28. dubna 2015

23. ročník

číslo 2/2015

cena 10 Kč

ZASEDÁNÍ OZ
Zasedání zastupitelstva obce Holovousy je naplánováno na pondělí
11. května 2015 od 18:00 hodin v knihovně obecního úřadu
s tímto programem:
1. Prováděcí dokumentace ke komunitnímu centru
2. Příprava kulturních a společenských akcí
3. Rozpočtové opatření č. 2/2015
4. Různé

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Zhotovení mříží do kostela sv. Bartoloměje – zastupitelé ze dvou nabídek vybrali nabídku uměleckého kováře
Jana Beka z Nové Paky. Cena za dílo a montáž je 60.200,- Kč. Mříže budou osazeny zevnitř kostela a to do
vstupních a protilehlých dveří. Tím bude možné kostel bezpečně větrat. V současné době probíhá řízení a
čekáme na vyjádření Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Josefově. Pokud půjde vše podle plánu, mříže
v kostele by měly být hotové v červenci 2015. Cena za mříže a jejich montáž bude uhrazena z tříkrálových sbírek.
Úprava boků pergoly u vagónu – v současné době probíhají práce na úpravě boků pergoly u vagónu. Práce
provádí dle návrhu od pana Romana Balihara pan Bořek Šubrt, který je v současné době u obecního úřadu
zaměstnán. Východní stěna bude zakryta od spodní části zábradlím, nad kterým budou průhledné desky
z makrolonu v rámech, které budou variabilní. Horní část nad trámem bude také z makrolonu v rámech – bude
však přidělána napevno. Zábradlí bude od zakryté východní části pokračovat pouze ke schodům. Zábradlí je již
dokončeno a tabule s makrolonem budou osazeny až po čarodějnicích.
Žádost o dotaci na pořádání akce Slavnosti holovouských malináčů – byla podána v rámci dotační oblasti
Životní prostředí a zemědělství 2015 – Propagace životního prostředí a zemědělství. Maximální výše dotace činí
70.000,- Kč.
Občerstvení U vagónu – 11. 3. 2015 byla ukončena anketa ohledně volby značky dalšího piva, které by bylo
čepováno v občerstvení U vagónu společně s Tamborem. Vyhrál Kozel 11°. Důvodem k tomuto kroku byla
spokojenost hostů, kteří se další značky piva dožadovali. Pan Kiriakowsky – majitel pivovaru Tambor nám vyšel
opět vstříc. Dodal pípu a dováží sudy s pivem Kozel 11°. 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.
Životní jubilea, narození dětí a úmrtí našich spoluobčanů – zastupitelé se usnesli, že se budou tyto informace
i nadále umisťovat do zpravodaje.
Navýšení počtu žáků v ZŠ Chodovice – z důvodu silných ročníků dětí a zájmu rodičů vozit do naší školy i děti
z okolí, je třeba navýšit stávající stav z 30 žáků na 40. Hygiena navýšení počtu žáků na 40 povolila a zastupitelé
navýšení počtu žáků schválili.
Dotace na pořízení 70 kusů kompostérů – byla podána dne 16. 4. 2015 z dotačního programu Životní prostředí
a zemědělství – Nakládání s odpady a ochrana ovzduší.
Rozpočtové opatření 1/2015 – zastupitelé schválili rozpočtové opatření 1/2015.
Rámcová smlouva o poskytování služeb s firmou Ekolservis – 20. 3. 2015 proběhla schůzka se zástupcem
Ekolservisu, byl přítomen i pan Miroslav Šafránek. Bylo provedeno místní šetření, kontrola přečerpávaček i
samotné ČOV. Zástupce Ekolservisu doporučil 1x ročně provést práce na čerpacích stanicích – vyčištění
přečerpávaček a ČOV + ostatní dle objednání a potřeby. Smlouva byla uzavřena.
Schválení přijetí dotace na projekt Obnova infrastruktury obce Holovousy, číslo 15POV02 – žádost o dotaci
byla dne 11. 12. 2014 předána na Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (stavební úřad) Hořice.

Dne 7. 4. 2015 informovala paní Bc. Helena Vanická (stavební úřad) o tom, že žádost byla krajským úřadem
podpořena.
Celková výše Žádosti o dotaci 1.049.323,- Kč.
Dotace je padesátiprocentní = obec Holovousy
524 662,- Kč
výše dotace od Královéhradeckého kraje
524 661,- Kč
Žádost byla podána na:
 Dokončení veřejného osvětlení v lokalitě nových rodinných domů pod kostelem v části obce
Chodovice – 394 702,- Kč.
 Úprava stávajících podkladů dvou autobusových zastávek u hlavní silnice R35 v obou směrech –
67 760,- Kč.
 Pořízení dvou autobusových zastávek (výměnou za současné nevyhovující) u hlavní silnice R35
v obou směrech – 110 000,- Kč.
 Vybudování nového veřejného osvětlení k autobusovým zastávkám u hlavní silnice R35 v obou
směrech – 476 861,- Kč.
V současné době jsou připravována výběrová řízení. Akce musí být realizována do konce listopadu 2015.
Reklamace rybníčku na Chloumkách – dne 8. 4. 2015
proběhla další schůzka s firmou Strabag. Proběhlo místní
šetření u rybníčku na Chloumkách. Rybník byl plný vody a
žádné průsaky ani podmáčení cesty pod rybníkem ani okolních
pozemků nebylo zřejmé. Bylo dohodnuto, že firma Strabag
provede na své náklady opravu. Ve dnech 14. a 15. 4. 2015
byly odpadlé kameny na vrchu hráze znovu zabetonovány.
Spáry byly pomocí proudnice vodou očištěny a následně znovu
zaspárovány. Ne však po celé ploše. Kameny ode dna rybníčku
jsou v litém betonu. Z tohoto důvodu není nutno spárovat. Cca
1,2 metru od římsy hráze bylo zaspárováno správkovou hmotou. Bylo provedeno zpevnění přítokových hrází
jílem a lomovým kamenem. Dále bylo dohodnuto, že pokud bude viditelné a prokazatelné sáknutí rybníka, bude
zástupce firmy Strabag okamžitě informován a vyzván k místnímu šetření.
Rekonstrukce čp. 39 – firma HOCHMAN – v souvislosti s rekonstrukcí čp. 39 jsou ještě řešeny sporné položky
za provedené práce, které firma Hochman požaduje uznat a zaplatit. Vše konzultováno s panem architektem
Novotným (KAVA) a Michalem Trnkou (TDI). Zastupitelé nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
(na sporné položky – částku 69.750,- Kč včetně DPH ani na její sníženou výši – částku 34.875,- Kč). Firmě
Hochman bylo za obec Holovousy zasláno vyjádření.
Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci – zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o
pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci a to pojištění zastupitelstva (všichni členové včetně
starosty a místostarosty) s limitem 5 mil. Kč a ročním pojistným ve výši 3.750,- Kč.
BabyBox – 1. 6. 2015 bude v jičínské nemocnici otevřen 65. babybox. Na OÚ byla doručena žádost o podporu
jičínského babyboxu a to formou daru. Zastupitelé jednohlasně schválili poskytnutí daru na zřízení a provoz
jičínského babyboxu ve výši 10 000,- Kč.
Povolenky na lov ryb – povolenky na lov ryb budou vydávány pouze
dětem do 15 let a to pouze na rybník na návsi v Holovousích po dobu
letních prázdnin. Výše poplatku 50,- Kč/povolenka. Lovit ryby bude
možné pouze systémem „CHYŤ A PUSŤ“ a to s platnou povolenkou.
Rybník v Chodovicích bude opatřen cedulemi s nápisem ZÁKAZ
RYBOLOVU.
Ovocné stromy na návsi – po domluvě s ředitelem VŠÚO Ing.
Jaroslavem Váchou bylo dohodnuto, že odborné prořezání a chemické
ošetření ovocných stromů na návsi v Holovousích provedou
zaměstnanci VŠÚO. Stromy byly již prořezány a Ing. František
Paprštein informoval, že stromy bude třeba ještě chemicky ošetřit. Tímto velice děkujeme VŠÚO za odbornou
péči.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejňována na www.holovousy.cz – Obecní úřad –
Zasedání zastupitelstva obce.
Zlatuše Brádlová

