28. dubna 2017

25. ročník

číslo 2/2017

cena 10 Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 20. 3. 2017
a 10. 4. 2017 bylo projednáno a schváleno:
Kanalizace, opravy, reklamace. Na březnové zastupitelstvo byl
pozván pan Miroslav Šafránek, který byl přítomen již při výstavbě
kanalizace a od uvedení do provozu pracuje na ČOV. Nátoky v letech
2015 a 2016 byly odpovídající (spíš nízké) samozřejmě k tomu přispěl
nedostatek srážek. Vysoké nátoky nebylo možné prokázat. Začátkem
letošního roku při tání sněhu a deštích se nátoky opět zvýšily. Jedním
z důvodů může být i nepřípustné napojení dešťových vod do
splaškové kanalizace. Zastupitelé se dohodli, že bude poptána firma
na dýmování, kterým by se napojení dešťových vod ze střech domů
do splaškové kanalizace prokázalo. Řešena byla i otázka reklamace
díla jako takového. Bylo domluveno, že pokračování v reklamaci
posoudí právník, který dá vyjádření k dané situaci.
Zastupitelé odsouhlasili objednání doplnění zařízení (rezervního ponorného čerpadla na ČOV) a výměnu
armatur na přečerpávacích stanicích.
Dne 8. 3. 2017 provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Odbor ekonomický – oddělení metodiky a
kontroly přezkoumání hospodaření obce Holovousy za rok 2016. Kontrolou nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky. Poděkování patří paní Haně Sehnoutkové, účetní obce.
Zastupitelstvo obce Holovousy schválilo prodej pozemků parcelní číslo 569/1 a 541/2 v Dolním Mezihoří.
Z důvodu dlouhodobého vyřizování hypotečního úvěru bankou odstoupili žadatelé o koupi pozemku 205/3 a
205/4 v lokalitě nových rodinných domů pod kostelem v Chodovicích od žádosti o koupi. Usnesení bylo
revokováno a následně bylo schváleno opětovné vyvěšení záměru. Prodej pozemku 205/3 byl schválen
jediným zájemcům o koupi. Pozemek 205/4 zůstává i nadále volný a je nabízen k prodeji.
Vodovodní přípojka pro provozovatele pouťových atrakcí – bude v letošním roce zajištěna napojením na
vodovodní přípojku zahrádkářů u výkupny.
Personální obsazení obecního úřadu – dne 13. 3. 2017 nastoupila do pracovního poměru paní Petra Škvrnová
z Chodovic, která v tuto chvíli rozváží obědy našim seniorům a postupně přebírá práci od paní Hany
Sehnoutkové, která bude odcházet na mateřskou dovolenou. Dne 31. 3. 2017 ukončil pracovní poměr pan
Roman Lepšík a od 1. 4. 2017 nastoupil na jeho místo pan Václav Sudík. Společně s ním v rámci veřejně
prospěšných prací byli zaměstnáni pánové Miroslav Klapka, Pavel Brzek a Bořek Šubrt, na které obec získala
příspěvek od Úřadu práce.
Ceník sportovišť pro rok 2017 – poplatky za využití sportovišť zůstaly ve stejné výši jako v předchozích letech.
Pernamentky si již nyní můžete zakoupit v Občerstvení U Vagónu.
Poskytnutí finančního daru pro Domácí hospic Duha, o.p.s., jež poskytuje domácí hospicovou péči od roku 2009
bylo schváleno ve výši 5.000,- Kč.
Zřízení autobusové zastávky na znamení – Chodovice. Na žádost spoluobčanů bylo vyvoláno jednání ohledně
zřízení autobusové zastávky v části obce Chodovice – Betlém. Prvním krokem bude místní šetření se zástupcem
odboru dopravy, Správy a údržby silnic, Policie ČR a bude řešeno, zda je zřízení autobusové zastávky vůbec
reálné, případně na kterém místě.
Stavební buňky ve sportovním areálu U Vagónu – byly pro své využití rozděleny. 2 stavební buňky umístěné u
hasičárny budou využívány pro potřeby obce (sklad pivních setů, stanů a věcí k zajišťování akcí a k půjčování).
2 stavební buňky umístěné u obory ve sportovním areálu budou využívány pro potřeby Sboru dobrovolných

hasičů. Tyto dvě buňky budou po dohodě s hasiči na náklady obce opatřeny sedlovou střechou. Do všech buněk
jsou objednány nové dveře.
Prodej vlastnického podílu 15/80 pozemku parcelní číslo 53 byl projednán a schválen.
Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu
ovocnářskému Holovousy s.r.o.
Na základě naší žádosti byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury na projekt Knihovna Holovousy jako
informační centrum. Získané finanční prostředky ve výši 20.000,- Kč budou použity na nákup notebooku,
dataprojektoru a plátna.
Dne 29. 3. 2017 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby Stezka pro pěší a cyklisty – Hrachovec –
Chodovice. Vítězem se stala firma Strabag. Stavba by měla být zahájena do konce dubna 2017 a její realizace
dokončena do konce října 2017.
Žádost o dotaci, kterou jsme v prosinci loňského roku podávali na MMR s názvem Hrajeme si, hýbeme se,
relaxujeme a kterou jsme žádali na vybudování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku v prostorách za
školou v Chodovicích, byla doporučena.
Předpokládaná cena realizace:
642.848,80 Kč.
Finanční dotace z MMR:
400.000,00 Kč.
V současné době probíhají přípravy na výběrové řízení.
S přípravami na 4. sjezd rodáků byla řešena i otázka zapůjčení druhého pódia. To z MAS Podchlumí bude i
s parketem umístěno ve sportovním areálu a druhé je potřeba na neděli za kostel sv. Bartoloměje, kde bude
odpolední program. Zastupitelé schválili zapůjčení pódia za cenu 14.000,- Kč, ve které je doprava a postavení a
rozbourání pódia.
Posledním bodem dubnového zastupitelstva bylo projednání navýšení rozpočtu na jednotku požární ochrany
z 10.000,- Kč na 20.000,- Kč pro rok 2017. Důvodem je oprava – repasování hasičského automobilu Avia 31A a
pořízení jeho dovybavení. Zastupitelé navýšení rozpočtu v požadované výši schválili.
Zlatuše Brádlová

