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ZASEDÁNÍ OZ
Zasedání zastupitelstva obce Holovousy se koná v pondělí
16. března od 18:00 hodin v knihovně obecního úřadu
s tímto programem:
1. Výběr dodavatele na mříže do kostela
2. Informace o bioodpadech
3. Dýmování
4. Úprava boků pergoly u vagónu

ZE ZASEDÁNÍ OZ
V letošním roce proběhla dvě zasedání obecního zastupitelstva, na kterých bylo projednáno:
Zpráva o hospodaření obce za rok 2014. Celkové příjmy obce byly 12.335.814,- Kč a výdaje 9.813.129,- Kč. Ke
zprávě nebylo připomínek.
Ukončena byla kontrola hospodaření naší obce krajským úřadem. Poděkování patří naší slečně účetní Hanče
Rozsévačové za pečlivé vedení účetnictví v naší obci.
Zastupitelé na veřejném zasedání schválili bez připomínek Provozní řád občerstvení U vagónu, který stanoví
pravidla pronájmu prostor občerstvení a sportovišť u vagónu, ochrany obecního majetku a povinnosti pořadatele
na pořádaných akcích.
Ceník sportovišť pro rok 2015 – zastupitelé odsouhlasili výši poplatků vybíraných za sportoviště v roce 2015,
jejich výše zůstává stejná jako v roce 2014.
Kalendář akcí pro rok 2015 – zastupitelé byli seznámeni s termíny plánovaných akcí pro rok 2015. Konání akcí,
jejichž pořadatelem není obec Holovousy, bude probíhat dle schváleného Provozního řádu občerstvení U vagónu
a akce budou průběžně na základě schválených Žádostí o pořádání akce doplňovány do Kalendáře akcí. ZO
schválilo počet akcí na rok 2015 ve sportovním areálu u vagónu s hudební produkcí nad 22:00 hodin a to
následovně:
2 akce povolené OÚ do 02:00 hodin – Hasičský zatoulaný bál (20.6.) + Pouťová zábava (29.8.)
2 akce povolené OÚ do 24:00 hodin – Neckyáda (5.7.)
Touto cestou předem děkujeme našim spoluobčanům za pochopení.
Systém kontroly přístupu osob na obecní úřad Holovousy – zastupitelé schválili vybudování systému
kontroly přístupu osob na OÚ. Důvodem je zvýšení bezpečnosti v době, kdy nejsou úřední hodiny nebo kdy
v kanceláři OÚ v přízemí není nikdo přítomen – pak je umožněn nekontrolovaný přístup do prostor přízemí –
kuchyňka, knihovna…Na budově OÚ jsou již zabudovány zvonky na jednotlivá pracoviště – Obecní úřad –
Podzvičinsko – Podchlumí. V době úředních hodin není třeba zvonit – dveře budou odemčené. Mimo úřední
hodiny bude OÚ uzamčen.
Kolaudace čp. 39 a pronájem nebytových prostor – provozovna kadeřnictví – 8. 1. 2015 proběhla konečná
kolaudace a 21. 1. 2015 byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby – nebytové prostory lze tedy již
pronajmout. Zastupitelé schválili výši nájemného pro prostor služeb a to ve výši 1,- Kč/rok + náklady na energie.
5. 2. 2015 byl vyvěšen záměr na pronájem nebytových prostor pro kadeřnictví, pedikúru, manikúru, masáže a
další služby.
Žádost na Úřad práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací –
v současné době byli u OÚ na VPP zaměstnáni 4 zaměstnanci – 28. 2. 2015 ukončili pracovní poměr 3 z nich a
31. 3. 2015 končí čtvrtý. Zastupitelé odsouhlasili podání nové žádosti o dotaci na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci VPP.

Stížnost Ing. Andreje Mudraye – zastupitelé byli seznámeni se stížností ohledně
odvětrání kanalizace vedoucí na Chloumky. Jednání zastupitelstva byl přítomen i
pan Petr Andrejs, který pomohl s formulací písemné odpovědi pro pana Ing.
Mudraye. Odpověď mu byla zaslána doporučeně poštou dne 13. 2. 2015.
Andělská pošta – zastupitelé byli seznámeni se všemi přáními z andělské pošty.
Tříkrálová sbírka – v letošním roce bylo vybráno celkem 21.165,- Kč. Zastupitelé
byli seznámeni s návrhem na výrobu a osazení vnitřních mříží za dveřmi kostela,
aby bylo možné jeho pravidelné a bezpečné větrání. Osloveni byli dva kováři.
Výroba a montáž mříží bude zaplacena z peněz, které byly vybrány v tříkrálových
sbírkách. Do kostela bylo zakoupeno 20 nových kostelních svíček.
ČEZ – snížení tarifů za odběr elektřiny + převod od současného dodavatele
plynu RWE k ČEZ – po dohodě se zastupiteli bylo s firmou ČEZ vyvoláno jednání o snížení tarifů za odběr
elektřiny. Na OÚ byla doručena nabídka individuálních cen od ČEZ společně s nabídkou na změnu současného
dodavatele plynu – přechod od RWE k ČEZ. Kalkulovaná roční úspora by za plyn a elektřinu měla činit 22.000,Kč/rok. Zastupitelstvo obce dalo souhlas k vypovězení smlouvy s dodavatelem plynu RWE a potvrzení nabídky
individuálních cen od ČEZ.
Povodňový plán – povinnost, že obec, musí mít zpracovaný Povodňový plán, ukládá zákon č. 254/2001 Sb. ZO
dalo souhlas se zasláním objednávky na vypracování povodňového plánu pro obec Holovousy Ing. Zdražilovi.
Územní plán – viz. Výzva spoluobčanům – uvnitř Zpravodaje.
Reklamace rybníčku na Chloumkách – schůzky s firmou Strabag stále probíhají. Další je naplánována na 8. 4.
2015 ve 14:00 hodin.
Bazar u vagónu – ZO odsouhlasilo, aby zbývající neprodané věci byly nabídnuty spoluobčanům k odebrání
zdarma. Zbytek bude v dubnu vyvezen v rámci velkoobjemového odpadu.
Pronájem nebytových prostor – kadeřnictví pedikůra – ZO schválilo záměr na vybavení nebytových prostor
nábytkem a příslušenstvím tak, aby bylo možné začít služby provozovat.
ZO dále schválilo uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor s paní Janou Tejchmanovou z Holovous –
pro kadeřnictví a s paní Vladimírou Chalupovou z Mlázovic pro pedikúru.
Provoz kadeřnictví i pedikúry plánujeme od 1. 4. 2015. O zahájení poskytování služeb budete včas informováni.
ZO souhlasilo s plánovaným záměrem vybudovat cyklostezku, a proto odsouhlasilo spoluúčast s Městem Hořice
na odsouhlasení a vyměření hranic pozemků plánovaných pro vybudování cyklostezky.
ZO nedalo souhlas k zadání projektové dokumentace pro zabudování zrcadla na místní komunikaci vedoucí
ze Zahumení. Náklady na projekt jsou 8 – 9.000,- Kč + pořízení a zabudování zrcadla s sebou nese další
náklady.
Zastupitelé dali souhlas s poskytnutím finanční podpory pro vydavatele časopisu Pod Zvičinou ve výši
3.000,- Kč.
S VŠÚO bylo dohodnuto, že zajistí prořezání a odborné ošetření stromků Malináčů. Touto cestou bych chtěla
vedení VŠÚO poděkovat za spolupráci.
V únoru byla na Královehradecký kraj zaslána žádost na opravu komunikací III. třídy a to od vjezdu z Bílska do
Chodovic – směr Holovousy a zpět na silnici R35. Současně s žádostí za obec Holovousy byla zaslána i žádost
od VŠÚO.
Ve spolupráci s VŠÚO byla předána na Dopravní inspektorát do Jičína společná žádost o úpravu dopravního
značení – snížení rychlosti v úseku pod obcí Holovousy na silnici R35.
Zlatuše Brádlová