ŠKOLA VE ZNAMENÍ PRANOSTIK
V uplynulém období jsme s dětmi uspořádali spousty zajímavých akcí. Děti se aktivně podílely na jednotlivých
aktivitách a tím do nich vnesly své vlastní prožitky. Rozhodně pro nás neplatilo heslo: „Březen, za kamna vlezem.
Duben, ještě tam budem“.
Zažili jsme:
 31. 3. – 1. 4. – Velikonoční výstava.
 9. 4. Branný den – děti a žáci si nacvičili evakuaci za doprovodu hasičské sirény.
 13. 4. Hodina přírodovědy – návštěva KD Koruna v Hořicích. Děti a žáci podpořili své spolužáky a
kamarády na kulturním vystoupení, které si připravila ZUŠ Melodie.
 16. 4. Třídní schůzky.
 17. 4. 2015 Pohádková noc s dětmi z DD Nechanice v ZŠ Chodovice na téma „Sněhurka a sedm
trpaslíků, aneb jak to bylo dál“.
 22. 4. Den Země – projekt po svačině.
 29. 4. Návštěva holovouské knihovny – po svačině.
Ve dnech 31. 3. 2015 a 1. 4. 2015 jsme ve škole uspořádali pravidelnou
prodejní velikonoční výstavu. Děti i žáci se na tuto akci svědomitě
připravovali již od ledna. V zimě jsme barvili kraslice a stříhali zajíčky.
Výstava se dětem povedla a domů si spokojení nakupující odnášeli jeden
hezčí výrobek než druhý. Kromě výstavy jsme ještě uspořádali soutěž o
nejkrásnější kraslici a nejdelší pomlázku. Soutěže se zúčastnilo dvanáct
soutěžících. Návštěvníci výstavy vybrali svými hlasy tři účastníky, kteří si
odnesli velikonoční ceny. Ostatní byli odměněni drobností z výstavy. Všem
tímto velice děkujeme za návštěvu i účast na soutěži.
Dle motta: „Máj půjdeme v háj“ i my vyjedeme do blízkého i dalekého okolí. Plánujeme:
 7. 5. Besídka ZŠ a MŠ pro maminky a přátele školy od 15:30 v chodovickém kostele.
 11. 6 nebo 18. 6. Hravé odpoledne s rodiči spojené s opékáním buřtů.
 21. – 25. 6. Stanování žáků 3. – 5. ročníku v kempu Sedmihorky v Českém ráji.
 29. 6. Slavnostní rozloučení s předškolními dětmi a žáky pátého ročníku.
 30. 6. Vysvědčení.
Dále dle počasí vyrazíme na cyklovýlet a zúčastníme se sportovní olympiády ve spolupráci s
okolními malotřídními školami.
V období březen – říjen sbíráme s dětmi a žáky léčivé bylinky. Sušené je odevzdáváme ve škole a následně je na
konci školního roku zasíláme do sběrné firmy.
V pátek 30. 6. se s přáním prožití dobrodružných prázdnin rozloučíme s našimi žáky. A jelikož chceme prázdniny
opravdu napínavé, ve dnech 1. 7. – 3. 7. a 7. 7. – 8. 7. 2015 budou zaměstnanci školy pořádat „Indiánský“ tábor.
Jedná se o denní tábor, který bude ve stanovené dny od 7:30 do 16:00 hodin. Kapacita tábora je 20 dětí, věkové
rozmezí dětí 6 (předškolní děti) – 11 let. Bližší informace a přihlášky v ZŠ Chodovice.
Pro děti MŠ je zajištěn provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin v termínu 1. 7. – 3. 7. a 7. 7. – 8. 7. 2015.
Děkujeme za podporu našim rodičům – za živé květiny na výzdobu školy, které poskytli manželé Soukupovi, paní
Buštové za papíry do tiskárny, paní Zaňkové za čtvrtky, panu Lepšíkovi za technickou výpomoc při řešení
problémů souvisejících s provozem školy, panu Danielovi za poskytnutí vyřazeného počítače, paní Klimové za
věnování knih plných překrásných autorských pohádek. Dále děkujeme rodičům a všem přátelům školy za
přiložení ruky k dílu při sběru druhotných surovin. Díky jejich pomoci škola získala 4 000,- Kč, které byly použity
na nákup botníků pro děti a žáky z Chodovic.
Za pedagogický sbor Lucie Nimsová

VÍTÁNÍ JARA
Symbolicky jsme se přišli rozloučit s paní Zimou na Smrtnou neděli 22. března.
Také počasí této oslavě odpovídalo. Vládkyně Morena se nechtěla svého žezla
vzdát, nakonec však skončila v holovouském rybníku. Děti si zazvonily na zvoničku
a přitom si něco přály. Tento den má prý kouzelnou moc. Doufali jsme, že síla
jarních říkadel přiláká sluníčko. Nakonec jaro přišlo, ale museli jsme si na něj ještě
pár dní počkat. U vagónu byla připravena praktická dílna, kde si mohli všichni
zúčastnění vyrobit z proutí jarní výzdobu. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří
nám pomáhají udržovat tuto dlouholetou jarní tradici.
ledol

JARO VE ŠKOLCE
Po zimě sporé na sníh jsme se už těšili na jaro, na první jarní kytičky, sluníčko a
na ptáčky. O ptáčcích jsme se toho dověděli mnoho nového. Také jsme zaseli
různá semínka a pozorovali, jak vzcházejí a zjišťovali, co potřebují k životu. Ani
na sluníčko jsme nezapomněli, zahráli jsme si pohádku „Jak se sluníčko ztratilo“.
A už se přiblížily Velikonoce a s nimi tvoření velikonočních kraslic, zajíčků,
oveček a slepiček. Mnoho výrobků jsme věnovali na velikonoční výstavu
pořádanou na konci března ve škole. Měli jsme tu čest zahájit tuto výstavu
krátkým jarním vystoupením. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům a
prarodičům, kteří nám darovali vyfouknutá vajíčka. Děkujeme. Naučili jsme se mnoho jarních písniček, říkanek a
velikonoční koledu, cvičili a tancovali. Děti si společně s učitelkou upekly velikonočního beránka. Ten jim chutnal!
Učíme se pomáhat si navzájem a tento měsíc se to dětem již dařilo. Také jsme s dětmi sledovali 20. 3. částečné
zatmění slunce. Starší děti se každé pondělí účastní plaveckého kurzu v Hořicích. Po Velikonocích jsme se
seznamovali s domácími zvířátky a mláďátky. Asi nejvíc z toho se jim líbila zdramatizovaná pohádka „O pejskovi
a kočičce, jak dělali dort“, kterou si děti zahrály. V pondělí 13. 4. děti zhlédly v divadle Koruna taneční vystoupení
dětí z hudební školy v Hořicích. Dětem se to moc líbilo. Nejmenší děti měly výlet spojený i s návštěvou u
Krakonoše ve Smetanových sadech v Hořicích. Výlet se nám všem líbil. 22. 4 byl „Den Země“, kdy jsme se celý
týden seznamovali s naší Zemí a také soutěžili. Ještě jedno poděkování patří p. Brandovi, který nám zdarma
opravil všechna kola, tříkolky a koloběžky pro děti. Moc děkujeme.
učitelky MŠ