JARO VE ŠKOLE
Zimě odzvonilo a ve škole jsme se těšili na jaro. Měsíc březen nesl název „Čeká
nás pohádka“. V rámci projektu jsme navštívili knihovnu v Hořicích se zajímavým
programem. Do konce školního roku bude připravené Zábavné čtení i v místní
holovouské knihovně, kde si půjčuje knížky většina školních dětí. Na Smrtnou
neděli 20. 3. jsme se rozloučili symbolicky s paní Zimou a přivolali jaro. To se nám
odměnilo sluníčkem, děti si zahrály kuličky, jarní hry a zazvonily na zvoničku svá
přání. V březnu také Spolek školy pro život připravil výtvarné dílny pro naše seniory
a veřejnost. Duben ve škole. Začátkem měsíce se konal zápis dětí do první třídy,
letos poprvé v jarním termínu. K zápisu přišlo sedm dětí se svými rodiči. Děti byly
moc šikovné a ve škole se jim líbilo. Odklad na žádost rodičů dostaly tři děti. Do první třídy přivítáme 4. září čtyři
prvňáčky. V měsíci dubnu jsme také měli projekt Ranní čtení. Četli jsme každé ráno před vyučováním žákům
z knížky Pohoršovna od Daniely Fischerové. Završením četby byla Pohádková noc s přespáním ve škole, na
kterou se všichni vždy moc těšíme. Dále jsme se v tomto měsíci seznamovali se stromy, čeká nás výroba herbáře
listů. Žáci se také dozví, že každý má svůj strom, který blíže pozná. Pomáháme také přírodě – v Týdnu Země
jsme uklidili obec, les i studánku a doplnili si informace o třídění odpadků. Uspořádali jsme již tradičně EKO sběr
– do školy nám spoluobčané vozili papír, baterie, elektro, víčka od PET lahví a náplně do tiskáren. Moc všem
děkujeme. Na konci dubna jeli malí školáci společně s MŠ do divadla Drak v Hradci Králové na pohádku Makový
mužíček. Školáci také sbírají byliny a listy léčivých rostlin a usušené je odevzdají nejpozději do 16. 6. Ve škole
nám čas rychle běží, do konce školního roku zbývají už jenom dva měsíce učení. V květnu nás čeká téma
„Ptačí tajemství“. Dne 11. 5. v kostele sv. Bartoloměje si žáci připraví tradiční vystoupení a dárek pro své
maminky. V následujících dnech navštívíme kamenosochání u Vítka Ryšky v Chodovicích. Červen s názvem
„Indiánskou stezkou“ školáky hodně poučí a prověří jejich zdatnost, vytrvalost a píli. Toto vše si vyzkouší hned
1. 6. na olympiádě, kterou pořádá ZŠ Dobrá Voda a starší školáci ještě na stanování v Sobotce od 19. do
23. 6. Také školní výlet prověří naši kondici, chystáme se na nejvyšší horu ČR – Sněžku. Konec června bude
s venkovním programem z důvodu rekonstrukce toalet v MŠ a ZŠ. Školní rok bude slavnostně zakončen 29. 6.
v kostele sv. Bartoloměje, kde se vesele rozloučíme s žáky 5. ročníku a předškoláky. Všem školákům zde bude
také rozdáno vysvědčení. Na 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu plánované rekonstrukce ve škole.
Děkujeme všem rodičům, příznivcům naší školy a všem spoluobčanům, kteří nás podporují ve všech akcích a
pomáhají. Velmi si toho vážíme. Dětem přejeme pěkné výsledky ve škole, rodičům trpělivost a všem hodně elánu
a dobré nálady.
Za pedagogický sbor Lenka Doležalová

SOUTĚŽÍME S „RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT“
ZŠ a MŠ Chodovice jsou zapojeny do soutěže, která
se zabývá tématem recyklace, a během celého roku
jsou vyhlašovány různé úkoly. Hlavním cílem
posledních úkolů bylo s dětmi probrat, jak zacházet
s vysloužilými výrobky. Je podstatné dětem zdůraznit,
proč je tak důležité nevyhazovat elektrozařízení a
elektrospotřebiče do běžných popelnic a kontejnerů,
ale odvézt je do sběrného dvora. Nejlepším řešením
je totiž předat tyto výrobky dále k recyklaci, protože na
jejich výrobu bylo použito mnoho surovin, které se po
recyklační úpravě dají znovu využít ke zhotovení
nových věcí. Na toto téma děti vytvořily koláže, které
se zaslaly do soutěže. To byl jeden z úkolů, za které
žáci získali cenné body.
Na www.recyklohrani.cz plníme úkoly během celého roku, body přibývají a snaha dětí je následně odměněna.
Za získané body si totiž mohou vybrat z obrovského množství krásných cen, od školních potřeb přes hračky,
sportovní potřeby, knihy až po hodnotnou elektroniku. Jsme rádi, že se škola i školka do soutěže zapojuje,
protože věříme, že recyklace je velmi důležitá, a s dětmi by se o ní mělo mluvit. Navíc touto hravou formou si děti
téma recyklace lépe zafixují. V soutěži budeme i nadále pokračovat a už teď se těšíme na další úkoly!
Za pedagogický sbor Štěpánka Svobodová

