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HOLOHLAVY

POZVÁNKA DO HOLOHLAV
na oslavy k příležitosti 700 let od první písemné zmínky o naší obci
O přípravách programu bylo psáno již v minulém „Vánočním zpravodaji.“ Tento
článek nyní berte jako pozvánku na sobotu 15. září 2018 od 13 hod., na kdy je
připravován tento program.
Od 14.00 do 14.50 hodin jste zváni do kostela sv. Jana Křtitele na koncert žáků ZUŠ
Jaroměř. Časově bude navazovat žehnání znaku a praporu obce naším panem farářem.
Po této ceremonii půjde od kostela průvod za účasti vlajkonošů, dětí z mateřské školy,
mažoretek a vás, občanů, k samoobsluze, kde vysadíme památnou lípu. Průvod bude
pokračovat do parku, kde již od 13.00 hodin zazní na pódiu živá hudba taneční skupiny
MP2 Josefa Holečka. Moderátorka provede příchozí celým odpolednem a včas upozorní
na jednotlivé akce. Po skončení průvodu naváže odpolední program na pódiu –
vystoupení dětí z mateřské školy a holohlavských mažoretek IZABEL.
Návštěvníci slavnosti se mimo jiné seznámí se symboly obce – znakem a novým
vyšívaným praporem. Obec k tomuto výročí vydá s autorkou a vydavatelkou Helenou
Rezkovou (spoluautoři knihy Přemek Andrýs a Miroslav Volák) vázanou knihu o
Holohlavech. Součástí oslavy bude i představení této knihy, kterého se zúčastní také
historik PhDr. Ondřej Tikovský.
V sále kulturního střediska představí Přemek Andrýs výstavu historických fotografií a
na televizní obrazovce budou promítány filmy - spoty o Holohlavech.
Od 16 hod. začne v sále autogramiáda autorky a spoluautorů knihy
„HOLOHLAVY“, knihu si bude možné na místě i zakoupit.
Průběh všech vystoupení doprovodí živá hudba. Celé sobotní setkání večer ukončí
od 19.30 hodin skupina VAŤÁK – Kabát revival. Z doprovodného programu bude pro děti
připraven v sále kulturního střediska „Dětský koutek“ s programem. V parku se představí
stánek s rukodělnými pracemi, vyzkoušet můžete malování na obličej a střelbu z kuše. Na
farské zahradě se před areálem firmy Trotina Aut rozprostře středověká vesnice s kapelou
a stany. Rytíři s bubeníkem si vás v ulicích sami pozvou na představení historického
šermu. Na farské zahradě nebude chybět stánek s posezením, občerstvením i nezbytnými
toaletami. V ulici Školní můžete navštívit Staročeský jarmark spolku SHŠ Mráčtí. Zde
uvidíte, jak se dříve žilo, jak a co se připravovalo k jídlu - a můžete i ochutnat!
Ulice Dlouhá poslouží jako výstavní prostor pro historickou a současnou hasičskou
technikou, kterou připraví naši hasiči. Pro tuto příležitost pozvali i své známé, kteří vlastní
dobovou techniku, a něco návštěvníkům i předvedou! Den otevřených dveří bude v tento
den i „Ve Dvoře“ firmy Trotina Auto. Mezi naší obcí a Smiřicemi bude od 13.30 do 19.00
hodin v půlhodinových intervalech jezdit zdarma „turistický vláček“ z Dopravního podniku
HK. Sveze a rozveze návštěvníky našich oslav (plánek – viz příloha). Kdyby nebylo možné
z důvodů oprav silnice zajíždět ve Smiřicích až na Palackého třídu a ke kapli Zjevení
Páně, zastávky Turistického vláčku budou pouze na sídlišti Gen. Govorova. Od
holohlavského pana faráře máme slíbeno, že po hlavním programu v parku bude možné
nahlédnout i do zdejší fary, auly a kaple.
O kompletní občerstvení se postará Mirek Teplý se společností Gastrolucie
z Jaroměře, který bude mít v parku velké stany s lavicemi a řadu stánků s občerstvením.
Z uvedeného programu vidíte, že navštívit holohlavské oslavy bude opravdový
zážitek, a proto jste všichni srdečně zváni. Přáním nás, pořadatelů, této pro nás zatím
největší akce je, aby počasí přálo a vše se vydařilo a vy všichni jste si odnášeli co
nejkrásnější zážitky.

