29. dubna 2011

19. ročník

číslo 2/2011

cena 5,- Kč

Zasedání OZ
Zasedání zastupitelstva obce Holovousy se koná
v pondělí 9. května 2011 od 18:30 v knihovně
obecního úřadu s tímto programem:
1)
2)
3)
4)

Rozpočtová změna
Průběh investičních akcí
Příprava kulturních akcí
Různé

Zasedání je veřejné, všichni jste vítáni.

Ze zasedání OZ
Zastupitelstvo obce na svých zasedáních projednalo zprávu o provedení veřejnoprávní kontroly hospodaření
Základní školy a Mateřské školy Chodovice. Dále pro přípravu lokality na výstavbu rodinných domů
v Chodovicích pod kostelem projednalo uzavření smlouvy se společností ČEZ na provedení kabelizace
vysokého napětí. Smlouva je podmíněna úhradou nákladů ve výši 700 tis. Kč. Schváleno bylo uzavření další
smlouvy na prodej pozemku pro výstavbu RD v Chodovicích. K prodeji je nabízeno již jen pět pozemků. Stavba
inženýrských sítí pro lokalitu RD by měla být zahájena 9. května, dokončení stavby je plánováno na červenec.
OZ schválilo uzavření dodatku smlouvy na zajištění projednávání přestupků s pověřenou obcí. Za každý
projednávaný přestupek našich občanů uhradíme městu Hořice 1 tis. Kč. Město Hořice předložilo návrh
smlouvy na poskytnutí služeb městské policie. OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy, služby městské policie nám
budou poskytovány za finanční úhradu.
OZ rozhodlo o účasti naší obce v letošním ročníku soutěže Vesnice roku. Přihláška byla odeslána a v průběhu
května či června očekáváme návštěvu hodnotící komise. Termín návštěvy bude upřesněn.
OZ projednávalo provoz sportovního areálu. Pro jednotlivá sportoviště byly schváleny provozní řády. Nabídnut
byl pronájem vagónu za účelem poskytování sezónního občerstvení, nájemce nebyl dosud ustanoven.
V průběhu května a června bude firma STRABAG provádět doplnění revizních šachet na přípojkách.
Předpokládané náklady na vybudování šachtičky jsou cca 5 tis. Kč bez DPH. Doplnění šachet se podle zjištění
O. Suchého týká asi 30 domů v Holovousích a v Chodovicích. Každá přípojka musí být osazena revizní šachtou
nejpozději do konce června.
Z důvodu rozhodnutí paní ředitelky Mgr. Zuzany Slezákové o ukončení jejího působení v chodovické škole, je
připravováno konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy v Chodovicích. Termín
konkurzu je plánován na polovinu června. Od 1. září 2011 by měl naši školu se školkou řídit nový ředitel či
ředitelka.
Od dubna byl díky dotaci Úřadu práce přijat na úpravu veřejných prostranství nový zaměstnanec – pan Ladislav
Čihák z Chodovic.
Martina Berdychová