JARO ZAČALO POHÁDKOVĚ
Jaro jsme přivítali tradičně i pohádkově. Pro předškoláky si ZŠ připravila projekt
„Hrajeme si na školu“, kde se děti blíže seznamovaly se školou. Všechny děti
navštívily knihovnu v Hořicích. Čekala na ně pohádka „O pavoučkovi Čendovi“
s interaktivním doplňkovým programem. Ve školce jsme si dramatizovali pohádky např.
O Budulínkovi či O Červené Karkulce, kreslili, zpívali a tvořili jako v pohádce. První jarní
den jsme přivítali vlastnoručně vyrobeným klíčem, který jaro odemyká. Také malou
Morenkou, kterou jsme se zpěvem odnesli, zapálili a vhodili do nedalekého rybníka.
Tvořili jsme jarní květiny a zvířátka různými technikami, mnohdy pro děti neznámými
(enkaustika, experimenty s barvou a sklem), také zpívali a tancovali. Dvakrát nás ve
školce navštívil logopedický preventista pan Zvoníček, který s dětmi pracoval. Podnikli
jsme také delší vycházku s baťůžky a při cestě pozorovali probouzející se přírodu.
Budete se divit, ale také jsme v našem lese objevili tančící vílu. Děti z ní byly nadšené.
Poznávali jsme lidové tradice – Velikonoce. Naučili se koledy, vyrobili jarní zvířátka a
kluci si s tatínkem vyrobili pomlázky. Velké poděkování patří tatínkovi, který nám
pomohl uplést tolik pomlázek – panu Patriku Novotnému, mamince Marušce Novotné
za pšenici na travičku, tančící víle mamince Vlastě Fišerové a maminkám Markétě
Novotné a Petře Fikkerové za darované hračky pro školku. Moc děkujeme, vážíme si
toho. A vám všem přejeme krásné jarní dny plné sluníčka!
Děti a učitelky MŠ Chodovice

BŘEZNOVÉ VÝTVARNÉ DÍLNY
Spolek školy pro život uspořádal pro naše seniory výtvarné dílny – malování na hedvábí. Seminář se konal
v knihovně Obecního úřadu v Holovousích. Malovalo se podle předlohy na orámečkované hedvábí. Nejprve
konturou obrys a poté zapouštěním barev vznikal obrázek. Všem zúčastněným se výrobky moc povedly. Těšili
se, jak si je na vyčištěná okna pověsí a přivítají jarní sluníčko.
Dále Spolek školy pro život uspořádal odpolední dílny pro širokou veřejnost. Zájemci si mohli vybrat z nabídky –
pletení košíčku z pedigu nebo výrobek technikou Tiffany. Zájem byl nečekaně velký. Výrobky byly nádherné,
povedly se nejrůznější košíčky na kraslice nebo šperky, srdíčka, ptáčci či andělé ze sklíček.
Děkuji našim kuchařkám za občerstvení a ochotným lektorkám Janě Bydžovské, Petře Baliharové a Ireně
Peterové za odborné vedení.
Za Spolek školy pro život Lenka Doležalová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Nejdříve se omlouvám za článek v minulém čísle Zpravodaje. V části o přednášce pana P. Bičiště mně vypadla
informace o tom, že jsme s ním cestovali po Slovinsku. Možná, že někteří z vás to podle jistých indícií poznali a
měli to jako dobře zodpovězený kvíz. Naše další činnost byla opět pestrá. Na příjemné besedě s Olgou
Kozárovou jsme se dozvěděli o pěstování a zpracování oliv. To je pro nás, ve zdejším kraji, dost neznámé. Od
pěstování a ošetřování stromů, přes sklizeň ruční nebo zcela již mechanizovanou, až k lisování oleje. Vše měla
doplněno svými fotografiemi, byla i ochutnávka oleje i informace o různých podvodech s jeho kvalitou. S jejím
vyprávěním jsme byli všichni spokojeni, doufám, že i ostatní, kteří se také zúčastnili.
Ve středu 22. března jsme se sešli opět na další výtvarné dílně. Tentokrát to byla malba na látku. Závěsné
obrázky do oken. Paní učitelky L. Doleželová a J. Bydžovská pro nás vše perfektně připravily, abychom mohli jen
malovat. Proto nám to šlo tak dobře a brzo nám z našich obrázků zpívali barevní ptáčci a hřála sluníčka. Ve
středu 29. března jsme se všichni sešli na přednášce pana T. Horáka v hostinci U Krejčů. Dobře se nám
poslouchalo jeho vyprávění o cestování v sousedním Rakousku. Vycházky v horách se zajímavými parky pro
děti, krásnými rozhlednami, upravenými městy s plnými okny muškátů, to vše nás lákalo. A na obrázcích bylo
dokonce slunečno. Nezajedeme tam?
Některé naše členky, švadlenky, ušily pro Obecní úřad povlaky na nové polštářky do kostela sv. Bartoloměje.
Byla to paní A. Šubrtová, Z. Čeřovská a V. Ondráčková. Děkujeme jim. Jinak si už plánujeme některé výlety.
Máme mnoho pěkných nápadů. Kéž se nám podaří alespoň některé z nich uskutečnit!
B. Kozárová