HASIČSKÉ AKTIVITY
Dne 14. března se konal osmý ročník „Okresního hasičského plesu“, jako již tradičně ve valdickém kulturním
domě. Na letošní hasičský ples jsme se s dětmi obzvláště připravovali, předtančení na tomto plese patřilo právě
jim. Nejen za sebe, ale i podle potlesku, musím říct, že se dětem vystoupení moc povedlo. Jako poděkování za
vystoupení děti dostaly plnou tašku dobrot.
I v letošním roce se účastníme soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Do této soutěže se od nás zapojilo 31 dětí.
Vybrané práce jsme odvezli do Jičína do okresního kola, výsledky se dozvíme koncem května.
Dne 10. dubna proběhl v našich obcích sběr železného šrotu. Děkujeme všem, kteří jste nám svým železem
přispěli. Velké poděkování patří také firmě Nims za zapůjčení techniky.
Za krásného slunečného počasí jsme se vydali s dorostenkami v sobotu 25. dubna na první hasičské závody s
názvem „Vyhánění pavouků“, která patří do šesti soutěží „O pohár starostky OSH Jičín“ do Tuře. I když jsme si
udělaly osobní rekord v požárním útoku 23,81 s, přesto jsme se umístily na 7. místě z 10 družstev. Ale i tak to
bylo super.
Hned druhý den jsme se rozjeli do Slatin, na „Slatinský plamínek“, kde počasí bylo naopak trochu deštivé. Tyto
závody jsou určené pro jednotlivce, kde se běhá 60 m s překážkami. Ve starší kategorii – dívky se na 13. místě
umístila Eliška Andrejsová a Barunka Baliharová na 14. místě z 22 dívek a v kategorii – chlapci se na krásném 2.
místě umístil Honza Vojtěch s časem 16,46 s z 22 chlapců. V kategorii mladší – dívky se Veronika Soukupová
umístila na 12. místě, Anička Kráčmarová na 15. místě, Anežka Andrejsová na 16. místě a Terezka Škvrnová na
19. místě z 26 dívek a v kategorii – chlapci se na 6. místě umístil Matěj Bartoníček a Láďa Tolar na 13. místě z 26
chlapců. V kategorii – přípravka (děti do 6 let) se na 11. místě umístil Patrik Gottvald, na 15. místě Simonka
Štěrbová, na 16. místě Martínek Škvrna, na 18. místě Miki Fiutowski a na 19. místě Maruška Trnková. Všem ještě
jednou moc gratuluji.
Co nás čeká do letních prázdnin?
30. dubna – soutěže pro děti na čarodějnice + spolupráce s OÚ s občerstvením
1. května – setkání přípravek v Jičíně
16. května – okrsková hasičská soutěž – Ostroměř – děti
23. května – okrsková hasičská soutěž – Ostroměř – muži, ženy
– taneční vystoupení našich dětí – 130let od založení sboru Ostroměř
29. – 31. května – okresní kolo hry Plamen – Valdice – děti + dorost
6. června – okresní hasičská soutěž – Jičín – muži, ženy
20. června – netradiční hasičská soutěž + zatoulaný hasičský ples u vagónu v
Holovousích
27. června – O pohár starostky OSH Jičín – Železnice – dorostenky
Petra Baliharová

POSLANCI V HOLOVOUSÍCH
V úterý 14. dubna proběhlo v odpoledních hodinách v nové budově VŠÚO –
Ovocnářském výzkumném institutu, zasedání sněmovního Výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj. Návštěva poslanců v Holovousích se konala v rámci
výjezdního zasedání v Královéhradeckém kraji, které jsem jako poslankyně
našeho kraje pomáhala organizovat. Poslanci navštívili místa významných projektů
realizovaných s podporou EU – v Hradci Králové Digitální planetárium, Park Golf
Club, kde diskutovali o rozvoji cestovního ruchu a chybět nemohly samozřejmě
Holovousy. Představeny byly úspěšné projekty naší obce a stavba nového
výzkumného pracoviště ovocnářů. Zasedání v Holovousích bylo věnováno rozvoji
venkova a jeho podpoře z evropských a národních zdrojů, diskutován byl se zástupci ministerstva pro místní
rozvoj a ministerstva zemědělství význam soutěže Vesnice roku a Programu obnovy venkova, díky kterému i
naše obec získala nejednu dotaci. Pozváni byli zástupci místních akčních skupin, starostové. Návštěva poslanců
v Holovousích byla výborně připravena a poděkování patří starostce Zlatce Brádlové, řediteli VŠÚO Jaroslavu
Váchovi, manažerce MAS Podchlumí Katce Burianové a všem, kteří připravili příjemné přivítání v Holovousích.
Poslancům se u nás v Holovousích moc líbilo a jejich největším zážitkem byla závěrečná krátká návštěva vagónu
s ochutnávkou piva Tambor a zelňačky od Ivy. Jen litovali, že času na prohlídku obce moc nezbylo. Budou tedy
muset do Holovous zavítat znovu, třeba na Slavnosti malináčů.
Martina Berdychová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Na 9. března nám Obecní úřad zorganizoval besedu se členy Městské policie v Hořicích. Byla to poučná a hlavně
příjemná beseda, i proto, že ji vedl náš společný známý Stanislav Nosek. Upozornili nás na stále větší nebezpečí
různých podvodníků, na slabost a důvěru nás seniorů. O novinkách ve zdravotní a sociální péči nás informovala
paní V. Raisová. Děkujeme za příjemnou a poučnou besedu.
Další akcí, na které se podílel OÚ bylo dne 16. března pletení košíčků z pedigu. To se nás ujaly instruktorky z
místní školy, paní L. Doležalová, J. Landová a P. Baliharová. Celá akce se uskutečnila u vagónu. Milé a trpělivé
instruktorky nás opravdu naučily uplést košíček. Však se nám hodil o Velikonocích na barevná vajíčka.
Ukázalo se sluníčko, jaro a všichni obyvatelé si uklízeli nejen zahrádky, ale i před svými domy. Proto se nás
několik žen sešlo, abychom taky uklidily u pomníku M. J. Husa. Stačilo vyhrabat staré listí a větvičky, zamést, dát
pár kytiček a výsledek je jasný.
Také jsme se byly podívat na Velikonoční výstavě v místní škole. Bylo to úžasné vidět co všechno dokázaly děti a
paní učitelky vymyslet a vyrobit. Těch nápadů, materiálů a tvořivosti! Byla to výstava prodejná, a tak si každá z
nás odnášela několik drobností domů, pro výzdobu blížících se Velikonoc.
V sobotu 18. dubna jsme se těšili na koncert v kostele sv. Bartoloměje. Byl krásný, moc se nám líbily oba
pěvecké sbory. Jen škoda, že nás bylo tak málo. Stojí za zamyšlení p r o č? Nestojíte o kulturu? Nechcete jít
mezi lidi? Vadí vám prostředí kostela? Nechce se vám z tepla domova?
Nebo jste zapomněli?
Jarní sluníčko a teplo nás již vylákalo na náš první výlet. A tak jsme v úterý
22. dubna vyjeli třemi auty do okolí Jičína – tak trochu po stopách A.
Valdštejna a rodiny Šliků. Naše zastávky byly Valdice, Libosad s lodžií,
přes Vokšice a Podhradí na Veliš. Výstup na kopec a sešup dolů, zastávka
u Šlikovy hrobky, prohlídka kostela sv. Václava. Po dobrém obědě cesta
kolem zámků v Jičíněvsi, Milíčevsi až do cukrárny v Ostroměři. Tam byl ten
zasloužilý a pravý konec výletu.
A hned plánujeme další a další.
Za Klub B. Kozárová