Ze školy
V březnu si užily předškolní a školní děti celodenní exkurzi hrazenou z grantu EU. Nejprve děti navštívily
hradecké divadlo Drak s představením „Jak si hrají tatínkové“, poté Labyrint loutek a výtvarnou dílnu s výrobou
vlastní loutky. Vše pod odborným vedením herců divadla. Následoval oběd v restauraci a prohlídka historické
stavby Starého náměstí – Bílé věže. Děti zvládly takto nabitý program na jedničku. Další březnovou akcí byla
přednáška logopedky a speciální pedagožky z Pedagogicko psychologické poradny Jičín pro rodiče, kteří ji
v hojném počtu využili a s odbornicemi konzultovali své dotazy. Konec měsíce knihy jsme využili k návštěvě
holovouské knihovny. Program pro děti byl poutavě připraven. Za to děkujeme paní knihovnici A. Kuželové, která
se s námi i pohádkově rozloučila. Velikonoce jsme si přiblížili výtvarnou dílnou pro rodiče a děti. Dílna byla
v duchu tradic – malovala se voskem vajíčka, pletly se pomlázky a tvořily se vazby a velikonoční věnce.
Poděkování patří tatínkovi M. Špicarovi, který trpělivě učil děti techniku pletení pomlázky, ale i ostatním rodičům,
kteří si v dnešní uspěchané době udělali čas společně s dětmi tvořit. V dubnu byla ve škole připravena
velikonoční prodejní výstava pro rodiče a veřejnost. Byla vyvrcholením práce dětí MŠ a ZŠ a učitelek od února.
Pestrá nabídka výrobků zaplnila celou tělocvičnu. Vystavovaly se tkané koberečky, keramické výrobky, obrázky
malované na sklo a hedvábí, klícky a košíčky z pedigu, řepánci, misky s vazbou, věnečky z proutí, perníčky a
mnoho dalšího. Odměnou pro nás byla hojná účast rodičů a veřejnosti. Vidíme, že naše práce má smysl a tradici.
Tímto děkujeme všem, kteří si výrobky koupili a finančně tak naši školu podpořili. Poděkovat bych chtěla také
všem dětem a zaměstnancům školy, kteří se podíleli na vzniku celé výstavy, také manželům Soukupovým za
darované řezané květy do vazeb. Měsíční cyklus Zdravé vaření pro rodiče a děti se konalo začátkem dubna. Na
smrtnou neděli jsme společně vynesli „Smrtku“ a symbolicky přivítali jaro. V polovině měsíce zaplnilo naši
školičku 45 dětí – předškoláci, děti z Dětského domova Nechanice a školáci. Připravili jsme Pohádkovou noc –
projekt, který začal pozdním odpolednem u ohýnku. Děti si vyzkoušely jízdu na koni pod vedením ochotné Blanky
Feifrové. K večeři si pochutnali všichni na pizze. Po společně prožitém pohádkovém večeru se všichni zachumlali
do spacáků a nejmladší – předškoláčci pod peřinky na lehátkách. O snídani se postaraly ochotné maminky dětí
MŠ a ZŠ, které upekly výborné moučníky. Co nás ještě do konce školního roku čeká? Cyklistický výlet dětí 3. - 5.
ročníku – naučná stezka K. J. Erbena v Miletíně, mladší děti do Domoslavic a celodenní výlet vlakem do
Sedmihorek v Českém Ráji.
Dále pak: 6.5. seminář Zdravé vaření pro rodiče a děti, 13.5. soutěž Oblastní kolo Mladých zdravotníků v Jičíně,
27.5. celodenní výlet do Historického muzea umění a řemesel v Lysé nad Labem, jízda parníkem v Poděbradech
(předškolní a školní děti). Vyvrcholením školního roku bude pětidenní projekt Cesta kolem světa – adaptační
pobyt pro předškolní a školní děti od 6. do 10. června, který je dotován z grantu EU. Místem projektu bude Trhová
Kamenice na Vysočině.
Hledáme sponzory, kteří by poskytli finanční dar na vymalování učeben MŠ a ZŠ, chodeb a tělocvičny. Předem
děkujeme. Všem přeji krásné jarní dny a dětem plno zážitků při školních i rodinných aktivitách.
Lenka Doležalová
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Mateřská škola Chodovice
Teplé jarní sluníčko nám navodilo atmosféru k plnění březnového tematického cyklu – Jak se rodí jaro.
Seznamovali jsme se s proměnami jarní přírody, během vycházek do lesa, sadu či na louky jsme pozorovali život
ptáčků a jiných zvířátek. Domácí zvířátka a jejich mláďátka jsme chodili obdivovat ke kamarádovi Matýskovi
Lepšíkovi. Měli jsme tak možnost seznámit se z blízka s čerstvě narozenými kůzlátky a jehňátky a pohladit si je.
Dubnové téma Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, nás inspirovalo k výrobě zajíčků, kačenek, oveček a
kuřátek, která ozdobila naši velikonoční výstavu. Ta byla slavnostně zahájena 7.4. a na její vernisáži jsme
zazpívali jarní písničky. Naši předškoláčci spolu s velkými kamarády ze školy si také užili trochu dobrodružství při
akci Pohádková noc, kdy strávili noc bez rodičů v MŠ. Děkujeme tímto všem maminkám, které napekly dobroty
k sobotní snídani. Moc nám všem chutnalo.
I. Peterová