HASIČI V HOLOVOUSÍCH
Dne 18. března se konal Okresní hasičský ples ve Valdicích. Výtěžek z tohoto plesu je věnován na činnost
hasičských dětí v jičínském okrese. Každý rok se tohoto plesu účastníme a pomáháme s obsluhou v občerstvení.
Dne 7. dubna proběhl sběr železa v našich obcích. Děkujeme firmě Nims za odvoz a dopravu železa a všem
spoluobčanům za podporu.
Po zimní pauze se od konce března s dětmi scházíme ve sportovním areálu a trénujeme na závody, které nás
čekají během celého roku .
A co nás čeká do letních prázdnin?
23. dubna – Slatinský plamínek – soutěž jednotlivců – běh na 60m s překážkami
29. dubna – pohárová soutěž v Tuři – Vyhánění pavouků
30. dubna – soutěže na čarodějnice
6. května – okrsková soutěž ve Třtěnicích – muži, ženy, děti
7. května – sraz přípravek v Holovousích
20. května – hasičská soutěž v Ostroměři – děti
26. – 28. května – okresní kolo hry Plamen na Vrchovině – děti
4. června – okresní soutěž mužů a žen v Jičíně
17. června – Nevrátická bludička – dětská noční soutěž
24. června – hasičská soutěž + zatoulaný hasičský ples v Holovousích
25. června – pohárová soutěž – Železnice
Přeji všem účastníkům závodů hodně sportovních úspěchů a krásných zážitků .
Petra Baliharová

BESEDA S CHUTÍ OLIV
13. března uspořádala paní Olga Kozárová – Ferrari, rodačka z Chodovic, pro naše občany besedu s promítáním
na téma Olivy – pěstování, sklizeň a výroba oleje. V Itálii získala certifikát na degustaci olivového oleje. Olga žije
již přes dvacet let ve střední Itálii se svojí rodinou. Kolem domu má s manželem olivový sad, který obnáší kolem
150 stromů. Přiblížila nám oblast, kde žije a jaké podmínky k pěstování olivovníky potřebují. Poutavě vyprávěla o
sklizni a lisování oliv. Seznámila nás s parametry pro hodnocení kvality oleje. Dozvěděli jsme se, že kvalitu oleje
ovlivňuje míra kyselosti, hořkosti, štiplavosti a ovocnosti. Avšak barva kvalitu neovlivňuje. To vše jsme si
vyzkoušeli také při ochutnávce. Olivový olej zkrátka do naší kuchyně patří a to nejen pro jeho blahodárné účinky,
ale i pro výraznou chuť. Pro zájemce je Olgy produkt k zakoupení u paní Kozárové. Přejeme dobrou chuť!
ledol

PODĚKOVÁNÍ
Za nové polštářky do kostela svatého
Bartoloměje
S přípravami na 4. sjezd rodáků a přátel obcí
Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří
bylo řešeno i pořízení nových polštářků do kostela
svatého Bartoloměje v Chodovicích. Svoji pomoc
s ušitím povlaků nabídly šikovné seniorky.
Organizace akce „polštářky“ se ujala Mgr. Lenka
Doležalová, která koupila 80 polštářků, zajistila látku
a vše potřebné. Naše seniorky paní Alena Šubrtová,
Zuzana Čeřovská a Věra Ondráčková pak povlaky
na polštářky ušily. Pořízení nových polštářků včetně
povlaků na všechny židle v kostele stálo 5.500,- Kč
a bylo použito z finančních prostředků Tříkrálové
sbírky. Seniorky za svoji práci nic nechtěly a tak
věříme, že poděkování a malá pozornost jim udělaly
radost jako ušité polštářky nám. Polštářky budeme
moct poprvé vyzkoušet dne 11. května 2017 na
besídce ke Dni matek, kterou připravují děti ze
Základní školy a Mateřské školy v Chodovicích.
Všem ženám, které se na pořízení nových polštářků
do kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích
podílely, velice děkuji.

Za ošetření ovocných stromů
Ovocné stromy na návsi v Holovousích i na
Holovousově stezce bylo třeba s příchodem jara
odborně prořezat a ošetřit. Tak jako každý rok na
jaře jsem se obrátila s prosbou o spolupráci na Ing.
Jaroslava Váchu a následně pak na Ing. Františka
Papršteina,
kteří
opět
ochotně
pomohli.
Zaměstnanci VŠÚO stromky na návsi v Holovousích
odborně prořezali a ošetřili. I letos jsme od VŠÚO
dostaly stromky, které byly na Holovousovu stezku
vysazeny za ty uschlé nebo poškozené.
Holovousovu stezku směrem do Ostroměře prořezal
pan Zdeněk Kráčmar starší. Za tuto odbornou péči o
naše stromky jsme velmi vděčni a všem, kteří se na
ošetření ovocných stromků podíleli, patří velké
poděkování.
Zlatuše Brádlová