JARNÍ KONCERT
Čas od adventních koncertů rychle uběhl a v sobotu 18. dubna se kostel sv.
Bartoloměje rozezvučel jarními tóny sborů Cantus Feminae Nechanice a
Hradeckého tucteta. Všichni jsme si domů odnášeli krásné hudební zážitky.
ledol

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HŘIŠTI U
VAGÓNU ANEB FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Tak jako každý rok, i letos pořádá obec Holovousy ve spolupráci s SDH
Holovousy pálení čarodějnic na hřišti u vagónu. Stalo se moc hezkou
tradicí, že se na hřiště k vagónu tento den slétají čarodějnice i čarodějové
různého věku v kostýmech a převlecích.
Tímto zveme všechny čarodějnice a čaroděje – i ty odrostlé – „Přijďte mezi
nás“. Slet čarodějnic začíná v 18:00 hodin na hřišti u vagónu soutěžemi pro
děti, které budou probíhat pod vedením čarodějnic a čarodějů z SDH
Holovousy a až se setmí, bude zapálena hranice s pravou čarodějnicí .
Jídla a pití bude pro všechny dost. Zakoupit a opéct si budete moct buřta a
pro mlsné jazýčky budou připraveny i dobroty k pivu, zkrátka, kdo co má
rád.
K dobré náladě bude pod pergolou hrát živá hudba pana Koláře, se kterou si budete moct i zazpívat.
Těšíme se na čarodějnice, čaroděje, ale i na Vás, kteří se přijdete jen podívat.
Dobrou náladu s sebou a „Letu zdar“!
bradz

OTEVÍRÁNÍ SEZONY NA
ZVIČINĚ
V sobotu 2. 5. 2015 se koná otevírání turistické sezony
na Zvičině. Kdo má zájem, může se vydat na vrch
Zvičiny na kole. V partě se to lépe šlape  a proto
pokud bude přát počasí, je možné šlapat na Zvičinu
společně. Odjezd od rybníka v Holovousích je
naplánován na 8:00 hodinu a od Svartesu
v Chodovicích v 8:10 hodin. V případě nepříznivého
počasí jen ti odvážní a trénovaní. Výlet není
organizován a záleží jen na tom, kolik vás společně
Zvičinu zdolá.
Připravte si kola i fyzičku a objednejte krásné počasí.
Sportu zdar!
bradz

MÍČOVÝ SEDMIBOJ DVOJIC
Srdečně zveme všechny sportovce i nesportovce na
míčový sedmiboj dvojic, který se koná v pátek 8. 5.
2015 na hřišti u vagónu v Holovousích. Dvojice musí
být muž + žena nebo žena + žena.
Program: 13:00 – 13:30 registrace soutěžících, 13:30
– zahájení sedmiboje.
Disciplíny: 1 – hod na basketbalový koš, 2 – kop do
brány na přesnost, 3 – hod tenisovým míčkem na
přesnost, 4 – kroket, 5 – golf (1 jamka), 6 – hod
kroužky na tyčku, 7 – pétanque.
Těšíme se na všechny účastníky sedmiboje, ale i na
ty z vás, kteří je přijdou povzbuzovat k lepším
výkonům. Čeká na vás hezké odpoledne k vagónu.
har

POZOR! VÝMĚNNÝ BAZAR OPĚT ZDE!
Dámský klub si vás opět dovoluje pozvat na holovouský výměnný bazar, který
proběhne ve dnech 8. – 9. května 2015 (pátek, sobota). V pátek 8. května od
10:00 do 17:00 hodin, sobota 9. května od 10:00 do 17:00 hodin.
Můžete přinést věci nepotřebné a přebytečné a naopak si odnést to, co
potřebujete. A to vše zdarma. Vybíráme letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
2
dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m ,
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i
černé, skleničky – vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, drobné elektrické spotřebiče, hračky – plastové, plyšové, jakékoliv, knihy
a časopisy
Nevybíráme ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, silně
znečištěný, plesnivý a vlhký textil.
I letos bude zbytek věcí věnován Diakonii Broumov a část věcí půjde opět do hradeckého azylového domu pro
matky s dětmi.
Těšíme se na vás!
Erika Krámská

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 10. května ve 14:00 hodin slavnostně uvítáme sedm nových občánků Holovous a Chodovic. Na tento
„velký“ den zveme rodiče a jejich narozené děti do kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. A kdo jiný by měl
přivítat děťátka, než děti z chodovické školky a školy. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

PRANOSTIKY
Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listím strom.
Pankráci, Serváci, Bonifáci! V máji jste nemilí chlapíci.
Poslední dubnová noc je čarodějná, u nás je známější jako noc filipojakubská. Od středověku se věřilo, že v tento
den a noc mají zlé síly větší moc, a tak se pálily velké ohně jako ochrana před těmito zly.
Měsíc květen – jeho jméno napovídá, že kvete vše v přírodě, ale i v našich srdcích. Nezapomeňte proto všichni
chlapci a muži políbit na prvního máje pod rozkvetlou třešní svoji milovanou polovičku. V tomto měsíci se na nás
chystají také tři mrazivci – Pankrác, Servác a Bonifác – a v patách se jim plíží jejich protivná kuchařka Žofie, která
nemá v oblibě květy. Touto dobou totiž každoročně přichází výrazné ochlazení. V květnu nesmíme zapomenout
ani na maminky, které slaví svůj svátek. Tento svátek se začal slavit v naší zemi v roce 1923 zásluhou Alice
Masarykové, dcery tehdejšího prezidenta. S příchodem komunistické vlády byl však vytlačen, ale po roce 1989
byl opět zaveden.
Červen – léto vítej! Jméno měsíce možná pochází z červenání třešní, z červíků v ovoci nebo z krásné červené
růže. V červnu si užíváme nejdelší den v roce o letním slunovratu 21. 6. a na svatého Jana otvírá se létu brána.
Na Medarda 8. června hodně z nás vzhlédne k obloze. Pro červnové deště jsou rozhodující tlakové a teplotní
podmínky nad Atlantským oceánem a evropským kontinentem. Již naši předkové si všimli, že kolem tohoto data
spadne na zem hodně srážek. V červnu bývá poměrně deštivo a čtyřicítka v pořekadlu naznačuje, že se takové
počasí někdy hodně protáhne. Ale Medard za to opravdu nemůže! 
ledol

DOGRACING 16. 5. 2015 VE SPORTOVNÍM AREÁLU U VAGÓNU
Vážení pejskaři a milovníci psů, přijďte si s námi užít zábavné odpoledne plné soutěží a doprovodných programů,
které mají za úkol pobavit i poučit .
Soutěžit může každý se svým, nebo zapůjčeným pejskem od nás z útulku. Věková hranice soutěžících je od 5 do
100 let .
- STARTOVNÉ – 150,- Kč + (100,- Kč každý další pes), VSTUPNÉ – DOBROVOLNÉ
- PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE – lze vyplnit až na místě
!!! každý soutěžící pejsek musí mít platný očkovací průkaz !!!
- po celou dobu akce nás bude doprovázet KRÁLIČÍ HOP (králičí parkur)
- děti si budou moci vyrobit vlastní originál DOGRACING TRIČKO
- VÝTĚŽEK Z CELÉ AKCE bude věnován na podporu útulku
- v případě otázek – JAN MUSIL – 777895626