Nyní bych chtěl poprosit naše občany, majitele nemovitostí, aby přispěli k oslavám
úklidem a výzdobou kolem svých domů. Auta odstavte, pokud možno, na svém pozemku,
aby v obci nevznikl problém s parkováním.
(Nechceme chodit s notesem po obci, jako ve filmu Zdenka Trošky „Slunce, seno,…“
jelikož věříme, že každý občan tuto výjimečnou akci pochopí a rád se se svou zahrádkou
pochlubí).
Přijďte se tedy 15. září podívat do všech „oživlých“ koutů naší obce, jak se
Holohlavy rozrůstají a vzkvétají.
DOPRAVA v průběhu Oslav:
Již dnes máme od Ředitelství silnic a dálnic, Krajské Policie ČR a dalších správních
orgánů povoleno uzavřít od 9.00 hodin dne 15. 9. 2018 vjezd pro soukromá vozidla ze
silnice I/33 do ulice Dlouhá (kolem samoobsluhy). Dále bude uzavřena místní komunikace
ul. Školní od školy (křižovatka ul. Smiřická) k parku a vjezdy do ul. Dlouhá - u fary a z ul.
Na Kopečku.
Parkování osobních aut bude organizováno – od Černožic (Rybárny Dunas) na
zpevněné ploše v kaštanech a od ul. Školní - na hřišti U Brodku.
PROSÍM!!! – Vyřiďte toto všem svým známým, kteří budou chtít o zářijovém víkendu
přijet na naše oslavy, abychom nemuseli řešit neprůjezdnost ulic v centru obce např. pro
záchranný systém kraje.
Na Obecním úřadu v Holohlavech máme dostatek pohlednic, které jsou vám
k disposici jako pozvánky, případně k informovanosti návštěvníků akce. Další podrobnosti
budou na webových stránkách obce.

Plán Oslav výročí 700 let od první písemné zmínky o obci Holohlavy

Trasa turistického vláčku

Z dalších informací:
Problémy s dopravou budou přetrvávat
Po opravě silnice Na Pácaltově kopci a u „Školního statku“ za křižovatkou na Rodov, kde
byla omezení v dopravě, budou další omezení pokračovat. V intravilánu obce v ul. Na
Státní je v reklamaci od srpna 2017 živičný tichý koberec u firmy Alpine Bau a.s. – měl by
se opravovat v letošním roce.
V roce 2019 se bude pokračovat v opravách směrem na Černožice. Byli jsme seznámeni
se základním konceptem projektové dokumentace k úpravám hráze rybníka. Zde totiž
dochází průjezdem těžkých kamiónů k posunu a vyklánění opěrné zdi a mostního křídla –
je to třeba urgentně řešit. Vidíme to i na naši obecní lávce pro pěší, která se naklání stále
víc. Práce budou trvat v jarních měsících 2019 delší dobu, jelikož v tělese silnice se budou
budovat betonové mikropiloty, železobetonová deska a bude se muset počítat se zráním
betonu. Ale na jízdu v jednom jízdním pruhu jsme si zvykli a tak nás už nic nepřekvapí! Na
budování dálnice D11 si ještě chvíli počkáme, ale máme slíbeno od pana ministra dopravy
Ťoka, že se začne i v obci Holohlavy ještě tento kalendářní rok.
O nadnárodní firmě PORR, se sídlem v Rakousku která jako zhotovitel náš dálniční úsek
D 11/7 vysoutěžila z 10 zájemců jsem psal ve vánočním zpravodaji. Jen dodávám ze
setkání v Jaroměři při poklepávání základního kamene stavby, že je to firma se 150letou
tradicí, která budovala silnici z Linze do Českých Budějovic. Doufejme, že se svého úkolu
ve východních Čechách bravurně zhostí, přestože zakázku stavby dálnice D 11/7
vysoutěžila za 63 % katalogové ceny!!!

15. května tohoto roku došlo blízko Jaroměře
v trase budoucí dálnice k usazení základního
kamene k budování dálnice. Za přítomnosti
ministra dopravy Dana Ťoka a mnoha dalších
významných hostů (i z Polska) byl kámen
odhalen a hosté poklepáním vlastně zahájili
budování dálnice D 11 v úseku Hradec Králové Jaroměř.

Archeologové na D11 ukončují největší výzkum
Po dvanácti měsících končí největší terénní archeologický průzkum v historii České
republiky. Archeologové zkoumali trasu budoucí dálnice D11 na 15 úsecích v délce 25
kilometrů.
Ke zjištění pravděpodobnosti budoucích nálezů bylo využito geofyzikální měření. Toto
zařízení umí zaznamenat jednotlivé anomálie v zemi, například překop, střep nebo kus
železa, a přiřadí jim GPS bod.
Archeologové našli pod budoucí
dálnicí D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří tisíce předmětů.
Mezi nejzajímavější nálezy patří
především lokality z období
mladší doby kamenné.
Významný je i objev hrobů, nebo
dokonce pohřebišť z eneolitu
(pozdní doba kamenná).