BESEDA S FOGRAFIEMI Z RAKOUSKÝCH ALP
Ve středu 29. března 2017 se konalo promítání fotografií – Kitzbühelské Alpy. Začátek byl od 18:00 hodin
v hostinci U Krejčů s vyprávěním pana Tomáše Horáka. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o
turistických kuriozitách v Rakousku. Viděli jsme fotografie sjezdovky Hahnenkamm, překrásně obrostlé balkóny
na chaloupce, kde se natáčel seriál Doktor z hor, městečka Kitzbühel, St. Johann, Kufstein, moderní rozhlednu
(připomínající trojrozměrný kříž) na vrcholu Buchensteinwand – ze které je vidět do všech čtyř světových stran.
Byla to nádherná procházka po Kitzbühelských Alpách, i když jsem tam nebyla. A proto bych chtěla moc
poděkovat za pěkný výklad zážitků z Alp panu Tomáši Horákovi a také Ondrovi Suchému za poskytnutí prostorů
hostince U Krejčů. Děkujeme za krásný podvečer!
šk

VYNÁŠENÍ MORENY
Na Smrtnou neděli 2. dubna 2017 se u školy v Chodovicích sešli
všichni, kteří mají rádi jaro a sluníčko. Spolek školy pro život pořádal
„Vynášení Moreny“. V čele průvodu se střídaly děti, které nesly
„Smrtku“. Děti i dospělí po celou cestu do Holovous vyvolávali jarní
říkadla. Sluníčko a teplé počasí nám dalo ochutnat krásný jarní den a
všichni jsme si přáli, aby takových dnů přibývalo.
Po cestě
v zahrádkách už kvetly meruňky, na kterých pilně pracovaly včelky a
tak to vypadalo, že paní Zima opravdu svoji vládu již vzdala. Pro
jistotu jsme „Smrtku“ v rybníku v Holovousích utopili a zvoněním na
zvoničku ujišťovali jaro a sluníčko, že jsme rádi, že už je tu. Náves
v Holovousích ožila dětmi, které cvrkaly kuličky, malovaly na silnici a
proháněly obruče. Krásné sluneční nedělní odpoledne přispělo
k dobré náladě na návsi. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
„Vynášení Moreny“ podíleli a všem, kteří se nedělního odpoledne
zúčastnili. Přejeme krásné jarní dny.
bradz

PRODEJNA POTRAVIN ŠVAMBERK V HOLOVOUSÍCH
Prodejna potravin Švamberk na návsi v Holovousích je po dočasném uzavření (z důvodu dlouhodobé nemoci p.
Schmiederové) opět otevřena a to od pondělí 24. 4. 2017 s omezenou otevírací dobou:
Pondělí 6:30 – 10:00 hodin
Středa 6:30 – 10:00 hodin
Pátek 6:30 – 10:00 hodin
Potraviny Švamberk – prodejna Holovousy hledají prodavačku/prodavače/brigádníky
Náplň práce: obsluha zákazníků, zásobování zboží z prodejny z Hořic, doplňování zboží.
Požadavky: zodpovědnost, samostatnost, řidičský průkaz skupiny B vítán.
Místo výkonu práce: Holovousy 39, Holovousy.
Kontakty: telefon: +420 731 543 555 paní Křivanová; email: krivanova@svamberk.cz.
šk

ČARODĚJNICKÝ REJ
Poslední dubnová noc patří již tradičně
pálení čarodějnic. Obec Holovousy ve
spolupráci s hasiči Holovousy Vás
srdečně zvou 30. dubna do sportovního
areálu U Vagónu na pálení čarodějnic.
Slet čarodějnic a čarodějů začíná
v 18:00 hodin na hřišti soutěžemi pro
děti a až se setmí, bude zapálena
hranice
s čarodějnicí.
Občerstvení,
včetně buřtů, které si můžete sami
opéct, je zajištěno. Těšit se můžete i na
živou hudbu pana Martina Koláře a jeho
přátel. Přijďte se s námi pobavit ať už
v masce čarodějnice, čaroděje, jiné
příšerky, nebo bez masky. Rádi Vás
mezi sebou přivítáme. Těšíme se na
Vás!
petbal

CYKLO-VÝLET NA ZVIČINU
Otevírání turistické sezóny na Zvičině proběhne v sobotu 6. května.
Na vrcholu Zvičiny bude probíhat program od 10:00 hodin do 14:00
hodin, připraveny jsou soutěže pro děti a přijde dráček Zvičiňáček.
Kdo by měl zájem, může se vydat na kole. Výlet není nikým
organizován a záleží na každém, zda se rozhodne vyjet či nikoliv.
Odjezd z holovouské návsi je naplánován na 8:00 hodin a od
Svartesu v 8:10 hodin. Přejme pěkné počasí všem zúčastněným.
ledol

SRAZ PŘÍPRAVEK
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE
Srdečně Vás zveme v neděli 7. května od 10:00 hodin na hřiště
U Vagónu, kde se sjedou děti do šesti let z celého
Královehradeckého kraje. Hasičské děti předvedou požární útok,
štafetu požárních dvojic a závod požární všestrannosti. Přijďte se
podívat a povzbudit naše nejmenší. Bude to pěkná podívaná .
petbal