PRODEJNA POTRAVIN
Od 12. ledna 2015 je znovu v provozu prodejna potravin. Novou paní prodavačkou
je Monika Schmiederová z Holovous, která si vede dobře a snaží se, aby všichni
zákazníci byli spokojeni. Vše je na začátku a záleží na komunikaci zákazníků s paní
prodavačkou. Sortiment lze na přání zákazníků rozšířit a doplnit, proto se nebojte
říct své požadavky a budou-li reálné, určitě jim bude vyhověno. Účelem je, aby
zákazníci byli spokojeni a do prodejny chodili nakupovat pravidelně a hlavně rádi.
Moc nás potěšil dopis od paní Věry Ondráčkové z Chodovic:
Děkuji OÚ Holovousy za prodejnu potravin. Nakoupím vše, co potřebuji a nová paní
prodavačka je ochotná a příjemná. Dobrá volba.
A tak si moc přejeme, aby prodejna opravdu sloužila ke spokojenosti vás spoluobčanů, a paní prodavačce
Monice děkujeme za její ochotu a spokojené zákazníky.
bradz

CO CHYSTÁME VE ŠKOLE
Ve škole jsme přivítali novou spolužačku Denisku. V současné době má chodovická škola 31 žáků.
Zima se s námi pomalu loučí a jaro ťuká na dveře. S dětmi 2. – 5. ročníku jsme zakončili zimní radovánky
týdenním pobytem v Orlických horách. Školáci byli moc šikovní, zdokonalili si dovednosti na běžkách a
sjezdových lyžích, naučili se místopis a pomáhali si. Všichni zaslouží velkou pochvalu!
Na co se těšíme:
Březen – do přírody vlezem
 9. 3. – 18. 5. (pondělky) proběhne plavecký kurs pro MŠ a ZŠ. Autobus bude hrazen ze Sdružení občanů při
ZŠ Chodovice
 Vyrobíme si kalendář přírody
 22. 3. se rozloučíme již tradičně se zimou a vyneseme smrtku
 23., 24. EKO sběr – od 6:30 do 16:00 hodin vybíráme elektro, plastová víčka, baterie a papír.
 31. 1. a 1. 4. se koná ve škole Velikonoční prodejní výstava. Zahájení je
31. 3. v 16:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte podpořit naši školu. Vyzýváme veřejnost,
aby se zapojila do soutěže o nejdelší pomlázku a originální kraslici. Výrobky
noste od 1. do 26. 3. do ZŠ Chodovice.
Duben – výlety do pohádek
 Velikonoční prázdniny 2. a 3. 4.
 Pohádková noc s dětmi z Dětského domova Nechanice
 Návštěva knihovny v Holovousích
 Projekt – Den Země
 Třídní schůzky
Na jaře nás čeká hodně učení, ale i projektů a zábavy. Naše motto Škola
pro život plníme zodpovědně a s elánem. K tomu nám pomáhají i rodiče a široká veřejnost. Tímto děkujeme všem
za sběr víček pro našeho kamaráda Ondru, za látky paní Havelkové, panu Hejdukovi za Lesy ČR za komponenty
ptačích budek a zaměstnancům obce pod vedením pana Lepšíka za údržbu v MŠ a ZŠ.
Těšíme se na společná setkání při našich aktivitách pořádaných pro rodiče a širokou veřejnost.
Přejeme všem pohodové dny plné jarního sluníčka.
Za pedagogický sbor Lenka Doležalová

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE
První týden v lednu jsme zahájili projektem „Zimní radovánky“. Počasí nám
přálo, tak jsme si to opravdu užili. Sněhu bylo dostatek a děti s nadšením
koulely koule na sněhuláky, sáňkovaly a bobovaly. Ani ve školce jsme
nezaháleli. Tvořili jsme sněhuláky různými technikami, učili se o zimě nové
písničky a zahráli si tolik oblíbenou pohádku „Rukavička“.
6. 1. přinesla paní učitelka postavičky tří králů a společně jsme tento svátek
oslavili zapálením myrhy, kadidla a společnou písní „My tři králové“.
9. 1., 16. 1. a 23. 1. pro naše předškoláky připravily učitelky ZŠ projekt
„Hrajeme si na školu“. Naše předškolačky chodily do výuky, seznamovaly se
se školním prostředím, novými kamarády, plnily úkoly a připravovaly se na zápis, u kterého všechny zdárně
uspěly.
Při tématu „Eskymácká abeceda“ jsme se nejen něco o jejich způsobu života dozvěděli, ale dokonce jsme si na
ně i zahrály. Stavěli jsme iglú jak venku tak i ve školce, na procházkách lesem jsme hráli na stopovanou, kterou
jsme pro velký úspěch v různých záměnách několikrát opakovali.
I na ptáčky v zimě jsme si vzpomněli. Učili jsme se je poznávat, na procházkách jsme je pozorovali a poslouchali
jejich zimní zpívání. Vyráběli jsme pro ně budky, děti nosily nejrůznější semínka a pan Dobeš nám vyrobil krásné
dřevěné krmítko. Tímto mu patří velké poděkování od dětí i ptáčků.
18. 2. jsme jeli za kulturou do Hradce Králové do divadla Drak na představení „O pejskovi a kočičce“. Dětem se
výlet a představení moc líbilo, odjížděli s úsměvy na tvářích.
Posledním tématem zimních radovánek byl „Masopust“, který vyvrcholil karnevalem masek se spoustou soutěží,
tancem a veselím, jak to u masopustu bývá. Teď už se ale všichni moc těšíme na jaro a probouzející se přírodu.
Učitelky MŠ

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V neděli 22. 2. jsme odjeli společně s milovickou školou na chatu START do Orlických
hor. Je to hezká chata a dobře tu vaří. Paní učitelky nás rozdělily do družstev.
Procvičujeme techniku lyžování. Začátečníci se naučili lyžovat a jezdit na vleku. Paní
učitelky nás chválily, jak jsme šikovní. Vyjeli jsme i na běžkách ke kostelu sv. Matouše.
Užili jsme si taky noční lyžování. Každý den v 19:00 jsme se scházeli v klubovně a
hráli jsme hry. Přijel za námi i pracovník Horské služby, který nás seznámil s jejich prací na horách. Bylo to super
a moc se nám tam líbilo.
Děti ze ZŠ Chodovice