PROGRAM
8:00 – VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA PSŮ (s sebou očkovací průkaz)
9:00 – ZAHÁJENÍ + PREZENTACE NAŠICH ÚTULKOVÝCH PSŮ
9:30 – 10:00 – 1. kolo soutěže – OPIČÍ DRÁHA (parkur)
10:00 – 10:30 – doprovodný program – ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK – zajímavosti o plemeni, historie...
přednášet bude dlouholetý chovatel
10:30 – 11:00 – 2. kolo soutěže – OPIČÍ DRÁHA (parkur)
11:00 – 11:30 – doprovodný program – CELNÍ SPRÁVA – ukázka vyhledávání omamných látek
11:30 – 12:00 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. SOUTĚŽE OPIČÍ DRÁHY
12:00 – 12:30 – doprovodný program – PASENÍ OVCÍ pasteveckým psem Bordear kolie s Michalem Jindrou
12:30 – 13:00 – 2. SOUTĚŽ – POSLUŠNOST
13:00 – 13:30 – doprovodný program – OBRANY + OBEDIENCE (100% poslušnost)
13:30 – 14:00 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. SOUTĚŽE – POSLUŠNOST
14:00 – 14:30 – PREZENTACE OSTANÍCH ÚTULKŮ
(Časy jsou pouze orientační)
A na závěr nám zahraje živá kapela Reflex! Občerstvení po celý den zajištěno!!!
Kateřina Musilová

PÁTEK 5. 6. 2015 DĚTSKÝ DEN –
PUTOVÁNÍ ZA SNĚHURKOU
Zveme všechny děti s doprovodem na oslavu dětského dne.
Sejdeme se v pátek 5. června 2015. Dětský den začíná v 16:30
hodin u rybníka v Chodovicích. Vybíráno bude dobrovolné
vstupné. V době od 16:30 do 17:00 si budou moct děti u vstupu
vyzvednout kartičku, podle které se vydají na cestu plnou úkolů.
Letos na děti čekají trpaslíci od Sněhurky, a když se vše podaří,
odměnu dětem předá sama Sněhurka. Věřím, že i letos nám
děti pomohou zasít semínka kytiček na záhonek pod pergolou u
vagónu. Po ukončení soutěží se děti mohou těšit na vystoupení
Zuzky Kvasničkové a jejího pejska Jenny. Nebude chybět ani
diskotéka pro děti. Občerstvení je zajištěno. Zváni jste všichni, i
vy bez dětí. Přijďte se podívat, odpočinout si a sledovat
„šrumec“ u vagónu. Nezapomeňte objednat krásné počasí a s
sebou si vzít dobrou náladu. Těšíme se na vás.
bradz

3. HOŘICKÝ AGIHOP
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás
jménem ZKO Hořice pozvali na 3. ročník
agility závodů, které se konají 6. 6. 2015. K
vidění budou výkony začínajících i
pokročilejších týmů.
Start první kategorie začátečníků je
plánován na 8:45 hodin a bude jim zároveň
věnováno celé dopoledne, od 13:00 hodin
bude startovat kategorie pokročilých. V obou
kategoriích si zaběhají pejsci ve velikostech
SMALL, MEDIUM a LARGE. Tyto velikostní
kategorie jsou určovány podle výšky psa.
Přijďte tedy podpořit naše sportovní výkony
a pochutnat si na něčem dobrém v místním
občerstvení.
Za ZKO Hořice Zuzana Kvasničková.

POZVÁNKA NA KONCERT
Zveme Vás v neděli 7. června v 18:00 hodin do kostela sv. Bartoloměje na koncert Hořického komorního
orchestru. Uslyšíme skladby od F. Geminiani – Concerto grosso, S. X. Duška – Symfonie C-dur, E. Morricone –
sólo pro hoboj a od F. Mendelssona Bartoldy – Symfonie C-dur. Vše pod taktovkou dr. Vladimíra Kulíka. Přijďte
si proměnit nedělní podvečer v nevšední hudební zážitek.
ledol

HASIČSKÁ SOUTĚŽ A ZATOULANÝ HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Holovousy, Vás srdečně zve 20. června 2015 na netradiční hasičskou soutěž.
Dopoledne bude patřit soutěži dětí, odpoledne pak přijďte podpořit mužská a ženská družstva.
Od 19:30 hodin se koná „Zatoulaný hasičský ples“. K tanci a poslechu bude hrát „Fanda a jeho banda“.
Celá akce se koná ve sportovním areálu u vagónu. Všichni jste srdečně zváni!
Petra Baliharová

TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI
Od 1. 1. 2015 vešla v platnost Vyhláška č. 321/2014 Sb. o
rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů.
V souvislosti s Vyhláškou č. 321/2014 Sb. byly vydány dvě
Obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška obce
Holovousy č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Holovousy a Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 02/2015, kterou se stanoví systém
komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území
obce.
Od roku 2025 se má mnohonásobně zvýšit cena za skládkování komunálního odpadu, a proto je třeba poctivě
odpad třídit a tím snížit jeho množství za jednotlivé domácnosti a tím i za celou obec. Pokud nebudeme poctivě
třídit všichni, čeká nás v budoucnu navýšení místního poplatku. Obec nabízí občanům dostatek možností, jak
odpad třídit a od dubna rozšiřuje třídění odpadu o další komodity.

Jak třídit:
Třídění a shromažďování komunálního odpadu
 PAPÍR – sběrné pytle – barva MODRÁ: 1x za měsíc vyváží firma ASA + 2x ročně sběr škola.
 PLASTY, PET LAHVE – sběrné pytle – barva ŽLUTÁ: 1x za měsíc vyváží firma ASA + víčka sbíráme pro
Ondru Duška. Víčka můžete i nadále nosit do školy nebo na obecní úřad.
 KOVY A KOVOVÉ OBALY – sběrné pytle – barva ČERVENÁ: 1x za měsíc vyváží firma ASA
Do těchto červených pytlů patří nápojové plechovky, plechovky od potravin a ostatní drobné kovové obaly –
nesmí být však znečištěny zbytky potravin a chemickými látkami. Nepatří sem tlakové nádoby od sprejů.
Drobné kovy, kovové obaly a těžší kovový odpad každý rok v obci sbírá Sbor dobrovolných hasičů.
 SKLO – sběrné nádoby – jsou umístěny na návsi v Holovousích a u firmy Svartes v Chodovicích.
Do sběrných pytlů a zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny!
 NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU – sběr a svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových
stránkách obce a místním rozhlase. Pod pojmem nebezpečný odpad se rozumí zejména odpad z provozu
automobilů, fotochemikálie (tonery, barviva), znečištěné obaly od kosmetických přípravků, tuky a oleje,
světelné zdroje, domácí elektrospotřebiče a obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné
 ELEKTROODPAD – vybírá 2x ročně ZŠ a MŠ Chodovice: spotřební elektronika, IT elektronika, domácí
spotřebiče, elektronické hračky, PC monitory, televize, baterie, monočlánky.
 OBJEMNÝ ODPAD – sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně, jeho odebráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách obce a místním rozhlase. Objemný
odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek…).
 OLEJE – sběrná nádoba je umístěna ve sportovním areálu u vagónu. Tam lze předat v pevně uzavřené PET
lahvi použitý jedlý olej z domácností.
 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
vytřídění. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými jsou typizované sběrné
nádoby popelnice a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu. Sběrné
nádoby jsou pravidelně vyváženy svozovou firmou ASA. Četnost svozů si vybírá každá domácnost při
zakoupení známky na popelnici. Svozy jsou měsíční, čtrnáctidenní, týdenní, kombinované a rekreační.
 ROSTLINNÉ ZBYTKY Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD (tráva, listí, jiné rostlinné odpady) na území obce
mohou občané v období od 1. 4. do 30. 10. předávat osobně do areálu firmy Demont servis s.r.o. (areál
bývalého cukrovaru) provozovna Bašnice čp. 100 na vyhrazenou plochu. Tam bude zeleň komunitně
kompostována pro potřeby obce.
PROVOZNÍ DOBA: Pondělí – Pátek
07:00 hodin – 16:00 hodin
Neděle
6:00 hodin – 18:00 hodin
KVĚTEN – ŘÍJEN
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.
Dalším krokem, který by přispěl ke snížení produkce směsného komunálního odpadu o bioodpad je dotazníkové
šetření ohledně zájmu spoluobčanů na pořízení domácích kompostérů. K dotazníkovému šetření byly použity
univerzální dotazníky od MAS. U orientačních obrázků kontejnerů byla uvedena cena zobrazených kompostérů a
spoluúčast občanů. Během dotazníkového šetření jsme byli několikrát upozorněni na vysokou pořizovací cenu
kompostérů – vše bylo však orientační a hlavním cílem bylo zjištění případného počtu kompostérů do
domácností. Zájem byl opravdu veliký a díky němu jsme se již nevešli do společné žádosti v rámci ORP Hořice.
13. 4. 2015 bylo na zastupitelstvu schváleno, že žádost o dotaci z dotačního programu Životní prostředí a
zemědělství – Nakládání s odpady a ochrana ovzduší podáme za obec samostatně. Na základě dotazníkového
šetření byla podána žádost na nákup 70 jednotných kompostérů THERMO-STAR 1000 litrů, jejichž pořizovací
cena jsou 3.000,- Kč a výše spoluúčasti občanů zůstává na částce 500,- Kč. A jejich nákup zdaleka tak nezatíží
rozpočet obce. V případě, že by byly nakoupeny kompostéry, které byly vyobrazeny na dotaznících, činila by
částka, kterou by hradila obce 83.500,- Kč a v případě nákupu jednotných kompostérů je tato částka 32.200,- Kč.
16. 4. 2015 byla tedy žádost podána. Výsledky se dozvíme až během měsíce června 2015.
Tak to je vše k předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady v naší obci. Touto cestou bych chtěla
poděkovat vám všem, kteří pečlivě třídíte a vás ostatní požádat – zkuste to s námi také.
Zlatuše Brádlová