MÍČOVÝ SEDMIBOJ
Vážení sportovní i nesportovní přátelé, v neděli 7. května 2017 proběhne na hřišti U Vagónu v Chodovicích již
4. ročník tradičního „Míčového sedmiboje smíšených dvojic“ (dvojici musí tvořit muž a žena). Disciplíny
nejsou fyzicky náročné a jsou vhodné pro všechny kategorie – věkové i váhové.
Pro ty, jež se loni neúčastnili, uvádím seznam disciplín:
1.) hod na basketbalový koš
2.) kop do brány na přesnost
3.) hod tenisovým míčkem na cíl
4.) kroket
5.) golf – 1 jamka
6.) hod kroužky na tyčku
7.) pétanque
Vzhledem k náročnosti rozlosování účastníků bude probíhat registrace soutěžících v dopoledních hodinách a to
v den sedmiboje do 12:00 hodin, na tel. č. 731 529 311 – Křovina Radek. Protože se turnaje může zúčastnit
pouze 32 dvojic, prosím o včasnou registraci. Zahájení akce je od 14:00 hodin, startovné – 50,- Kč/tým.
Občerstvení po dobu sedmiboje zajištěno. Těšíme se na Vás.
Radek Křovina

POZOR! VÝMĚNNÝ BAZAR OPĚT ZDE!
Dámský klub si vás opět dovoluje pozvat na holovouský výměnný bazar, který proběhne ve dnech 19. – 20.
května 2017 (pátek, sobota) v prostorách hasičské zbrojnice. V pátek 19. května od 14:00 do 18:00 hodin, v
sobotu 20. 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, dětské), lůžkoviny,
2
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!
Monika Schmiederová

JARNÍ KONCERT
Zveme Vás v neděli 28. května v 18:00 hodin na
koncert Hořického komorního orchestru, který
v chodovickém kostele již tradičně vystupuje. Letos
ve zcela novém programu zazní pod taktovkou
zkušeného pedagoga pardubické konzervatoře
PhDr. Vladimíra Kulíka skladby W. A. Mozarta,
G. Ph. Telemanna, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a
Beatles. Jako sólisté se představí Jaromír Soukup
na flétnu a Jan Sezima na violu. Přijďte si zpříjemnit
nedělní podvečer.
ledol

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
Milé děti, zveme vás společně s rodiči,
prarodiči a známými v pátek 2. června na
Pohádkové odpoledne. Od 16:30 do 17:00
hodin si můžete u rybníka v Chodovicích
vyzvednout pohádkovou kartičku a vydat se na
cestu. A na co se můžete těšit? Kdo vysloví
otázku: „Domečku, domečku, kdo v tobě
přebývá?“, ten uvidí podivuhodné věci 
Přijďte si užít s námi páteční odpoledne,
těšíme se na všechny.
ledol

HASIČSKÁ SOUTĚŽ A ZATOULANÝ HASIČSKÝ BÁL
Sbor dobrovolných hasičů Holovousy Vás srdečně zve 24. června na netradiční hasičskou soutěž na hřišti
U Vagónu. Od rána bude sportovní areál patřit dětem a potom mužům a ženám. Přijďte se podívat, pobavit a
povzbudit nás k lepším výsledkům. A večer si přijďte zatančit na Zatoulaný hasičský bál pod širou oblohou.
K poslechu a tanci bude hrát kapela Flawers, připravena bude bohatá tombola. Všichni jste srdečně zváni .
petbal

DOGRACING – 4. ROČNÍK
Milý sousedé, pejskaři, zveme Vás již v pořadí na 4. ročník DOGRACINGU pořádaný Psím útulkem Chlum u
Hořic. Akce proběhne v sobotu 3. 6. 2017 na tradičním místě většiny společenských akcí v obci – ve sportovním
areálu U Vagónu. Jako každý rok jsme pro všechny návštěvníky i závodníky připravili bohatý program.
V dopoledních hodinách budou probíhat každoroční psí závody různých plemen i voříšků, do kterých se lze
přihlásit předem přes facebookové stránky útulku nebo na místě. Pro všechny závodníky jsou připravené ceny
v podobě pamětní medaile a drobné odměny, pro výherce také poháry. V případě účasti v závodě je potřeba
se svým psím miláčkem přijít v 7:30 hodin na veterinární přejímku, ke které potřebujete platný očkovací
průkaz. V odpoledním čase se můžete těšit na program věnovaný „vyjímečným“ psům. Vyjímečným proto, že
nasazují svůj život na pomoc nám, lidem. V programu budou představeni asistenční psi. Psi záchranáři
vyhledávající zraněné v sutinách, speciálně vycvičení psi na canisterapii a psi pracující s celní správou. U všech
proběhne povídání o náplni jejich práce, jak probíhá výcvik takového psa a samozřejmě názorné ukázky. Na
závěr odpoledního programu si představíme plemeno psa Bull. Samozřejmě Vás ani letos neochudíme o účast
známé osobnosti. Její jméno však ještě neprozradíme. Sledujte naše facebookové stránky útulku. Pro pejskaře i
nepejskaře se v areálu budou nacházet stánky s chovatelskými potřebami a dárkový stánek Psího útulku Chlum u
Hořic. Celodenní občerstvení bude v režii námi oblíbené obsluhy U Vagónu.
Vstupné 80,- Kč, startovné 150,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 100,- Kč. Výtěžek z celé akce
poputuje na rekonstrukci výběhů Psího útulku Chlum u Hořic. Závěrem chceme poděkovat obci Holovousy za
propůjčení areálu na konání akce a Vám všem za podporu. Těšíme se na Vás 
Psí útulek Chlum u Hořic a dobrovolníci