CELOROČNÍ ČINNOST HASIČŮ 2014
K dnešnímu dni máme 44 dětí
21. – 23. února – zimní hasičské soustředění Horní
Malá Úpa
21. března – sběr železného šrotu
29. března – výlet na letiště V. Havla
26. dubna – O pohár starostky OSH Jičín v Tuři
27. dubna – Slatiny – Slatinský plamínek – běh 60m
s překážkami
30. dubna – pálení čarodějnic – pořádání soutěží pro
děti
1. května – Jičín – Setkání přípravek jičínského okresu
3. května – hasičské závody v Ostroměři
10. května – okrsková hasičská soutěž ve Třtěnicích
24. května – Zatoulaný hasičský ples
30. května – 1. června – druhé kolo hry Plamen
v Nemyčevsi
7. června – okresní kolo v Jičíně
14. června – netradiční závody ve Starých Smrkovicích
15. června – krajské kolo jednotlivců ve Dvoře Králové
nad Labem
Účast v celorepublikové soutěži „Požární ochrana
očima dětí“

V okresním kole se účastnilo 412 dětí, krajského kola
se účastnilo 2326 dětí
21. června – netradiční hasičské závody v Holovousích
+ taneční zábava
22. června – O pohár starostky OSH Jičín v Železnici
5. července – O pohár starostky OSH Jičín ve
Vidochově
4. srpna do 10. srpna – hasičský tábor na Borku
6. září – netradiční hasičské závody v Bílsku
13. září – O pohár starostky OSH Jičín ve Valdicích
20. září – O pohár starostky OSH Jičín v Horní Nové
Vsi
27. září – netradiční hasičská soutěž v Úlibicích
4. října – Slavnosti holovouských malináčů – taneční
vystoupení
18. října – první kolo hry Plamen - Valdice
1. listopadu – halové mistrovství Podzvičinska – Lázně
Bělohrad
8. listopadu – výročka hasičů + řízkiáda
17. prosince – vánoční besídka

A jak jsme si celkově vedli?
na 1. místě jsme byli 21x
na 2. místě jsme byli 11x
na 3. místě jsme byli 9x
Z ČINNOSTI JEDNOTKY
Brigády na vozíku a na Avii od Milety
21. 8. požár Holovousy v autobazaru
ZIMNÍ HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 30. ledna do 1. února jsme uspořádali pro děti zimní hasičské soustředění na Přední Labské na chatě
Karbox. Celý víkend si děti užívaly zimních radovánek, sáňkovaly, bobovaly, soutěžily na sněhu i na chatě.
V sobotu jsme si udělali výlet do Strážného. Myslím si, že jsme si víkend užili na jedničku, chtěla bych poděkovat
všem, kdo pomohl s přípravou a celým programem na soustředění. Dále bych chtěla poděkovat manželům
Bartoníčkovým, Rudovi Křovinovi, Vašku Žďárskému za pomoc s dopravou dětí na hory, maminkám, které nám
napekly dobroty a jinak vypomohly.
A CO NÁS ČEKÁ NA JAŘE?
14. března – Okresní hasičský ples ve Valdicích
10. dubna – sběr železného šrotu
25. dubna – O pohár starostky OSH Jičín – Tuř
26. dubna – Slatinský plamínek – Slatiny – 60m s překážkami
Za SDH Holovousy Petra Baliharová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Vypadá to téměř neuvěřitelně, co jsme již za tyto dva měsíce letošního roku, na
svých schůzkách stihli.
Hned na tu první, 12. ledna, jsme si pozvali pana Pavla Bičiště z Hořic. S jeho
vyprávěním a fotografiemi o Jižní Francii, nám celé odpoledne příjemně a rychle
uteklo. A zvlášť, když to jeho vyprávění bylo o teplém přímořském prostředí, bohaté
přírodě a sluncem vyhřátých uličkách starobylých měst, a při tom za našimi okny
mrzlo a foukal studený vítr. Takové besedy jsou obzvlášť milé za kamny /u teplých
radiátorů/.
Na další schůzku, 26. ledna, přijala naše pozvání paní starostka Zlatka Brádlová a
místostarostka paní Lenka Doležalová z nového obecního úřadu. Ve spolupráci
s nimi jsme naplánovali i některé další akce. Hlavně teď, pro zimní období, než opět vyrazíme na toulky naším
okolím. A tak vznikl nápad pro besedu s policií a naši výtvarnou činnost – pletení košíčku z pedigu. Byla to milá
návštěva, na které jsme se, prostřednictvím naší kroniky, pochlubili již s několikaletou činností Klubu.
To jsme již měli domluvenou besedu, na 10. února, s naším rodákem Milošem Vávrou, o jeho cestě po Norsku,
až za polární kruh. Obdivovali jsme se jeho odvaze, že jen sám se svou ženou, se vydali na tak dlouhou a
obtížnou cestu. Na jeho fotografiích jsme viděli fjordy, horská jezera, skalnaté krajiny, vysoké hory, ale i horské
rostliny a zvěř. Překrásné fotky slunce, které v těchto místech ani nezapadá. Samozřejmě vše doplňoval různými
historkami a zážitky. Děkujeme Milošovi, bylo to milé, doslova sousedské odpoledne.
23. února jsme se pravidelně sešli u kávy, čaje a napečených dobrot, abychom si jen tak mezi sebou popovídali.
Také jsme zavzpomínali na ty naše členky, které již mezi nás nepřijdou. Byla to paní Zdena Hofmanová, paní
Vlasta Lukešová a paní Olga Šťovíčková. Máme na ně pěkné vzpomínky.
B. Kozárová

