
Přidali se i členové našeho Dobrovolného hasičského sboru
vzpomínkou na 135. výročí svého vzniku. Přijeli je podpořit
s ukázkou své techniky i hasiči z okolí. K výročí obce byly
pořízeny nové symboly obce – vyšívaný prapor a vyšívaný
znak. V rámci oslavy byly tyto symboly požehnány v místním
kostele sv. Jana Křtitele. Zásluhou paní Heleny Rezkové byla
vydána velmi hodnotná kniha, která popisuje celou známou
historii obce – na oslavu byl zařazen i křest této knihy. Bývá
zvykem zasadit při významných výročích strom – i tentokrát
byla zasazena ve středu obce lípa, jako symbolický strom
našeho státu. Bylo pamatováno i na ty, kteří se dnešních dnů
nedožili. K pamětní desce padlých na školní budově byl
položen věnec obětem obou světových válek.
Oslavy spojené s bohatým a různorodým programem se
zúčastnilo okolo tří tisíc spokojených účastníků a ke zdaru
akce přispělo i velmi pěkné počasí.
Tímto bych chtěl dnes poděkovat všem, kteří přispěli
k zdárnému průběhu oslav.
Zastupitelům obce k sestavení celého bohatého scénáře
slavnostního dne.
Firmě TROTINA Auto s.r.o, která uspořádala kulturní
program na farské zahradě se šermíři ze Starých Hradů a den
otevřených dveří ve své firmě.

Kulturistům, kteří zabezpečili parkování pro návštěvníky
oslav a řízení provozu na příjezdových komunikacích.
Hasičům, kteří sestavili celý konvoj hasičské techniky v ul.
Dlouhá od ručních stříkaček až po soudobou požární techniku.
Polním myslivcům, kteří se zúčastnili průvodu s našim
požehnaným praporem a pokládání věnců na počest 100 let
české státnosti.
V neposlední řadě musíme také poděkovat našim nejmenším
za vystoupení na tanečním parketu, holohlavským mažoretkám
IZABEL, které upoutaly návštěvníky nejen na pódiu v parku,
ale i svým vystoupením v průvodu od kostela sv. Jana Křtitele
do holohlavského parku.
Z konkrétních osob musím nejvíce vyzvednout pana Přemka
Andrýse, který se podílel nejen na obrazové dokumentaci naší
knížky, ale i na sestavení historické fotodokumentace a
televizní smyčce o naší obci v jídelně Kulturního střediska.
Závěrem bych chtěl poděkovat za všechny spokojené
účastníky oslav, kteří na tuto akci, která byla dosud největší
v naší obci, budou dlouho vzpomínat.
Obrazovou dokumentaci k Oslavám můžete nalézt na
oficiálních internetových stránkách obce www.holohlavy.cz
v oddíle První písemná zmínka o obci Holohlavy – Oslavy
výročí 700 let od první písemné zmínky o obci. Zmíněný
oddíl naleznete v levém sloupci menu.

Obecní společenské akce
Podzim letošního roku byl opět pestrý. Pod praporem naší
zastupitelky paní Ivety Hrochové se uskutečnil „Pochod za
pokladem mnicha“, kterého se zúčastnilo 40 dětí s rodiči. Bylo
krásné nedělní teplé odpoledne. S programem pomáhali i naší
mladí hasiči. Celá zdařilá akce byla zakončena opékáním
buřtů, na které budou děti rády vzpomínat.
Akce „Dlabání dýní, aneb rozsviťme Holohlavy“ se
zúčastnilo cca 35 dětí s rodiči, kdy se na zahradě u obecního
úřadu vydlabalo a ozdobilo na 50 dýní.

Při tradiční akci „Drakiáda“ pořádané pod patronací naší
mateřské školky se posunul rekord v počtu létajících draků.
Škoda, že „českých – doma vyrobených“ byl pouze jeden.
Besedu „Jawou na cestách“ si přišlo poslechnout 35 našich
občanů. Bylo to zajímavé povídání s dobrodruhy, kteří jeli na
starých pionýrech do Moskvy, Petrohradu a přes Finsko zpět
domů. Beseda byla doplněná o snímky a videa z projetých
měst a obcí. Jen prohlídkou jedenáctimilionové Moskvy
strávili 5 dnů. A díky starým Jawám, které jsou v Rusku
známé, se pánové dostali i do krajů o kterých jsme nevěděli
nic.
Další společnou akcí je bruslení na jaroměřském zimním
stadionu, rozsvěcení vánoční lípy, kde nás nezastavilo ani
deštivé počasí.
Jediné, co nám v letošním roce chybělo byly Svatomartinské
nebo zvěřinové hody. Bylo to za přičiněno jednak množstvím
soukromých společenských akcí v našem Kulturním středisku,
ale hlavně chybějícím personálem, kterého je na trhu práce
nedostatek.