Klub seniorů
Počínaje březnem tohoto roku připravuje Obecní úřad v Holovousích dvakrát do měsíce, vždy v úterý od 9:00
hod. v prostorách knihovny tematická setkání seniorů, která jsou zajímavá nejen pro seniory. Tématem jedné
z prvních schůzek byla beseda s policisty ČR. Pro důchodce téma jako ušité. Zástupci hořické a jičínské policie
rádi předali své praktické zkušenosti, jak je třeba se chránit nejen v rámci silniční dopravy, ale také doma před
nezvanými návštěvníky. Účast na této první besedě byla překvapující. Druhá akce, která proběhla 22.3., byla
beseda o Norsku. O této severské zemi přednášel pan Hlaváček, promítal návštěvníkům jím pořízené fotografie.
Osobní poznatky tohoto cestovatele a fotografa o zemi rybolovu a nafty byly přínosem této akce. Poslední
březnová schůzka se nesla v duchu vzpomínkovém, kdy jsme společně zavzpomínali nad přinesenými obecními i
rodinnými fotografiemi. Byl to zajímavý pohled do historie rodné obce, tak říkajíc zevnitř. 18. dubna se podařilo
připravit zájezd do Památníku K. V. Raise v Lázních Bělohrad, kde se konala výstava velikonočních ozdob,
obeslaná kraslicemi z celé republiky, ale též výtvarnými a květinovými aranžmá na téma Velikonoce, převážně
z prací studentů Střední zahradnické školy v Kopidlně. Krásné počasí a právě rozkvetlé třešně daly akci pečeť
dobré nálady, vždyť z Holovous a Chodovic vyjela čtyři auta obsazená seniory a všichni byli spokojeni. Ještě
alespoň zmínku o nabídce volnočasových aktivit nejen pro seniory v naší obci. V knihovně na obecním úřadě
probíhá každý pátek od 9:00 hodin kurz práce s počítačem pro začátečníky, zájemci, kteří nemají počítač doma,
mohou využít nabídky samostatné práce na počítačích knihovny, která je po domluvě veřejnosti přístupná i mimo
otevírací dobu. Kdo chce jít s dobou, může se přihlásit do kurzu anglického jazyka, který je každé úterý od 16:00
hodin v budově obecního úřadu nebo si protáhnout tělo na zdravotním cvičení každé úterý v tělocvičně ZŠ od
16:30. Zbývá jen prozradit, že na 3. květen se chystá promítání o rekonstrukci kostela v Chodovicích, 17. května
cesta po stopách Holovouse a poslední květnový den bude věnován pěšímu výletu nejen pro seniory na Libín,
v případě zájmu je možný i odvoz autem pro zdravotně handicapované. Tak ať nám je na „výšlapu“ stejně dobře
jako v Bělohradě!
manželé Lukešovi