ANDĚLSKÁ POŠTA 2014
Během adventního času v uplynulém roce měli všichni spoluobčané možnost napsat svá přání, podněty nebo
připomínky pro nové zastupitelstvo. Zkrátka vše co by bylo třeba v naší obci změnit nebo vylepšit. V půlce ledna
byly schránky s anděly otevřeny a všechna přání a připomínky byly předneseny zastupitelům.
PŘÁNÍ: Osvětlení autobusových zastávek na hlavní silnici R35 – 7x
Toto přání se v andělské poště objevilo nejvícekrát. Na vybudování a osvětlení
autobusových zastávek byla již v prosinci 2014 podána Žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova. To jestli nám byla dotace schválena, se dozvíme až v polovině dubna.
Žádost o dotaci na projekt Obnova infrastruktury obce Holovousy byla podána na:
 Úpravu stávajících podkladů a pořízení dvou nových autobusových zastávek u
hlavní silnice R35 v obou směrech.
 Vybudování nového veřejného osvětlení k autobusovým zastávkám u hlavní
silnice R35 v obou směrech.
 Dokončení veřejného osvětlení v lokalitě nových rodinných domů pod
kostelem v části obce Chodovice.
PŘÁNÍ: Kontejner na objemnější sklo – 2x – proběhla schůzka s Ing. Gabrielem – ASA, na které nám bylo
přislíbeno, že do stávajících kontejnerů na sklo budou do konce března 2015 vyříznuty otvory na tabulové sklo a
zároveň, že nám svozová firma ASA zašle termíny svozu kontejnerů na sklo. Den před svozem bude možné větší
kusy skla, které nejdou otvorem prostrčit, nechat ležet vedle kontejneru, a svozová firma ASA vyveze společně s
kontejnerem. První svozový den pro sklo je 26. 3. 2015. Prosíme o dodržení data svozu na sklo, ať nemáme
v obci u kontejnerů zbytečný nepořádek.
PŘÁNÍ: Změna piva v občerstvení U vagónu – 3x (více podpisů) – na základě přání některých zákazníků
občerstvení U vagónu bylo vyvoláno jednání s majitelem pivovaru Tambor panem Kiriakovským. Pivo Tambor se
v občerstvení čepuje od samého začátku, pivovar ochotně zajistil výčepní techniku a příslušenství a spolupráce
s ním je výborná. Pivo Tambor je regionálním produktem a v našem zájmu je tuto značku piva v občerstvení U
vagónu zachovat. Většina turistů, cyklistů, ale i řada našich spoluobčanů si na „Tambora“ velice ráda zajde. Rádi
bychom však také vyšli vstříc návštěvníkům občerstvení, kteří požadují změnu a volbu piva jim umožnili. V
občerstvení U vagónu bude nadále čepováno pivo TAMBOR a po dohodě s panem Kiriakovským, bude možné
čepovat ještě jednu značku. V současné době od 25. 2. do 11. 3. 2015 probíhá v občerstvení U vagónu anketa
ohledně možnosti výběru značky třetího piva, které by bylo ještě čepováno.
Na schůzce s panem Kiriakovským byli přítomni i Miro Klimo a Iva Sudíková. Oba byli chváleni za to, jak se
vzorně starají o kvalitu čepovaného nefiltrovaného piva Tambor, které si žádá více péče než pivo filtrované. A
opravdu to není jednoduché. Společně jsme probrali všechny možné varianty vedoucí k vysoké kvalitě

čepovaného piva Tambor v obecním občerstvení a tím i ke spokojenosti zákazníků i samotného majitele
pivovaru.
PŘÁNÍ: Před domem čp. 56 v Chodovicích stojí zbytečně nefunkční sloup – již byl odstraněn.
PŘÁNÍ: Věšák na bundy do vagónu – požadují návštěvníci vagónu – věšáky už jsou.
PŘÁNÍ: Stížnost Ing. Bc. Mudray MBA, Chloumky 31 – zajistit odvětrání kanalizace, která vede na Chloumka –
alespoň 2-3 otvory – po projednání na zastupitelstvu dne 2. 2. 2015 a konzultaci s panem Petrem Andrejsem byla
13. 2. 2015 odeslána odpověď poštou.
PŘÁNÍ: Delší zábavy než do půlnoci – na veřejném zastupitelstvu dne 2. 2. 2015 byl schválen Provozní řád
občerstvení U vagónu, který stanoví pravidla pronájmu prostor občerstvení U vagónu, ochrany obecního majetku
a povinnosti pořadatele na pořádaných akcích. Každá akce s hudební produkcí nad 22:00 hodin musí být
odsouhlasena starostkou nebo místostarostkou a pořadatelem ohlášena na Policii ČR Hořice jako povolená.
V současné době předpokládáme povolení dvou akcí do 02:00 hodin a dvou do 24:00 hodin.
PŘÁNÍ: Kontejner na plasty a papír 2x – na třídění plastů a papíru má každý občan s trvalým bydlištěm nárok
na pytle na tříděný odpad – žluté na plasty a modré na papír – to znamená, že není důvod zajišťovat kontejnery
na plasty a papír. Papír je možné také dvakrát do roka ve stanovených termínech odevzdat ve škole
v Chodovicích.
PŘÁNÍ: Osvětlení – 1x – nedostatečné osvětlení v ulici od kostela, ke hřbitovu a uličkou úplně chybí
2x – osvětlení zdi na cestě do Holovous.
Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení výše dvakrát jmenovaného úseku z Holovous do Chodovic je
v záměru Programu obnovy vesnice. Vše je však závislé na finančních možnostech obce a získání dotačních
prostředků.
PŘÁNÍ: Vybudování více dámských toalet u vagónu – 2x – by bylo určitě vhodné, ale je třeba posoudit, zda je
vůbec proveditelné z technických důvodů (napojení odpadu, příčka…..)
PŘÁNÍ: Zřídit obecní kompostárnu (aby ubylo pálení listí) – je uvedeno v Plánu obnovy vesnice. Jedná se o
nákladnou investici, kterou by bylo vhodné řešit v rámci ORP.
PŘÁNÍ: Chodník před skladovákem – vybudování chodníku mezi Chodovicemi a Holovousy je plánováno
v Plánu obnovy vesnice – pozemky po kterých by chodník vedl, však nejsou naše a řešení tohoto problému bude
vyžadovat delší časové období pro jeho možnou realizaci.
PŘÁNÍ: Parkovací místa u školy – u silnice pod školou – u schodů – rozšířit a zpevnit okraj silnice – jinak se
tam parkuje v blátě a občas neprojede autobus. Toto místo není určené k parkování. Možnost parkování se
nabízí níž – v uličce – není tam bláto a ani se auto neplete při průjezdu linkového autobusu.
PŘÁNÍ: Místní doprava do Hořic, Ostroměře – pro lidi bez aut – k lékaři, nákupy, ale i za kulturou – obecní
taxi – hezké přání, ale pro nás, malou obec, jen těžko proveditelné. Nákup automobilu pro tyto účely + zajištění
řidiče by znamenalo velké náklady, na které obec nemá prostředky.
PŘÁNÍ:
Koupaliště s čistou vodou a bez ryb.
Chtěla bych tady mít jízdárnu.
Dokoupit jednu kachnu k té malé s červeným zobákem.
Tunel skrz Chlum (spojení Lukavec – Holovousy).
Viadukt k novému výzkumu.
Tak to je opravdu kompletní seznam vašich přání.
Touto cestou děkujeme všem, kteří se andělské pošty zúčastnili a napsali svůj příspěvek. Na některých jsme
začali pracovat ještě před otevřením andělské pošty, aniž bychom o nich věděli. Jiné, zase byli podnětem
k řešení. To co bylo možné, jsme začali řešit hned a něco i úplně vyřešili. Všechna přání však není možné splnit,
ale i přesto za ně děkujeme.
bradz

TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 3. ledna 2015 se děti sešly ve škole už brzy ráno. Oblékly si bílé pláště, nasadily královské koruny a
Baltazarové se načernili. Za doprovodu rodičů obcházely skupinky Melicharů, Kašparů a Baltazarů naše domovy.
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…“, znělo u každých dveří. Za krásnou koledu děti
dostaly různé dobroty a do pokladničky peníze. Vybraná částka 21.165,- Kč byla letos opravdu vysoká a půjde do
fondu pro obnovu kostela. Velmi děkujeme všem, kteří jste finančně přispěli. Velké poděkování patří místním
dětem a jejich rodičům, bez kterých by nebylo možné tuto tradici udržovat.
ledol