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU
PRO PODKRKONOŠSKÉ VÝROBKY
Místní akční skupina MAS Podchlumí, z. s. ve spolupráci se sdružením
Podzvičinsko vyhlašují 8. kolo příjmu žádostí o certifikaci místních výrobků a
produktů „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“.
Lze certifikovat: řemeslné výrobky (keramika, sklo, výrobky ze dřeva, slaměné
ozdoby, šperky, …), potravinářské, zemědělské a přírodní produkty (mléko, sýry,
maso, pískovec, pečivo, pivo, ovoce, uzeniny, zelenina, víno, lesní plody, léčivé byliny, čaje, minerální voda, …)
Výrobky a produkty musí pocházet z oblasti turistického regionu Podkrkonoší.
Touto značkou se mohou v současnosti pyšnit: Pravé hořické tubičky, s.r.o., Dobrovodské kysané zelí červené a
bílé, ovoce – jablka, hrušky a švestky pana Petra Kareše z Ostroměře, Chutný preclík od firmy Josef Rýdl, s.r.o.,
Královédvorské pivo TAMBOR, keramika Hořice pana Vladimíra Kulhánka,
Víno z Kuksu, mýdlo s kozím mlékem Nadi Chmatilové, skutečný mošt firmy
Fruitstrue z Holovous, dále dřevěné palisády a kůly firmy Břetislav John
z Ostroměře, med medovicový Heleny Soprové ze Zábřezí, včelí med z
Konecchlumí Ing. Jana Kučery, Ostroměřský česnek a lahůdkové brambory
Bc. Daniely Tučkové, Košíky a jiné košíkářské výrobky Martina Mádleho,
skleněné a jiné ručně vyráběné ozdoby firmy Ozdoba CZ, s.r.o. a další.
Zájemci mohou získat informace na webu www.regionalni-znacky.cz nebo na
e-mailu mas@podchlumi.cz či na tel. čísle 724 164 673. Uzávěrka žádostí
je 17. 8. 2015 !!!

AKTUALITY V MAS PODCHLUMÍ, Z. S.
V posledních několika měsících došlo v naší MAS k několika
podstatným změnám, které schválila Rada MAS a Valná hromada.
NÁZEV A PRÁVNÍ FORMA: K 27. únoru 2015 nabyla platnosti změna právní formy Podchlumí o.s. a jejího
názvu. S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů k přesunu právní úpravy o. s.
do nového občanského zákoníku. Stávající občanská sdružení jsou převedena do spolkového rejstříku a právní
formou je "zapsaný spolek". Změnu názvu schválila Valná hromada a s ní i aktualizované Stanovy, Jednací a
volební řád a Pravidla pro členství, které naleznete ke stažení na webu www.maspodchlumi.cz. Nový název
místní akční skupiny tedy zní MAS Podchlumí, z. s.
ROZŠÍŘENÍ ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI: Valnou hromadou bylo schváleno přistoupení obce Třebihošť do územní
působnosti MAS Podchlumí, z. s. Nově tedy území MAS čítá 42 obcí.
ČLENSKÁ ZÁKLADNA, ORGÁNY, ZÁJMOVÉ SKUPINY: Do MAS Podchlumí, z. s. podalo přihlášku několik
nových členů a několik stávajících naopak vystoupilo. Od 2. 12. 2014 má tedy MAS 37 členů – 78 % soukromý
sektor, 22 % veřejný sektor. Všichni partneři MAS jsou zařazeni do jedné ze zájmových skupin cíleně zaměřené
na konkrétní aktivity Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2014-2020, přičemž žádná zájmová
skupina nesmí mít vyšší než 49% podíl na rozhodování. Valná hromada také schválila nové složení
rozhodovacích orgánů MAS.
STANDARDIZACE MAS: MAS Podchlumí z. s. chce dále rozvíjet svoji činnost v regionu, a proto usiluje o
standardizaci, kterou by se mělo docílit nediskriminace a maximální
transparentnosti vůči široké veřejnosti, žadatelům i řídícím orgánům.
Standardy jsou plněny v rámci pěti různých tematických okruhů: MAS,
orgány MAS, kancelář MAS, institucionalizace MAS nebo územní
působnost. Cílem standardizace je prokázat schopnost podílet se na
implementaci evropských programů, získat finanční podporu z
evropských strukturálních a investičních fondů na realizaci své strategie
(SCLLD). Osvědčení o plnění standardů MAS je přílohou Žádosti o
přijetí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na MMR. Dne 6.
2. 2015 byla podána Žádost o standardizaci na SZIF a v současné době
je v procesu hodnocení plnění podmínek pro získání Osvědčení, na
které má SZIF 60 pracovních dnů.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Podchlumí, z. s. zpracovává i nadále svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), jejíž
přípravou se zabývá od podzimu 2012. Zvýšenou pozornost věnuje procesu veřejné přípravy a projednávání
jednotlivých částí SCLLD z důvodu jejího přesnějšího zacílení dle potřeb regionu. Do tvorby SCLLD se mohly
zapojit všechny obce, občané i subjekty z území MAS. Klíčovým účastníkem byl supervizor (TIMA Liberec s.r.o.)
a facilitátor (Mgr. Jolana Šopovová), kteří nejsou členy komunity, a proto byli schopni vyšší objektivity při vnímání
místních problémů. SCLLD je vytvořena v souladu s metodikou MMR a je částečně výstupem z projektu
financovaného Operačním programem Technická pomoc. Téměř finální je ve své analytické a strategické části,
zbývá zpracovat implementační část dle metodických pokynů, které řídící orgány ještě zpracovávají.
Strategie se zabývá všemi v přípravě poznanými potřebami regionu, bez ohledu na to, zda jsou aktuálně známy
finanční zdroje, odkud pocházejí a kdo byl příjemcem či realizátorem záměrů. V minulém období obsahoval
Strategický plán Leader pouze jeden finanční zdroj (PRV) a pouze MAS v něm přerozdělovala finanční prostředky
místním žadatelům. Na rozdíl od toho je SCLLD pro období 2014 – 2020 z hlediska tématiky, finančních zdrojů a
možných příjemců integrovaná. Návrhová část je vytvořena pro každou klíčovou oblast (Lidé, Ekonomika, Krajina
a prostředí a Spolupráce), obsahující vize, strategické cíle vycházející z analýzy potřeb, dále opatření, specifické
cíle a aktivity. Do těchto klíčových oblastí se přirozeně rozdělila problematika regionu, kterou jsme analyzovali, i
činnost tematických pracovních skupin, které návrhy připravovaly. Předložení SCLLD k hodnocení MMR se
předpokládá na konci léta 2015, přičemž schvalovací proces může trvat až 6 měsíců. První výzvy pro její realizaci
se tedy předpokládají na jaře 2016.
Výstava zvonů
Od ledna 2015 do konce června 2015 probíhá putovní část kampanologické
výstavy zvonů v Konecchlumském kostele. Jedná se o část kampanologické,
stálé expozice umístěné v kostale v Suché, která tam byla přemístěna z
depozitáře Muzea východních Čech Hradec Králové. Tato výstava mapuje
historii zvonů na území partnerských MAS. V Konecchlumí můžete shlédnout
výstavní panely s popisem vzniku a výroby zvonů, v kostele v Suché pak
zhlédnete zvony, které studenti filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zapůjčili, pro potřeby výstavy, po
farnostech v regionu, včetně příběhů, které se k nim vážou.
Místní akční skupina MAS Podchlumí, z. s.