Knihovna
Na konci března knihovna ožila návštěvou
dětí z chodovické školy. Děti poznaly
prostory nově zrekonstruované knihovny,
byly seznámeny s jejím chodem a měly
možnost prohlédnout si nabídku dětské
literatury. Společně jsme si povídali na téma
Z pohádky do pohádky, děti zodpovídaly
pohádkový kvíz, vyslechly pohádkové čtení a
nechyběla ani sladká odměna od čarodějnice
Bimbuly. Na začátku dubna potom ve škole
proběhla tematická jarní beseda s výrobou
Moreny, čtením o lidových tradicích v rámci
vítání jara a venkovní hrou s hádankou.
V rámci oslav stoletého výročí narození
Václava Čtvrtka, významného spisovatele
dětské literatury, byly děti seznámeny s jeho
tvorbou a zajímavostmi z jeho života.
Vyhlášena byla výtvarná a literární soutěž
pro děti do 12 let na motivy pohádek Václava
Čtvrtka. Kreslit či literárně tvořit mohou děti
do konce května a svá dílka předat ve škole
či obecní knihovně. Vyhodnocení soutěže a
předání cen proběhne v rámci závěrečné
besídky na konci června. Na středu 18.
května od 18:30 hod. knihovna připravuje
cestovatelskou besedu s Pavlem Bičištěm na
téma Podkarpatská Rus, budeme rádi za
Vaši návštěvu.
Alena Kuželová

Komplexní revitalizace veřejných
prostranství a budov obce
Holovousy
Projekt podpořený z Regionálního operačního programu se
úspěšně blíží k závěru. Upravena máme veřejná prostranství,
vybudován sportovní areál, novou podobu získala budova
obecního úřadu. Kostel je vybaven technikou pro pořádání
kulturních akcí. Restaurátoři dokončují obnovu varhanní
skříně a další práce probíhají na obnově kamenných křížů a
soch. Slavnostní ukončení projektu připravujeme na konec
srpna. Nové prostory budovy obecního úřady využívají
sdružení na rozvoj našeho regionu. Své sídlo a kancelář má u
nás místní akční skupina Podchlumí, sdružení obcí
Podzvičinsko, Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého
kraje. V rámci projektu byla podána již čtvrtá žádost o platbu.
V rámci povinné publicity budou veřejná prostranství a
rekonstruované objekty označeny štítky s informací o podpoře
z EU – ROP. Pokud se podaří překonat administrativní
náročnost čerpání dotace, bude projekt finančně uzavřen do
konce letošního roku.
mb

Sportovní areál Holovousy - Chodovice
Dne 21.5.2011 bude slavnostně zahájen provoz sportovního areálu v Chodovicích. Proběhne zde míčový
šestiboj dvojic. Prezentace 7.30 hod., začátek turnaje 8.00 hod. Turnaj bude probíhat po celý den. Míčový
šestiboj: nohejbal, ping-pong, badminton, fotbalové penalty, trestné hody/házená, trestné hody/basketbal.
Účastnit se mohou všichni bez rozdílu věku, vítané jsou smíšené dvojice. Zájemci se mohou hlásit u správce
pana Klima. 1. místo – zlatý pohár, sláva, sud piva, 2. místo – stříbrný pohár, menší sláva, basa piva, 3. místo –
bronzový pohár, malá slávečka, karton piva. Během turnaje bude v areálu prezentovat paní Gotwaldová
známou kosmetickou firmu, takže můžete vyzkoušet líčení, nechat si otestovat pleť a pro děti je připraveno
malování na obličej. Občerstvení zajištěno - pivo, limonády, nanuky, klobásy, steaky.
Už od 1. května 2011 zde mohou sportovní nadšenci využít skatepark, travnaté fotbalové hřiště a víceúčelové
hřiště s umělým povrchem určené pro házenou, tenis, nohejbal, volejbal, basketbal a malou kopanou. Prodej
jednotlivých vstupenek, permanentek a rezervace jednotlivých sportovišť zajišťuje správce areálu pan Miroslav
Klimo na tel. 737 507 999. Podrobný provozní řád a provozní pokyny pro jednotlivá sportoviště jsou umístěny u
vchodu do areálu nebo u vstupu na sportoviště.
Vstup na dětské hřiště a všechna sportoviště pro místní občany do 18 let je zdarma.
Provoz areálu: denně od 8.30 hod. do 20.00 hod.
Ceník pronájmu jednotlivých sportovišť:
Pro místní občany -

permanentka na celou sezonu s neomezeným využitím….… 450,- Kč
permanentka na 10 her………………………………………….. 220,- Kč
permanentka na 5 her…………………………………………... 120,- Kč