MASOPUSTNÍ PRŮVOD A ZÁBAVA
Již jedenáctý ročník masopustního průvodu proběhl v Holovousích na svátek sv.
Valentýna. Tato tradice byla v naší obci obnovena už v roce 2005. Průvod vyrážel od
chodovického kostela, kde se první masky začaly scházet po druhé hodině. Za
hudebního doprovodu souboru Hořeňáku průvod v půl třetí vyšel směrem k prvnímu
občerstvení, které pro maškary připravili místní. Na oplátku masky zatančily, zaskotačily a
nakonec přednesly i děkovnou básničku. Takových zastávek průvod čekalo hned několik.
Lidé v průvodu se posilňovali jídlem, ale k umocnění veselí nechyběl svařák nebo
dokonce pálenky. Po Holovousích se letos procházeli Pat a Mat, hned několik
krvežíznivých upírů, dva tučňáci, krojovaní mlynář, selky a sedláci, silný medvěd, hrůzná
smrt, flaška rumu a vodky, Měsíčník, Větrník a Slunečník, střihoruký Edward a další
vydařené masky. Večer se pokračovalo taneční zábavou v hostinci U Krejčů, kde se vyhlašovaly nejlepší masky,
a soutěžilo se o bohatou tombolu. Atmosféra byla skvělá a tímto děkujeme všem, kteří se zúčastnili nebo
slavnosti podpořily finančními nebo věcnými dary a přispěli tak k dobré náladě.
JM+JS

DĚTSKÝ KARNEVAL
Odpoledne plné her, písniček a dobrot si užily všechny děti, které přišly na dětský karneval v neděli 15. února do
hostince U Krejčů. Veselým překvapením byl šašek, který přijel na jednokolce a obratně žongloval se vším, co mu
přišlo pod ruce. Všechny děti si domů odnesly balíček z tomboly a sladkou pusu od zmrzlinového poháru. Děkuji
za vtipné moderování Mirku Rosůlkovi, Ondrovi a Michalovi Brádlovým za hudební produkci, ženám ze SPOZu za
přípravu karnevalu. Obecnímu úřadu za finanční podporu a manželům Neumannovým za zmrzlinové poháry pro
děti. Už teď se moc těšíme na příští karneval a s ním na naše roztomilé děti a jejich masky.
ledol

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOLOVOUSY
Po pěti letech platnosti současného územního plánu dochází v tomto
období k jeho revizi a zároveň ke zpracování zprávy o uplatňování
územního plánu obce Holovousy.
V současné době na obecním úřadě evidujeme 10 žádostí spoluobčanů o
zařazení do změny územního plánu. I když zastupitelstvo dá souhlas ke
změně územního plánu, je víc než pravděpodobné, že žádostem nebude
možné vyhovět. Ve stávajícím územním plánu je stále dostatečné množství
zastavitelných ploch, které jsou nevyužity, a proto nelze vymezovat
zastavitelné plochy nové.
Stávající územní plán byl konzultován na stavebním úřadu v Hořicích s Bc. Helenou Vanickou. V územním plánu
se nachází řada stavebních pozemků, které jsou v územním plánu již řadu let a stavba rodinného domu na nich,
nebyla dosud zahájena. A zároveň jsou v územním plánu zahrnuty pozemky, na které nebude možné v současné
době vydat souhlas ke stavbě rodinného domu z důvodu nedostupnosti inženýrských sítí a vyhovujících
komunikací. Odstranění překážek pro výstavbu je spojeno se značnou investicí do pozemků.
Touto cestou se obracíme na vás spoluobčany s žádostí o zvážení, zda právě vaši parcelu, kterou máte
v územním plánu vymezenou, jako zastavitelnou plochu opravdu plánujete v nejbližších pěti letech využít ke
stavbě rodinného domu a zda je vůbec reálné stavbu provést. Jedná se o výstavbu nového rodinného domu.
Stavby jako garáž, kůlna, bazén či pergola lze uskutečnit i na přilehlých „zahradách“.
Každý pozemek je nutno posoudit z hlediska možnosti připojení na inženýrské sítě a splnění požadavků
záchranných složek na příjezdovou komunikaci.
Prosíme vlastníky stavebních pozemků, kteří nesplňují výše uvedené, aby na obecním úřadu vyplnili žádost o
vyjmutí stavebního pozemku z územního plánu.
Zjistit bližší informace a nahlédnout do územního plánu obce Holovousy můžete v úředních hodinách a to
v pondělí od 08:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin.
Žádosti o změny územního plánu můžete podávat na obecní úřad Holovousy do 30. 4. 2015.
V případě zájmu spoluobčanů bude svoláno veřejné zasedání ohledně změn územního plánu obce Holovousy,
na které bude přizvána vedoucí oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Bc. Helena Vanická.
Zlatuše Brádlová

OVOCNÁŘSKÝ VÝZKUMNÝ INSTITUT JE DOKONČEN!
Začátkem ledna dokončilo dle smlouvy stavební sdružení Jablko (firma Hochteif CZ a.s. a BAK a.s.) výstavbu
areálu nového Ovocnářského výzkumného institutu. Celková hodnota díla je téměř 377 milionů Kč.
Historie projektu výstavby nového centra začala již před téměř deseti lety.
Úplně první vstupní požadavek na čerpání finančních prostředků z OP VaVpI byl ze strany VŠÚO Holovousy
zpracován a odeslán na MŠMT dne 20. 3. 2006 pod projektovým názvem „Ovocnářské výzkumné centrum“. Po
předání podkladů vyhlásilo MŠMT další kola screeningů všech projektů, tak aby potenciální uchazeči mohli dále
na svých projektech pracovat a zároveň byli informováni o postupu přípravy OP VaVpI. Na základě dalších
požadavků MŠMT byla postupně ve vyhlášených screeningových kolech žádost dopracována v členění nákladů,
časovém rozlišení i indikátorech. Další termíny podání naši stále zpřesňující a rozšiřující se žádosti následovaly
19. 5. 2006, 31. 8. 2006, 11. 11. 2007. Notifikačním řízením a následným schválením prošel návrh OP VaVpI až
ve druhé polovině roku 2008 jako jeden z posledních, který Česká republika předkládala. V roce 2008 byla
zahájena série odborných seminářů ke zpracování žádosti do OP VaVpI. Zpracovaná žádost do OP VaVpI,
prioritní osa 2 „Regionální VaV centra“ byla na MŠMT podána 30. 4. 2009. V předběžných hodnotících řízeních
byla žádost z další soutěže vyřazena. Významně upravená, doplněná a zpřesněná žádost byla podána dne 16.
11. 2009. Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace projektu OVI se zahájením dne 1. 1. 2009 bylo vydáno 30. 1.
2012.
Hned v březnu 2012 jsme vyhlásili podle schválené dokumentace dvoukolové výběrové řízení na generálního
dodavatele stavebních objektů.
Dne 8. 7. 2013 byla podepsána smlouva o dílo na výstavbu celého areálu „Ovocnářského výzkumného institutu“.
Ještě před zahájením prací proběhl poměrně rozsáhlý archeologický průzkum, který prokázal, že v námi vybrané
lokalitě existovaly výrobní jámy již cca 5000 let před naším letopočtem. Dále se zde našlo několik keramických
nádob, které ukazují na osídlení v mladší době bronzové. Náš výzkumný ústav tedy má na co navazovat ….
Na podzim 2013 byly zahájeny zemní práce a zakládání budov. Železobetonový skelet hlavní budovy byl díky
mírné zimě 2014 postaven ve velice krátkém čase. Součástí výstavby nového areálu byla i rekonstrukce
stávajícího skladu ovoce. Jak se ukázalo v průběhu rekonstrukce, byl objekt skladu v horším stavu než projektant
(firma JIKA – CZ) předpokládal. I přes to se podařilo sklad ovoce dokončit včas v září 2014.
Celý areál o ploše více jak jeden hektar se skládá z šesti samostatných objektů – kromě hlavní budovy
s laboratořemi a vědeckým zázemím je zde ještě výzkumný skleník, přístřešky pro zemědělskou techniku, sklad
2
ovoce a obalů. Celková užitná plocha nově vybudovaných objektů je téměř 8300 m .
V současné době již běží zkušební provoz. Všechny objekty se vybavují novým nábytkem a postupně i moderní
laboratorní technikou. Od začátku dubna se začne se stěhováním ze starých nevyhovujících prostorů do nových
laboratoří a pracoven.
Za Realizační tým OVI Ing. Václav Ludvík, Ing. Petr Kubát