VÍTÁNÍ JARA V PODKRKONOŠÍ
Jaro už je tu a blíží se nám letní turistická sezona. Přijďte ji
s námi v sobotu 2. května 2015 přivítat a přitom se výborně
pobavit! I letos je připraven bohatý program v podobě několika
propojených akcí. Nabízíme Vám příjemné prožití sobotního dne, kola, kočárky a vozíčky jsou vítány. Spojení
zajištěno autobusovou linkou.
Na vrchu Zvičiny se bude konat od 10:00 hod. akce Otevírání sezony na Zvičině. Můžete se těšit na soutěže
pro děti, které bude zajišťovat DDM Jednička Dvůr Králové n/L, dále také na živou hudbu, vystoupení dětí ze ZŠ
Bílá Třemešná, výstavu výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí, na nabídku informačních materiálů z
Podkrkonoší, Hradecka a Královéhradeckého kraje a nabídku regionálních produktů MAS Podchlumí.
Občerstvení bude zajištěno. Součástí programu je prezentace členů sdružení Podzvičinsko.
Více na
www.podkrkonosi.eu.
Mezi jednotlivými akcemi je zajištěna speciální autobusová linka zdarma, díky které se návštěvníci budou moci
přepravit do Lázní Pod Zvičinou. Zde na Vás bude čekat akce Vítání jara v Lázních pod Zvičinou. Můžete se
těšit na sázení dřevin, divadelní a hudební vystoupení, regionální produkty, tvořivé dílny, stříhání oveček,
ministatek a další zábavu pro děti. Více informací na www.hotelpodzvicinou.cz.
A dále je možné dojet až do barokního areálu Kuks, kde se koná akce Májové víno na Kuksu. Zde bude
připravena pochůzková degustace s možností ochutnat vína z 13. ročníku výstavy vín vinařské oblasti Čechy,
možnost prohlídky rekonstruovaných hospitálních prostor s návštěvou galerie vín, řízená degustace a propagační
materiály z Podkrkonoší, Hradecka, Kuksu a Královéhradeckého kraje. Více informací na www.siduri.cz.
Letos se koná již 48. ročník Běhu na Zvičinu a 11. ročník MTB/kola ze Šárovcovy Lhoty na Zvičinu. Akce je
vhodná pro všechny, kdo mají rádi legraci a jsou dostatečně motivováni k tomu, aby doběhli, došli či dojeli do cíle.
Start běhu ve 13:30 hod., start MTB v 11:00 hod., start pochodu průběžný 8:00 – 10:00, trasa má 13,6 km
s převýšením 393 m. Více informací na www.zvicina.cz.
DM Podzvičinsko

VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Již v březnovém čísle Zpravodaje jste se mohli dočíst o plánovaném zářijovém výletu nejen pro seniory, který
plánuje Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). Využijeme již tradičně služeb cestovní kanceláře Hoška Tour
s ochotným a milým průvodcem Tomášem Horákem. Termínem je sobota 19. září 2015.
Byla vybrána krásná a zajímavá trasa směr Vamberk, kde navštívíme Muzeum krajky. Poté v Letohradě Muzeum
řemesel a hrad Litice. Po cestě je možnost občerstvení v cukrárnách a při zpáteční cestě povečeřet ve vybrané
restauraci. Trasa, vzdálenosti i místa jsou přizpůsobena věku seniorů a dobře přístupná, proto nemějte obavy
z jejich nezvládnutí. Pojeďte s námi poznat zajímavá místa naší země. Ze zkušeností víme, že autobus je
náročné obsadit pouze seniory, proto zveme i širokou veřejnost. Pro místní s trvalým pobytem je doprava zdarma
a přespolní zaplatí 100 Kč/osobu. Těšíme se na všechny zájemce. Přihlásit se můžete na telefonním čísle
732 108 061 – Lenka Doležalová, na telefonním čísle OÚ Holovousy 730 519 013 nebo osobně.
ledol

BABYBOX V JIČÍNĚ
Začátkem dubna přišel na obecní úřad dopis s informací o zřízení babyboxu v Jičíně společně s žádostí o
finanční podporu. Na zastupitelstvu byl schválen dar ve výši 10.000,- Kč na jeho zřízení a provoz.
Byla uzavřena darovací smlouva a obratem jsme obdrželi poděkování od pana Ludvíka Hesse, předsedy a
babydědka (jak uvádí v korespondenci) a všech 119 zachráněných dětí.
V pondělí 1. 6. 2015 – symbolicky na Mezinárodní den dětí a zároveň u příležitosti 10. výročí otevření prvního
českého babyboxu v Praze, bude ve 12:00 hodin slavnostně otevřen babybox nové generace v Jičíně. Babybox
bude umístěn na pavilonu L na rohu Bolzánovy a Revoluční ulice.
Za devět let své existence pomohly všechny babyboxy již aktuálně 122 dětem a my věříme, že i dar od naší obce
pomůže zachránit další.
Více informací najdete na www.babybox.cz
bradz

VÍTE, ŽE…








počet obyvatel v naší obci k 1. 1. 2015 je celkem 521
z toho 248 mužů, 262 žen, chlapců 40 a děvčat 47 (do 18-ti let)
v loňském roce 2014 se narodilo 5 dětí, z toho 2 chlapci a 3 děvčata
vloni navždy opustilo naši obec 7 spoluobčanů (5 mužů a 2 ženy)
do naší obce se v loňském roce přistěhovalo 10 nových spoluobčanů
z naší obce se v roce 2014 odstěhovalo 15 občanů
nejstarším občanem je paní Jarmila Kohoutová, 91 let

VETERINÁRNÍ AMBULANCE
PRO MALÁ ZVÍŘATA
Veterinární ambulance pro malá zvířata –
MVDr. Josef Zvoníček. Ambulance je umístěna
v Chodovicích č. p. 8 (nad hřbitovem, pod
zahradnictvím p. Veselé).
Telefonní kontakt: 602442682
E-mail: zvonicek@razdva.cz

KADEŘNICTVÍ
Paní Jana Tejchmanová provozuje v Holovousích vedle
obecního úřadu holičství – kadeřnictví. Otevřeno je
každé úterý 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00, v jinou
pracovní dobu pouze na objednání na tel.: 737 332 061
(mimo středy a čtvrtky). Kadeřnictví nabízí stříhání,
melírování, barvení, trvalou, společenské a svatební
účesy, péči o vlasy pro dámy, pány a děti všech
věkových skupin.