Byla objevena sídliště a pohřebiště ze starší doby bronzové.
Zajímavé
byly
i
nálezy
pozůstatků polních opevnění
armád z 18. století či z pruskorakouské války roku 1866.
Zajímavé jsou rovněž zaniklé
zpevněné cesty se stopami kol.
Za zajímavé jsou považovány
artefakty upomínající umění.
I takové keramické zlomky byly
na D11 nalezeny.
Důležité bude nyní celkové
vyhodnocení
nálezů,
které
odpoví na otázky, které v tuto
chvíli mohou být hypotézami.

U Předměřic byla nalezena kulovitá stavba – rondel. Nalezeny byly základy domů
dlouhých od 10 do 50 metrů, jejichž dřevěné konstrukce bývaly vyplněné hlínou. Střepy
objevené keramiky odkazují ke kultuře lidu s vypíchanou keramikou, který sem přišel z
Karpatské kotliny před 7,5 tisíci lety.
Jedno z nejbohatších míst na nálezy bylo u Trotiny poblíž Smiřic.
K dalším častým nálezům patřily pazourkové nože a škrabky a také kamenné broušené
sekery z mladší doby kamenné. Ze zbraní se našly jak kamenné sekeromlaty, tak spousta
novodobé munice z prusko-rakouské války. Mezi nalezenými objekty jsou jednak předměty
denní potřeby, kostry zvířat i mimořádné předměty jako například obsidián – druh
sopečného skla, který svědčí o kontaktech se vzdálenými oblastmi.
Velkou výpovědní hodnotu mívají i nalezené hroby. Nyní bude výzkum pokračovat tím, že
odborníci budou zkoumat nálezy v laboratořích. To zabere ještě další dva roky. Teprve tak
se ukáže hodnota nalezených předmětů a situací.
Dětský den
Proběhl tradičně v parku za krásného letního počasí. Proti minulým letům, byl trochu
ochuzen o účast firmy Trotina Auto, která měla jiný program. Pro změnu jsme měli v parku
vystoupení mažoretek, kolotoč, cvičené kozy, hasičskou pěnu a jiné, což naši nejmenší
ocenili. Jediné, co jsme nemohli předvídat, bylo množství odměn – balíčků pro soutěžící
děti, jelikož při hezkém počasí dorazilo větší množství „přespolních“ dětí. Za což se našim
holohlavským dětem – po obědě spícím déle, omlouváme!
Sportoviště U Svatých a kontejnery na tříděný odpad
Koncem měsíce ledna 2018, kdy jsme měli všechna stavební povolení na výstavbu
Sportovního parku U Svatých, zastupitelstvo obce vypsalo „výběrové řízení“ dle dnešního
zákona o zadávání zakázek. To je bez upřednostňování uchazečů zveřejněním na
centrálním internetovém disku pro ČR. Po měsíci se přihlásila pouze jedna stavební firma
z Plzně. Podala kompletní nabídku dle všech povinných příloh. Ovšem po měsíci
protahování odmítla podepsat Smlouvu o dílo s dovětkem velkého množství svých
vysoutěžených zakázek pro rok 2018. Tím jsme museli vše ukončit a zrušit výběrové
řízení. ANO, dnes je to normální, jelikož na trhu práce je až 100 procentní nadbytek
stavební práce a tím se ceny místo dolů proti katalogovým cenám dostávají strmě vzhůru!
V této zakázce jsme měli také řešení „hnízda“ pro kontejnery na tříděný odpad, zrovna
jako u samoobsluhy v projektu „Revitalizace školního parku“. V místech propadlé silnice
v zatáčce před čp. 145 v ul. Na Lávkách měl být optický přechod pro chodce. Počítali
jsme, že stavební firma při budování Sportovního parku opraví propadlou vozovku.
K tomuto propadu vozovky pomohla těžká nákladní auta, která tam z důvodů uzavření
Palackého třídy ve Smiřicích projížděla.
Výběrové řízení chceme opakovat s termínem realizace v r. 2019. Snad se nám vše
povede, přihlásí se více zájemců a nedostaneme se s cenou zakázky móóc vysoko.
Co říci na závěr
Letošní rok je také rokem volebním do komunálních zastupitelstev a pro nás i doplňujících
voleb do Senátu ČR. Prezident republiky vyhlásil volby na 5. a 6. října 2018. Takže po
našich oslavách půjdeme zanedlouho k volebním urnám. Přeji všem voličům, aby dali hlas
těm, kteří jsou pro naši obec ochotni a schopni něco zařídit, pomoci a nejen radit a
kritizovat. A protože nastala i doba prázdnin a dovolených, přeji vám, abyste si užili
sluníčka každý podle svého, a abyste dlouho vzpomínali nejen na svoji účast na našich
oslavách, ale i na příjemně prožitou dovolenou roku 2018.
Miloš Malínský