Dálnice D 11 se začíná stavět
15. května 2018 se poklepávalo na základní kámen pro
výstavbu dálnice D 11 1107 Černožice – Hořenice, kde bude
sjezd na silnici vedoucí na Kuks. Dnes už firma PORR na
daném buduje odkanalizování jednotlivých úseků a rovná
terén.
2. října 2018 po získání pravomocného stavebního povolení a
po letní dohodě s hnutím Děti Země se na konci dálnice D11 u
hradeckých Kuklen poklepal základní kámen na zahájení
výstavby úseku dálnice, nazvaný D 11 1106 – Hradec Králové
– Smiřice, který ve skutečnosti končí až u Arkusu
v Černožicích. Zhotoviteli tohoto úseku bude sdružení firem
Eurovia, Metrostav a Swietelsky za 2,6 miliardy korun bez

daně. Na 15,5 kilometrech dálnice bude osmnáct mostů, dvě
mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn. Úsek
přes naší obec bude provádět firma Eurovie CS, a.s., se kterou
jsme již dnes v kontaktu a doufám, že budeme dobře
spolupracovat. Jelikož na budoucí dálnici v katastru Holohlav
chybí mnoho materiálu, provádějí si na Zderazi a u křižovatky
na Rodov mezidepónií (mezisklad) hlíny (podorničí), kterou
jim naváží EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod Železniční
stavby, který pracuje u železničního nádraží v Jaroměři.
V současné době musí dále získat nejdříve všechna povolení a
vyjádření síťařů, protože stávající vyjadřovačky jsou 22 let
staré !!!
Předokládáme, že až se rozjedou na trase stavební práce a
betonáže mostů, přibydou další stavební dělníci, kteří budou
chtít využívat služby holohlavské jídelny. A proto se již nyní
musíme na přísun strávníků připravit. Vzhledem k současné
situaci nedostatku pracovních sil na trhu práce, bychom již
nyní rádi přijali dalšího kvalifikovaného zaměstnance do
kuchyně.
V současné době musíme ukončit nájemní smlouvy
s některými pachtýři na obecní polnosti za ul. Zadní a Dlouhá,
jelikož v Územním plánu obce máme zelený pás, označený
jako zeleň ochranná a izolační, kde ve spolupráci s ŘSD,
správou Hradec Králové plánujeme vysázet lesopark. Měl by
ochraňovat naší obec od hluku projíždějících aut z budoucí
dálnice.
Dnes už všichni věříme, že se zprovoznění dálnice v roce 2023
– 2024 u nás dočkáme a v ulici Na Státní v Holohlavech bude
menší provoz. Povolování dálničního úseku kolem Holohlav
trvalo 22 let. Nyní už jen doufejme, že nebudou našim krajem
migrovat žádní obojživelníci a další zvířátka, aby ekologický
dozor stavby výstavbu dálnice nezastavil !!!