NECKYÁDA
Srdečně Vás zveme na 7. ročník NECKYÁDY, která se koná v sobotu 1. července na rybníku v Chodovicích.
Vítána jsou plavidla všeho druhu a jakéhokoliv tvaru, fantazii se meze nekladou. Podmínkou je plavidlo domácí
výroby. Tak nezahálejte, a začněte přemýšlet a vyrábět svá originální plavidla, která ozdobí rybník v Chodovicích.
Program sobotní Neckyády je následující: od 14:00 do 14:30 hodin bude probíhat registrace plavidel a
zároveň od 14:00 do 15:30 hodin registrace dvojic na štafetu a jednotlivců na lávku (kategorie muži, ženy,
děti do 15 let). Ve 14:30 hodin bude Neckyáda odstartována (představení
jednotlivých plavidel a začátek hlasování diváků o nejlepší plavidlo) a poté
cca od 15:00 hodin následují soutěže na hladině rybníka pro plavidla a
vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší plavidlo a soutěže plavidel na rybníku.
Od 16:00 hodin bude na startující dvojice čekat štafeta kolem rybníka
plná zábavných úkolů. Od 17:00 hodin se můžete těšit na lávku a soutěže
na ní. Od 18:00 do 24:00 hodin nám k tanci a poslechu zahraje pan
Němeček z Ostroměře pod pergolou U Vagónu. Časy v programu jsou
pouze orientační a budou záležet na počtu přihlášených plavidel a
soutěžících. Tímto zveme Vás všechny, kterým nechybí odvaha a smysl pro
humor. Zveme také nesoutěžící jako diváky a fanoušky. Bohaté občerstvení
po celé odpoledne i večer je zajištěno. Přijďte prožít veselé sobotní
odpoledne plné legrace a soutěží a tím zahájit prázdniny .
seh

4. SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL – PROSBA O SPOLUPRÁCI
Vážení rodáci, spoluobčané a přátelé obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří, na sobotu
26. srpna 2017 připravujeme 4. sjezd rodáků a byli bychom moc rádi, kdybychom se sešli ve velkém počtu.
Proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci ohledně adres na naše rodáky. V příloze dopisu, který obdržíte
do poštovních schránek, naleznete seznam kontaktů z Vašeho čísla popisného, z naší databáze. Žádáme Vás o
kontrolu, opravu či doplnění adres, na které budou rozeslány pozvánky. Zkontrolovaný, opravený či doplněný
seznam nám, prosím, vraťte nejpozději do pondělí 22. května 2017 osobně, do poštovní schránky, poštou na
adresu Obec Holovousy, Holovousy 39, Hořice 508 01 nebo na e-mail obec@holovousy.cz. Žádáme o
vrácení i seznamů se správnými neupravenými údaji.
Přes veškerou péči, kterou rozesílání pozvánek budeme věnovat, prosíme o šíření našeho pozvání dále i mezi
Vaše příbuzné, ostatní rodáky, přátele našich obcí a rodiny, které na Vaší adrese dříve bydleli. Neradi bychom na
někoho zapomněli, a proto jsou zváni i Ti, kteří písemnou pozvánku neobdrží. Předem děkujeme a těšíme se na
setkání s Vámi!
bradz

SPORTOVNÍ AREÁL U VAGÓNU
Pro sportování, odpočinek i firemní akce můžete ve velmi příjemném prostředí naší obce využít:
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
V občerstvení je možnost zakoupení permanentek na rok 2017 za stejných podmínek jako v minulém roce.
Tedy pro osoby s trvalým pobytem v obci starší 18 let činí roční permanentka 350,- Kč, děti s trvalým
pobytem v obci mladší 18 let mají všechna sportoviště zdarma. Pro osoby bez trvalého pobytu v obci stojí
permanentka 650,- Kč na rok pro všechna sportoviště, děti do 18 let bez trvalého pobytu v obci platí 15,- Kč
za hodinu na hřišti s umělým povrchem. Pro ostatní zájemce, kteří si permanentku nekoupí a chtějí si jít
zahrát pouze občas je cena za hřiště s umělým povrchem 120,- Kč za hodinu. Pro sportovní kluby bude cena
stanovena dohodou. Skatepark je volně přístupný. Ve sportovním areálu je také možnost vypůjčit si sportovní
náčiní – míče, potřeby na tenis, badminton a další – veškeré informace dostanete v občerstvení. V otevírací
době občerstvení bude zajišťovat pronájem a objednávání sportovišť obsluha občerstvení a to i na telefonním
čísle 724 566 774.
Fotbalové hřiště
Dětské průlezky
Pro děti je zde dětské hřiště, na které si mohou zapůjčit hračky na písek a další hrací sety.
U rampu
Je určena pro odvážné na skateboardech, kolech nebo koloběžkách.
Chodovický rybník
Nachází se kousek od hřiště a je pro vás na hladině rybníka připraven vor, na kterém se můžete povozit, jen
prosím nezapomínejte dodržovat bezpečná pravidla plavby a vor vždy po projížďce důkladně ukotvit.
Občerstvení U Vagónu
Po sportovním, nebo jen tak, můžete posedět pod pergolou a využít občerstvení.
Nabízí nanuky, nealko i alko – čepujeme pivo Tambor a Kozel, k tomu si můžete dát i nějakou dobrotu
k zakousnutí. K dispozici je bezplatné WI-FI připojení i sociální zařízení (WC, sprchy).
Otevírací doba od 1. 5. 2017
Pondělí:
ZAVŘENO
Úterý – Pátek:
15:00 – 22:00 hodin
Sobota:
15:00 – 23:00 hodin
Neděle:
15:00 – 21:00 hodin
V letošním roce bude nabídka sportovních aktivit v areálu U Vagónu rozšířena o Ruské kuželky a zakoupen bude
nový pinpongový stůl včetně příslušenství.
Dále je pro občany s trvalým pobytem v obci 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. Provozní řád občerstvení U Vagónu stanovuje 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 bychom
předem chtěli poděkovat spoluobčanům za pochopení. Těšíme se na vaši návštěvu
šk

