5. Setkání rodáků, občanů
a přátel obce Holovousy

SOBOTA 27. 8. 2022

Holovousy
Chodovice
Chloumky
Dolní Mezihoří

5. Setkání rodáků, občanů
a přátel obce Holovousy
sportovní areál U Vagónu
od 10:00

Každý člověk má rád místo, kde se narodil
a vyrůstal. Místo spojené s péčí rodičů,
vzpomínek na své kamarády i první lásky.
Některé osud zavedl do jiných míst
za vzděláním nebo prací a někteří žijí ve svém
rodišti dodnes. Jedno však máme společné,
vztah k místu, které nazýváme domovem.

27. – 28. 8. 2022

Důvod dobrého vztahu k naší obci je
u každého jiný, ale pro všechny stejný v tom,
že mu není naše obec lhostejná a že ji má každý
svým způsobem rád. Toto přátelství
či snad láska má pro každého jinou sílu. Jinou
hloubku pocitů má rodák, jinou domácí a jinou
ten, kdo k nám zavítá třeba jen na návštěvu.
Pro nás je však důležité,
aby se Vám všem u nás líbilo.

Registrace rodáků, občanů a přátel
obce Holovousy
13:00
Slavnostní zahájení Setkání rodáků,
občanů a přátel obce Holovousy
13:15
Vystoupení dětí Základní školy
a Mateřské školy Chodovice
13:35
Pěvecké vystoupení
děvčat Soukupových z Chodovic
13:45
REGIOBAND – studentský
pop-rockový orchestr
14:15
Taneční vystoupení mladých místních
hasičů
Předvedení požárního útoku malých
místních hasičů
14:35
REGIOBAND – studentský
pop-rockový orchestr
16:00
Dogdancing – taneční vystoupení
rodačky Zuzky Kvasničkové s pejsky
16:15 – 18:00 REGIOBAND – studentský
pop-rockový orchestr
20:00 – 2:00

Pouťová zábava – k tanci a poslechu
hraje skupina PARTY GANG.

DOPROVODNÝ PROGRAM
sobota 27. 8. 2022
10:00 – 15:00
Základní škola a Mateřská škola v Chodovicích
Výstava kronik a fotografií ze života obce a školy.
10:00 – 15:00
Kostel svatého Bartoloměje v Chodovicích
Prodejní výstava amatérských obrazů naší krajiny
a jiných žánrů od místní rodačky, výtvarnice
Danuše Svobodové, rozené Kozlové, Holovousy 7.
15:00 – 17:00
Prohlídka budovy VŠÚO
Prohlídka budovy VŠÚO Holovousy.
V tuto dobu bude otevřena i Prodejna,
ve které bude možné zakoupit sezónní ovoce,
kontejnerované stromky, med a mošt.
13:00 – 17:00
Sportovní areál U Vagónu
Program pro děti – projížďky na ponících
a tvořivá dílnička.
Během odpoledne bude možné využít zdarma kočár
s koňmi k prohlídce obce.
Občerstvení bude zajištěno po celý den
ve sportovním areálu U Vagónu.
Změna programu vyhrazena.

NEDĚLE 28. 8. 2022

XVI. Ročník Slavnosti sv.
Bartoloměje
v kostele sv. Bartoloměje
11:00
16:15

Poutní mše svatá v kostele
svatého Bartoloměje v Chodovicích
Varhanní koncert v podání
pana Martina Strejce

ve sportovním areálu U Vagónu
13:30
13:35
14:30
15:15
17:30

Zahájení Slavností svatého Bartoloměje
JHT NEŠLAPETO
jarmareční hudební těleso
Loutkové představení divadla ZVONEK
s pohádkou „Nápad myšky Terezky.“
JHT NEŠLAPETO
jarmareční hudební těleso
Ochotnický divadelní spolek DS Erben
Miletín s divadelním vystoupením
"Staré pověsti české"

Od pátku 26. srpna do neděle 28. srpna budou
na farské zahradě
pouťové atrakce pro všechny generace.

Na setkání s Vámi
u nás v Holovousích se těší

Zlatuše Brádlová, starostka obce
a všichni, kteří pro Vás Setkání připravili

Obec Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří
1. Sportovní areál U Vagónu
10:00 – 2:00
Registrace rodáků, hlavní program,
taneční zábava.

5. Setkání rodáků, občanů a přátel obce Holovousy konané ve dnech 27. - 28. 8. 2022
Vážení rodáci, občané a přátelé naší obce,
touto cestou se na vás všechny obracíme s žádostí o spolupráci. Není v našich silách pozvat písemně všechny rodáky a přátele obce k nám do
Holovous na poslední srpnový víkend. Neradi bychom však na někoho zapomněli nebo naopak poslali zbytečně pozvánku na již neplatnou adresu.
Spoléháme na sociální sítě a hlavně Vaši pomoc. A tak Vás prosíme o šíření pozvání dále mezi Vaše příbuzné, ostatní rodáky, přátele našich obcí a
rodiny, které na Vaší adrese dříve bydleli. Pozvánku na 5. Setkání rodáků, občanů a přátel obce Holovousy si můžete vyzvednout na Obecním
úřadu. Předem Vám děkujeme za spolupráci.
Pro potřeby parkování budou sice k dispozici připravená parkoviště, ale z důvodu očekávání velkého počtu návštěvníků Vás žádáme využít
možnosti parkování u Vašich příbuzných a známých. Děkujeme a těšíme se na Vás.
Tým pořadatelů Setkání
Kontakty: e-mail: obec@holovousy.cz

Tel: 730 519 013, 730 871 323

www.holovousy.cz

www.facebook.com/ObecHolovousy

2. ZŠ a MŠ Chodovice
10:00 – 15:00
Výstava kronik a fotografií
ze života obce a školy.

3. Kostel sv. Bartoloměje
10:00 – 15:00
Prodejní výstava amatérských obrazů.

4. Budova VŠÚO
15:00 – 17:00
Prohlídka budovy a otevřená
prodejna ve které bude možné
zakoupit sezónní ovoce.