Volby do zastupitelstva obce Holohlavy
ve kterých občané rozhodli, kdo bude spravovat jejich obec ve
volebním období 2018 – 2022, se konali ve dnech 5. a 6. října.
Pevně věříme ve vytvoření kompaktního týmu, který bude
nadále udržovat dosavadní trend vedoucí k dalšímu rozvoji
obce a je složený ze šesti stávajících členů zastupitelstva –
Ondřej Brandejs, Mgr. Josef Hájek, Pavel Hojdík, Iveta
Hrochová Miloš Malínský, Ing. Jiří Škrabka a pěticí nových
zastupitelů Zuzana Černá, Jan Hovorka, Karel Jelen, Radislav
Richtera a Ing. Renáta Špryňarová.
Na tomto místě je třeba také poděkovat odcházejícím
zastupitelům. Panu Josefu Holečkovi, který začínal s prvním
starostou v nových dějinách budovat obec. Zastupitelem byl
27 let – od r. 1991. Dále panu Petrovi Šimurdovi jenž byl
zastupitelem 12 let. Dále připomeňme Ing. Marka Jakubského,
Lenku Nasvetrovou a Romana Prokopa.
Nově zvolené jedenáctičlenné zastupitelstvo se poprvé sešlo
v pondělí 29. října na ustavujícím zasedání, na kterém byl
starostou obce tajnou volbou opět zvolen Miloš Malínský a
místostarostou Mgr. Josef Hájek. Na závěr ustavujícího
zasedání seznámil starosta přítomné s rozpracovanými akcemi
a možnými úkoly na volební období 2018 až 2022.
Mezi hlavními úkoly bylo vyzdviženo vyřešení současného
problému se zhotovitelem Sportovního parku v ul. Na
Lávkách. Je to zakázka nad 6 mil. Kč, a proto jsme povinni
vypisovat výběrové řízení dle zákona na celou stavbu
najednou se zveřejněním – vypsáním na celou stavbu. Již
podruhé se žádný zhotovitel nepřihlásil z důvodů vysoké
nabídky práce na trhu a složitosti realizace projektu.
V současné době probíhá třetí opakované kolo výběrového
řízení s prodlouženou dobou nástupu a dokončení díla.
Doufejme, že se nějaká sportovně - stavební firma do soutěže
přihlásí.
Dalším našim přáním, a ve zpravodaji jsme o tom psali, je
příprava dokumentace „Revitalizace školního parku“, který

bychom chtěli obnovit, zmodernizovat a vysázet nové, mladé
stromky. Dendrologické posudky na stávající přerostlé stromy
zpracované v roce 2017 nedopadli dobře a je třeba počítat s
obnovou. Další připravovanou akcí je rekonstrukce
kabelového vedení elektriky, rozhlasu a veřejného osvětlení
v ul. Na Lávkách a následná oprava komunikace. Stále také
jednáme s Biskupstvím Královéhradeckým o posunutí ohradní
zdi farské zahrady, abychom zde mohli vybudovat menší
parkoviště pro automobily a dokončit chodník před vstupem
na místní hřbitov. V současnosti pracujeme s Pozemkovým
úřadem na pozemkových úpravách, které probíhá zároveň
s obcí Rodov, kde se čekalo na přesné hranice budoucí dálnice
D 11 Plánují se společné nové obslužné komunikace pro
přístupy na soukromé pozemky, ale mohou sloužit třeba i jako
nové cyklotrasy. Dalším úkolem bylo čištění koryta potoku
Jordán, který je plný splavenin a rákosu. Sediment je vytěžen
na obecní pozemky a po vyschnutí v jarních měsících bude
odvezen na pole, případně na řízenou skládku.
Vše záleží na zastupitelích, v jakém pořadí a co se bude
realizovat dříve, či později, případně něco dalšího.

Spolupráce s MP Smiřice
Jistě jste si všimli, že v Holohlavech se začalo s rychlostí
projíždějících aut na místních komunikacích něco dít. Začala
se měřit rychlost a padly již první pokuty. Příkazové značky
nepomáhají, zrovna jako retardéry pro „služební“ automobily.
Každý majitel rodinného domku chce, aby se před jeho
domkem jezdilo pomalu, nejlépe vůbec a sám ve svém autě
spěchá, případně ukazuje, jak jeho autíčko je živé. Počítejte
s tím, že v Holohlavech se bude měřit i nadále. Myslíme si, že
řidiči po pokutách od MP Smiřice, případně z Hradce Králové,
kde vyřizují pokuty nezastavených řidičů (samozřejmě tam i
s odečtem drahocenných bodíků) si dají pozor a začnou jezdit
podle předpisů. Nic lepšího jsme nevymysleli.

Co říci závěrem:
V první řadě děkuji všem voličům, kteří v hojné míře přišli
v měsíci říjnu k volebním urnám a svými hlasy dali důvěru
našim zastupitelům, jak novým, tak i těm zkušeným, kteří se
v minulém období snažili rozvíjet naši obec.
Za celé naše zastupitelstvo si Vám dovoluji popřát krásné
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí
a radosti v rodinách.

Miloš Malínský - starosta obce Holohlavy
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