POZVÁNÍ PRO NAŠE SENIORY
V měsíci březnu jsme připravili pro naše seniory dvě akce:
1. Pondělí 9. března od 15:00 hodin – V knihovně obecního úřadu se koná beseda na tři témata:
 Prevence kriminality, bezpečnost a prodejní akce – pod vedením vedoucího Městské policie
Stanislava Noska.
 Tržní řád a vyhlášky obcí s vedoucím přestupků Správního odboru Hořice Mgr. Kamilem
Kašparovským
 Otázky novinek ze zákona o zdravotní a sociální péči s paní Vendulou Raisovou.
2. Pondělí 16. března od 14:00 hodin – Ve vagónu se koná praktická dílna pletení z pedigu. S sebou
si vezměte ručník, houbičku a nůžky. Přibližná cena je 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

VÝTVARNÝ SEMINÁŘ
Škola Chodovice zve rodiče a širokou veřejnost na výtvarný seminář Pletení z pedigu – ošatka.
Koná se v pátek 13. 3. od 15:30 hodin do 18:00 hodin. Cena je 50,- Kč za materiál (podložka a
pedig) + 50,- Kč lektorné. Těšíme se na Vás.
ledol

POZVÁNKA
Základní organizace Svazu zahrádkářů Holovousy – Chodovice Vás zve na výroční členskou schůzi, která se
koná ve vagónu v Chodovicích v sobotu 21. března 2015 od 13:30 hodin.
Program:
1.
Zahájení
2.
Zhodnocení činnosti – zpráva předsedy ČZS
3.
Zpráva revizní komise
4.
Občerstvení
5.
Přednáška pana Pavla Bičiště – zajímavosti Podkarpatské Rusi
6.
Diskuse – výběr místa zájezdu (rádi uvítáme návrhy)
7.
Závěr
Přednáška bude zahájena ve 15:00 hodin. Zveme širokou veřejnost, vstup 30,Srdečně vás zve výbor ČZS

VÍTÁNÍ JARA
Všichni jste srdečně zváni na Smrtnou neděli 22. března ve 13:30 hodin ke škole v Chodovicích. Budeme vynášet
Morenu – vládkyni nevlídné zimy, kterou vyrobí chodovičtí školáci. Průvod půjde do Holovous k rybníku, kde se
se Zimou rozloučíme a k tomu jí zazpíváme: „Smrťáka nesem s velikým nosem, do vody ho dáme, nad ním
zazpíváme. Hu, hu, hu, jaro už je tu!“. Tímto a dalším množstvím říkadel přivítáme Vesnu – bohyni jara, která
nám, doufejme, přinese svěží jarní vzduch a hojnost sluníčka.
ledol

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
23. 3. 2015 (7:00 – 16:00) a 24. 3. 2015 (7:00 – 16:00)
 Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny
elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby.
o Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže,
discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice…
o IT elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje…), PDA, GPS, kalkulačky, telefony,
mobily, záznamníky…
o Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky…
o Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry…
o PC monitory, televize
o Lednice, pračky (tyto kusy z omezených důvodů pouze první 3, více jich nepřebereme)
 Baterie (monočlánky…)
 Papír – noviny, časopisy, knihy bez pevné vazby, kartony…
 Víčka od PET lahví
 Náplně do tiskáren – cartrige (inkoustové) i tonery (laserové) viz. Plakát ve škole

ETIOPIE

VÝLET NEJEN PRO SENIORY

Dovolujeme si Vás
pozvat na promítání
fotografií a vyprávění
zážitků
z ETIOPIE
(lidé, zvířata, města,
hory,…) ve čtvrtek 26.
března 2015 v 18:00
hodin v hostinci U
Krejčů v Holovousích.
Vypráví Tomáš Černý.

I v letošním roce připravuje SPOZ tradiční zářijový výlet. Letos ho hned od začátku
budeme nazývat výlet nejen pro seniory. Směr a trasa výletu bude přizpůsobena
věkové hranici seniorů, ale na výlet s námi bude moct jet každý, kdo bude mít zájem.
Vzhledem ke zkušenosti z uplynulých ročníků není v našich silách zaplnit autobus
celý, a proto letos budou místa hned od začátku nabízena všem spoluobčanům, kteří
budou mít zájem strávit sobotu 12. září na výletě v blízkém okolí. Pro místní s trvalým
pobytem je doprava zdarma a ti přespolní, kteří s námi pojedou, zaplatí 100,Kč/osobu.
V současné době plánujeme trasu a v dubnovém Zpravodaji bude program výletu
upřesněn.
bradz

VELIKONOCE
SVÁTKY JARA, VÍRY A TRADIC
Jaro se už pomalu blíží a s ním i Velikonoce, které letos oslavíme 6. dubna.
Probuzení přírody po zimě je příjemné a milé nám všem. Jarními kytičkami
vyzdobíme své domácnosti, upleteme pomlázky, připravíme pro koledníky
kraslice a nastříháme mašle. Rozkvetlé zahrádky narciskami a omamně
vonícími hyacinty nás už brzy přesvědčí, že
Jaro je tady!
Pastelkami barev rozkreslila se příroda,
slepičky vejce ostošest snáší,
chlapci pomlázkou děvčata straší
a návrat slunce radost do života vnáší.
Přejeme vám všem krásné Velikonoce.