POVOLENKY NA RYBNÍK V HOLOVOUSÍCH
Povolenky na lov ryb budou vydávány dětem do 15 let a to pouze na rybník na
návsi v Holovousích od 1. června 2017. Výše poplatku za povolenku 50,- Kč.
Lovit ryby bude možné pouze systémem „CHYŤ A PUSŤ“ a to s platnou
povolenkou. Povolenka k rybolovu bude však vydána pouze těm zájemcům, kteří
před zakoupením projdou krátkým školením od pana Petra Andrejse o správném
rybolovu a zacházení s rybami, aby jim nebylo zbytečně ubližováno. Zájemci o
povolenky se mohou hlásit na obecním úřadě do 19. května 2017 s kontaktními
údaji včetně telefonu. Termín proškolení proběhne do konce května 2017 a bude včas přihlášeným zájemcům
oznámen. Protože budou povolenky na lov ryb prodávány pouze dětem do 15 let, doporučujeme dohled starší
osoby a povolenka bude pouze s písemným souhlasem rodičů, kteří se zavážou za odpovědnost za šetrné
zacházení s rybami a bezpečnost při rybolovu. Na rybník v Chodovicích nebudou povolenky prodávány a je
opatřen cedulemi s nápisem ZÁKAZ RYBOLOVU.
seh

PRANOSTIKY
Květen
Když je mnoho chroustů v máji, bude dobrý rok.
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Červen
Nekuká-li kukačka před sv. Janem, bude neúrodný rok.
Červen studený – sedlák krčí rameny.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
18. 04.
09. 05.
09. 06.
13. 06.
19. 06.

Zuzánková Zdenka, 85 let
Kozárová Bohuslava, 80 let
Kopová Stanislava, 81 let
Hochmalová Marie, 81 let
Kynčlová Vlasta, 85 let

SVATODUŠNÍ SVÁTKY –
LETNICE
Mezi 10. květnem a 13. červnem slaví křesťané
svátek – letnice. Hod Boží svatodušní připadá na
padesátý den po Velikonocích. Připomíná den, kdy
Bůh seslal na apoštoly Ducha svatého v podobě
ohnivých jazyků a způsobil, že náhle dokázali
mluvit všemi cizími řečmi, takže se dorozuměli
úplně s každým a mohli dále šířit Ježíšovo
poselství. Protože svatodušní svátky jsou
pohyblivé, pranostika nám radí dvě docela opačné
věci: „O svatém Duše, choď ještě v kožiše“, ale
také „Na svatý duch do vody buch“. Takže si
vyberte, kterou variantu v letošním roce raději
upřednostníte, zda abyste nenastydli nebo z horka
nedostali úžeh! 
ledol

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Zemřel
19. 04. Jaroslav Fortelný

KRÁTKÉ ZPRÁVY



Archeologická vycházka do okolí, sraz je ve 13:00 hodin u Obecního úřadu v Holovousích
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(10:25 – 10:40 hodin v Chodovicích (u firmy SVARTES) a
od 10:50 – 11:05 hodin v Holovousích před obecním úřadem)
 30. 04.
Pálení čarodějnic na hřišti U Vagónu
(posezení s hudbou pod pergolou od 18:00 hodin do 24:00 hodin)
 06. 05.
Cyklo-výlet na Zvičinu – od 10:00 hodin soutěžemi pro děti
 07. 05.
Hasičská soutěž přípravek KHK od 9:00 do 13:00 – na hřišti U Vagónu
 07. 05.
Otevírání sportovní sezóny (sportovní víceboj) – na hřišti U Vagónu
(začátek je od 14:00 hodin, ale registrovat se musíte do 12:00 hodin)
 11. 05.
Besídka ke Dni matek – v kostele sv. Bartoloměje od 15:30 hodin
 16. 05.
Zápis do MŠ v Chodovicích od 14:30 do 16:00 hodin v třídě MŠ
 28. 05.
Koncert Hořického komorního orchestru v kostele sv. Bartoloměje od 18:00 hodin
 02. 06.
Dětský den – start od 16:30 hodin od rybníka v Chodovicích
 03. 06.
Dogracing – pokud se chcete zúčastnit závodu, tak přijďte v 7:30 hodin na hřiště U Vagónu
(pořádá Psí útulek Chlum u Hořic)
 24. 06.
Netradiční soutěž v požárním sportu a večer Zatoulaný bál, sportovní areál U Vagónu
(hudební produkce – zatoulaný bál 20:00 – 2:00 hodin)
 Úřední hodiny Obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin. Po
předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny.
 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) – 2. 5., 16. 5., 30. 5.,
13. 6., 27. 6., 11. 7., zelená známka (1x za 14 dní) – 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., žlutá známka
(měsíční) - 16. 5., 13. 6., 11. 7., oranžová známka (rekreační) - 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., černé
pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – 2. 5., 6. 6., 4. 7.
29. 04.
29. 04.
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