PEDIKÚRA
Paní Vladimíra Chalupová provozuje v Holovousích vedle obecního úřadu mokrou pedikúru. V provozu je každý
sudý čtvrtek od 9:00 hodin dle objednání na tel. 737 417 372 nebo osobně.

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV JE JIŽ V NOVÉM
Koncem března byl slavnostně otevřen dokončený Ovocnářský výzkumný institut. Za přítomnosti zástupců
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, zástupců státní správy i samosprávy, dodavatelů a dalších hostů
byla přestřižena symbolická páska. Všichni účastníci shodně hovořili o tom, že se otevírá moderní a ojedinělé
výzkumné pracoviště. Na závěr slavnostního otevření si zástupci organizací a orgánů prohlédli celý nový areál.
Hned následující den po slavnostním otevření nastalo stěhování. Nejprve se během šesti dnů zprovoznila nová
počítačová síť včetně příslušných serverů a stolních počítačů. V následujících dnech se postupně přestěhovala
všechna oddělení do nových prostorů.
Výzkumný ovocnářský institut je tedy řádně dokončen a je plně funkční. Během následujících dní se doladí
zbývající elektronické systémy. Předpokládáme, že zkušební provoz poběží do konce května a pak již bude
zahájen plný provoz.
Za realizační tým OVI Ing. Petr Kubát

OBECNÍ KNIHOVNA
V měsíci dubnu proběhla výměna knižního fondu pro děti a dospělé z knihovny V. Čtvrtka v Jičíně. Nabídka žánrů
je veliká. Milí čtenáři, těšíme se na Vás. Milí rodiče, přijďte se svými dětmi, podpořte je ve čtení a jděte jim
příkladem. Rádi uvítáme stálé i nové čtenáře. Kdy si můžete knížky vypůjčit? V pondělí 8:00 – 10:00 hodin, v
úterý 15:00 – 17:00 hodin, ve čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
ledol

HRAČKY NA HŘIŠTI
Zázemí sportovního areálu a občerstvení U vagónu patří mezi příjemná a hojně
navštěvovaná místa naší obce. Areál nabízí kromě jiného také k zapůjčení zdarma
spousty hraček na písek a hřiště. Mrzí nás však, že věci nevracíte na jejich místo – tj.
na pergolu u vagónu. Poházené hračky nedělají pěkný dojem na ostatní přicházející
návštěvníky. Apelujeme proto hlavně na rodiče, aby se svými dětmi vždy po sobě věci
uklízeli. Děkujeme za pochopení.
ledol

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Izabele Klimové za darování knihy autorských pohádek Usínání s Venouškem do školy a do
knihovny Obecního úřadu. Knížka jistě potěší a pohladí jak malé tak dospělé čtenáře a je volně dostupná
k zapůjčení. Při četbě si uvědomíme, jak je pro nás v životě důležitá láska a příroda kolem nás. Moc děkujeme!
Velké poděkování patří také našim aktivním seniorkám a seniorům, kteří se nejen scházejí, plánují výlety, ale
pomohou i při zvelebování prostranství v naší obci. Místo v okolí pomníku Mistra Jana Husa je teď krásně
upravené a láká k pozastavení. Moc děkujeme!
Děkujeme panu Václavu Klůzovi za Hořické trubičky, které poskytl při návštěvě poslanců v Holovousích.
ledol

ŽIVOTNÍ JUBILEA
3. 1.
3. 1.
7. 1.
9. 1.
13. 1.
15. 1.
21. 1.
25. 1.

Jiřina Koppová, 81 let
Svatopluk Brabec, 75 let
Libuše Bališová, 85 let
Hana Novotná, 81 let
Anežka Dvořáková, 82 let
Vojtěch Žižka, 83 let
Vladimír Suchý, 80 let
Jarmila Kohoutová, 91 let

1. 2.
9. 2.
11. 2.
9. 3.
11. 3.
31. 3.
18. 4.
19. 6.

Ladislav Komárek, 81 let
Danuška Semirádová, 85 let
Růžena Krušinová, 83 let
Jaroslav Vích, 82 let
Jaroslava Pulcová, 75 let
Josef Čihák, 86 let
Zdenka Zuzánková, 83 let
Vlasta Kynčlová, 83 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Narodili se
4. 3. Filip Smola rodičům Ivetě a
Jiřímu Smolovým z Holovous

Zemřeli
7. 2. Olga Šťovíčková
z Holovous
21. 2. Lidmila Suchá
z Chodovic

Přistěhovali se
Jan Svoboda z Nového Bydžova a
Petra Procházková z Hořic do
Chodovic
Josef, Vladimíra, Ondřej a Jan
Zvoníčkovi z Hořic do Chodovic
Tomáš Fišera z Hořic do Chodovic
Šárka a Samuel Magnusovi z Hořic
do Holovous

Odstěhovali se
Marcela Menčíková a Jan Josef Menčík z Holovous
Kateřina Dvořáčková z Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY






SDĚLENÍ
Milí spoluobčané, v březnovém vydání
Zpravodaje jsme psali o změně zákona
O ochraně osobních dat, která s sebou
nese skutečnost, že nemají být
zveřejňována data narozených dětí,
životní jubilea i úmrtí. Avšak z Vašich
nespokojených reakcí se navracíme k
tradičnímu
zveřejňování
těchto
osobních údajů. Pokud si někdo
nepřeje osobní údaje zveřejnit ve
Zpravodaji, nechť to, prosím, písemně
oznámí
na
Obecním
úřadě
v
Holovousích.
ledol

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Potraviny
Švamberk
na
návsi
v Holovousích mají od 1. 5. 2015 novou
otevírací dobu:
pondělí 6:30 – 10:00
14:30 – 16:30
úterý 6:30 – 10:00
14:30 – 17:00
středa 6:30 – 10:00
14:30 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 10:00
pátek 6:30 – 10:00
14:30 – 17:00
sobota 6:30 – 10:00
neděle zavřeno

Pálení čarodějnic na hřišti u vagónu
Besídka ZŠ a MŠ pro maminky a přátele školy od 15:30 v chodovickém kostele
Sportovní víceboj dvojic na hřišti u vagónu
Vítání občánků v kostele sv. Bartoloměje
Přerušení dodávky elektrické energie v Chodovicích a v části obce Holovousy
(celá náves, dolení obec a cesta směr Chloumky) a to od 7:30 do 12:30 hodin.
 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.
Netradiční hasičská soutěž + zatoulaný hasičský ples u vagónu v Holovousích
 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
 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) – 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., žlutá známka (měsíční) 19. 5., 16. 6., oranžová
známka (rekreační) 6. 5., 19. 5., 3. 6., 16. 6., 1. 7., černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle
s tříděným odpadem (plast, papír) – 5. 5., 2. 6., 30. 6.
30. 4.
7. 5.
8. 5.
10. 5.
14. 5.
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