SOUTĚŽ
Základní škola a Mateřská
škola vyhlašuje soutěž pro
širokou
veřejnost
o
NEJKRÁSNĚJŠÍ
A
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
KRASLICI
A
NEJDELŠÍ
POMLÁZKU. Své výrobky
můžete nosit do čtvrtka 26. 3.
2015 do školy v Chodovicích.
V průběhu
velikonoční
výstavy proběhne hlasování.
Všichni zúčastnění budou
odměněni.
ledol

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE
O čistírnu odpadních vod v naší obci se vzorně již od jejího zavedení do provozu stará pan Miroslav Šafránek z
Chodovic. Paní Irena Kalousková, která zajišťuje technickou a odbornou pomoc při provozu čistírny, jeho
zodpovědný přístup k práci dává jako příklad v širokém dalekém okolí ČOV, které spravuje. A právě sem do
Holovous k panu Šafránkovi paní Kalousková posílá pracovníky nově vybudovaných ČOV k zaučení. Velice si
práce pana Miroslava Šafránka vážím a touto cestou bych mu chtěla moc poděkovat.
Pro bezproblémový chod ČOV je však třeba spolupráce nás všech. Z důvodu častých poruch naší čistírny
odpadních vod se touto cestou obracíme na vás spoluobčany, kteří jste napojeni na obecní kanalizaci vedoucí do
ČOV a žádáme vás o zodpovědnou spolupráci – to znamená, abyste do odpadu nevypouštěli:
1. Biologický odpad
4. Chemikálie a další nebezpečné látky
 odpady z kuchyňských drtičů
 staré barvy, ředidla a lepidla
 zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a
 kyseliny, hydroxidy, detergenty
dalších potravin
 mazadla, oleje
 tuky a oleje
 zbytky čisticích prostředků
2. Veškeré hygienické potřeby
 domácí a zahradní chemie
 vlhčené ubrousky
 obsah baterií, ropné látky
3. Vody z bazénů
5. Léky
Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody. Jedině zodpovědný přístup nás všech prodlouží
životnost a sníží poruchovost ČOV naší obce.
Zlatuše Brádlová

OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ
Po dohodě se svozovou firmou ASA, která v naší obci zajišťuje svoz komunálního odpadu, bylo dohodnuto, že
v prostorách u občerstvení U vagónu bude zřízeno sběrné místo pro jedlé oleje a tuky (fritovací oleje). Sem může
každý přinést v uzavřené nádobě (pet lahvi) oleje ze své domácnosti.
bradz

JEDNOTNÉ ČÍSLO HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ VODY –
VODOHOSPODÁŘSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Začátkem ledna 2015 spustila VOS a.s. novou službu pro zákazníky – jednotné
telefonní číslo, na které mohou obyvatelé hlásit havárie a poruchy vody. Zákazníci se
dovolají na ústřednu, ze které budou přepojeni na konkrétní provoz. Odtud budou
pracovníci VOS a. s. po nahlášení problému situaci neprodleně řešit. TELEFONNÍ
ČÍSLO – 493 033 343 – HAVÁRIE A PORUCHY VODY.

SPORTOVNÍ AREÁL U VAGÓNU
Jaro již klepe na dveře a sportovní areál u vagónu se již chystá na novou sportovní sezónu.
Jednotlivá hřiště jsou nabízena obdobně jako minulý rok. Celoroční předplatné pro všechna sportoviště je pro
osoby s trvalým pobytem v obci starší 18 let 350,- Kč/sezóna, děti s trvalým pobytem v obci mladší 18 let –
zdarma všechny sportoviště. Osoby bez trvalého pobytu v obci si mohou zakoupit také celoroční předplatné a to
za 650,- Kč. Děti bez trvalého pobytu v obci platí 15,- Kč za hodinu na hřišti s umělým povrchem. Cena za hřiště
s umělým povrchem je za 120,- Kč za hodinu a hřiště trávníkové 300,- Kč za hodinu. Skatepark je volně přístupný
a pro sportovní kluby bude cena stanovena dohodou. Ve sportovním areálu si můžete vypůjčit i sportovní náčiní –
míče, badmintonovou sadu. A jako v minulém roce, je pro vás na hladině rybníka připraven vor, na kterém se
můžete povozit, jen jej prosím nezapomínejte vždy důkladně ukotvit. Pro děti je zde dětské hřiště, na které si
mohou zapůjčit hračky na písek a další hrací sety.
Dále je možnost půjčení pivních setů za 80,- Kč/den (jeden stůl a 2 lavice), samostatně pak lavice 20,- Kč a stůl
40,- Kč a party stan o rozměrech 10 x 4 m je za 500,- Kč/den.
Občerstvení i v letošním roce provozuje obec. Otevírací doba je v současné době pondělí, úterý zavřeno, středa
– pátek 16:00 – 22:00, sobota 15:00 – 13:00, neděle 14:00 – 20:00, od 1. 5. 2015 pondělí zavřeno, úterý – pátek
14:00 – 22:00 hodin, sobota 14:00 – 23:00 a neděle 14:00 – 21:00. Otevření mimo otvírací dobu po dohodě
s obsluhou občerstvení. Při nepříznivém počasí bude občerstvení uzavřeno.
Na zastupitelstvu obce byl schválen Provozní řád občerstvení U vagónu, který stanovil pravidla pro pronájem
prostor a sportovišť. Pro zájemce o pořádání jakékoliv akce je třeba vyplnit žádost v kanceláři obecního úřadu.
Sportovní areál a s ním i občerstvení se stalo novým centrem obce. Pro tento rok je opět v plánu pořádání
spousty kulturních a sportovních akcí, z nichž se některé protáhnou až do večerních či nočních hodin. Tímto se
velmi omlouváme, za vzniklé problémy s hlukem, který bude tyto akce doprovázet.
Těšíme se na vaši návštěvu!
har

KDO CHODÍ ÚVOZEM MRTVÝCH
S novým rokem vyšla nová kniha Adama Kadmona s názvem "Kdo chodí
úvozem mrtvých?". Kniha je souborem dvaceti kratších prozaických textů na
pomezí povídky hororu a legendy. Všechny povídky jsou originální příběhy
genia loci Podkrkonoší. Příběhy byly sesbírány během dialektologického
výzkumu Podkrkonoší v letech 2011 až 2013 a literárně upraveny do zábavné
podoby přístupné dnešnímu čtenáři. Kniha se zabývá krajem Podchlumí,
Podzvičinska, Královédvorské kotliny a Jestřebích Hor. Každá povídka je
doplněna o faktografickou poznámku, která uvádí historii na pravou míru.
Kniha je částečně koncipována jako turistický průvodce po nádherném
Podkrkonoší, a tudíž příběhy mapují hlavní architektonické a přírodní památky tohoto kraje. Kniha je čtivá a
trochu drsnější, protože povídky se tematicky mnohdy věnují složitým historickým obdobím našeho státu.
Zábavná česká literatura pro mladé čtenáře i pro starší milovníky dobrodružství.
"Knihu jsem věnoval Podkrkonoší, protože jsem byl od mládí fascinovaný zdejší tradicí, kulturou a koloritem. V
této oblasti se stýká velmi bohatý kulturní vliv Východních Čech s drsnou a nevlídnou tradicí Krkonoš. Z tohoto
socio-kulturního základu vyrůstá geniálně svébytná květina, která otiskuje svůj květ do kontextu českého i
mezinárodního."
Říká o svém vztahu k regionu Adam Kadmon, vycházející hvězda české literatury, básník, spisovatel, scénárista,
skladatel a překladatel. Na svém kontě má dvě sbírky poezie (Bohyni Nyx), dvě povídkové knihy (Praha Kurevská
a Kdo Chodí Úvozem Mrtvých) a několik stovek drobných tisků autorské poezie. Kromě vlastní literárně - výtvarné
tvorby se zabývá vedením avantgardního divadelního souboru NOvá Bestie Apokalypsy, které se soustředí na
postmoderní pojetí divadla a současné divadelní směry.
"Legendy jsou vlastně vedlejší projekt. V Podkrkonoší jsem totiž hledal dialekt. Při analýze rozhovorů mi přišlo
líto příběhy nepublikovat. Nejsem ale dobrým historiografem, proto jsem se rozhodl dát starým příběhům novou,
někdy netradiční, literární podobu. Nemám rád konzervování starých časů a myslím si že i prastaré legendy mají
své místo mezi živými, současnými příběhy.", říká o svém díle Adam a dodává, že kniha Kdo Chodí Úvozem
Mrtvých není poslední knihou, která se bude věnovat tomuto kraji. Regionální a světová témata se v dílech
Adama Kadmona mísí, aby společně vytvořila novou úroveň našeho národního umění, a nám nezbývá než Vám
popřát příjemné čtení.
Adam Rosa
Kniha Kdo Chodí Úvozem Mrtvých je k zakoupení v kanceláři obecního úřadu za 150,- Kč.

NAPSALI O NÁS
2. pololetí 2014
Nové noviny (dále jen NN), 11. 7.: Podkrkonoším jezdí í letos autobusy. Jičínský deník (dále jen JD), 11. 7.:
Fotosoutěž Podkrkonoší. JD, 30. 7.: Seminář VŠÚO v Milovicích. JD, 30. 7.: Erbenova naučná stezka. JD, 4. 8.:
Chodovická pouť. JD, 5. 8.: Seminář VŠÚO. NN, 15. 8.: Slavnosti sv. Bartoloměje. JD, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8.:
Chodovická pouť. JD, 1. 9.: Tip na podzimní dovolenou – Podzvičinsko. JD, 12. 9.: Fotosoutěž – Podzvičinsko.
NN, 12. 9.: Dvě soutěže na Slavnostech. JD, 15. 9.: Pěstitelé pozor – soutěž v Holovousích. JD, 24. 9.: Výstavba
ústavu finišuje. JD, 30. 9.: Oslaví holovouské malináče. JD, 2. 10.: Čtveřice lídrů v Holovousích. NN, 3. 10.:
Slavnosti holovouských malináčů. JD, 3. 10.: Jablkové žně. JD, 3, 4. 10.: Slavnosti holovouských malináčů –
program. JD, 6. 10.: Z holovouských slavností. JD, 7. 11.: Ovocnářský institut před dokončením. JD, 7. 11.:
Stavba ovocnářského institutu pokračuje. JD, 14. 11.: Zlata Brádlová v čele vesnice. JD, 26, 27, 29. 11.: První
adventní setkání – zapalování stromků. JD, 6. 12.: V obci mají novou prodejnu potravin. JD, 5, 6, 8. 12.: Druhý
adventní koncert – vánoční mše. JD, 10. 12.: První milník je dosažen – zprovoznění skladu Institutu. NN, 12. 12.:
Adventní koncerty v Chodovicích. JD, 11, 12, 13. 12.:Třetí adventní koncert – děti ze ZUŠ. JD, 16, 17, 18, 20.
12.: Čtvrtý adventní koncert – varhany. extra JD. Výstavba institutu pokračuje.
miš

KRÁTKÉ ZPRÁVY


ŽIVOTNÍ

Beseda na témata prevence kriminality, tržní řád a novinky
JUBILEA
ze zákona o zdravotní a sociální péči
 13. 3.
Výtvarný seminář Pletení z pedigu – ošatka (pro veřejnost)
Milí spoluobčané, obecní
 16. 3.
Praktická dílna pletení z pedigu (pro seniory)
úřad
Holovousy
musí
 21. 3.
Výroční členská schůze Svazu zahrádkářů Holovousy
respektovat
změnu
zákona
 22. 3.
Vítání jara – vynášení Moreny
O ochraně osobních údajů,
 23. a 24. 3. Sběr papíru, plastových víček a drobného elektrozařízení
která vešla v platnost od
 31. 1. a 1. 4. Velikonoční prodejní výstava ve škole
nového
roku
2015.
 10. 4.
Sběr železného šrotu
Z tohoto důvodu nebudou
 13. – 17. 4. Velkoobjemový odpad na hřišti u vagónu
zveřejňována
data
 18. 4.
První jarní koncert v kostele sv. Bartoloměje
narozených dětí, životní
 30. 4.
Pálení čarodějnic na hřišti u vagónu
jubilea
ani
úmrtí.
 8. 5.
Sportovní víceboj dvojic na hřišti u vagónu
Děkujeme za pochopení.
 10. 5.
Vítání občánků v kostele sv. Bartoloměje
ledol
 16. 5.
Dogracing na hřišti u vagónu
 5. 6.
Dětský den na hřišti u vagónu
 6. 6.
Agility soutěž na hřišti u vagónu
 7. 6.
Koncert Hořického komorního orchestru v kostele sv. Bartoloměje
 20. 6.
Hasičská soutěž a zatoulaný hasičský bál na hřišti u vagónu
 5. 7.
Neckyáda na rybníku v Chodovicích
 8. 8.
Dog Dancing soutěž na hřišti u vagónu
 22. 8.
Fotbalový pouťový turnaj na hřišti u vagónu
 29. 8.
Pouťová zábava na hřišti u vagónu
 30. 8.
Slavnosti sv. Bartoloměje
 12. 9.
Výlet pro seniory
 3. 10.
Slavnosti holovouských malináčů
 Upozorňujeme občany, že stočné za rok 2015 je dle směrných čísel splatné do 31. 3. 2015, dle faktur za
vodné do 31. 5. 2015!
 Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou stále neměnné – pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 –
17:00 hodin, mimo úřední hodiny budova obecního úřadu uzavřena.
 Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 - 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý, zelená
známka (1x za 14 dní) – 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5. žlutá známka (měsíční) 24. 3., 21. 4., oranžová
známka (rekreační) 21. 4., černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem
(plast, papír) – 3. 3., 31. 3., 5. 5.
9. 3.

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY č. 1/2015, evidenční číslo: MK ČR E 20515. Vychází každý
sudý měsíc v roce. Redakční rada: Z. Brádlová, dr. M. Škopán a L. Doležalová. Počítačová úprava: H. Rozsévačová.
Připomínky a příspěvky zasílejte na obec@holovousy.cz.