Pro ostatní sportovce -

permanentka na 20 her/skatepark celá sezona……….…….... 500,- Kč
permanentka na 10 her…………………………………..………. 270,- Kč
Kurt s umělým povrchem/tenis, nohejbal, badminton…………….......……………. ……… 120,- Kč / 1,5 hod.
Kurt s umělým povrchem/volejbal, basketbal, malá kopaná…………..…………………… 300,- Kč / 1,5 hod.
Travnaté fotbalové hřiště…………………………………………..……….………………….. 500,- Kč / 1,5 hod.
Jednotlivá vstupenka na využití sportoviště…………….…………………………..…........... 30,- Kč / 1,5 hod.
Skatepark………………………………………………………………………………………..
10,- Kč / den
Sprcha…………………………………………………………….……………………………..
20,- Kč
Ondřej Suchý

Holovousova stezka

Neckyáda

Práce na vybudování Holovousovy stezky jsou v plném
proudu. Její realizace mohla být zahájena díky dotaci, kterou
pro naši obec získalo sdružení Podzvičinsko. Jsme jeho
členem a sdružení má sídlo a kancelář v nových prostorách
budovy obecního úřadu. Celkové náklady na akci jsou 960 tis.
Kč a naše obec pouze zajistí kofinancování ve výši 10%
celkových nákladů, tj. 96 tis. Kč. Zahájeny byly práce na
obnově povrchů polních cest do Hlásku a do Sudola. VŠÚO
věnoval 40 stromků holovouských malináčů, hrušní a třešní
pro výsadbu podél cest. Stezka bude mít 11 zastavení
s informacemi o zajímavostech naší obce. Tři zastávky stezky
budou doplněny dřevěnými objekty na téma vodník, čert a
studánková víla. Jejich ztvárnění se ujali absolventi hořické
sochařské školy – Pavel Doskočil, Jan Novotný a Jakub
Berdych. Materiál pro pohádkové objekty – kmeny buků, nám
darovaly Lesy ČR. Získání daru zajistil L. Hejduk. Slavnostní
otevření stezky plánujeme na sobotu 4. června. Možná
přijede i pan Holovous…

Po letech se znovu snažíme obnovit
tradici neckyády, která byla v minulosti
zdařilou akcí. Plavidla všeho druhu
zkrášlí rybníček na holovouské návsi
v sobotu 18.6. Zúčastnit se může každý,
komu nechybí odvaha, smysl pro legraci
a recesi a dostaví se na start
s improvizovaným, amatérsky vyrobeným
plavidlem. Fantazii a kreativitě se meze
nekladou, budeme rádi za Vaši účast.
Připraven je doprovodný program,
kapela, soutěže o ceny a občerstvení.
Hlásit se můžete na obecním úřadě či
emailem
na
adrese
knihovna@holovousy.cz.

mb

Hasiči na jaře
První dětská hasičská soutěž v tomto roce se konala dne 12. 3. v Miletíně a nesla název „Miletínský šmodrch“.
Jelikož se tato soutěž odehrává ve vnitřních prostorách, počet dětí z každého družstva je omezen na pět
nejrychlejších z každé kategorie. Za mladší děti Jakub Slezák se umístil na 32. místě, Michalka Kráčmarová na
13. Toník Křovina na 12., Honzík Vojtěch na 8. a Barunka Baliharová na senzačním 1. místě ze 44 dětí.
V kategorii starších Anička Vojtěchová na 29., Káťa Baudyšová na 18., Péťa Baliharová na 8. místě z 39 dětí. Za
dorost 15+ Káťa Maixnerová na 15. a Verča Baudyšová na 10. místě z 26 závodníků. Další soutěží bylo vázání
uzlů poslepu, do této soutěže bylo vybráno prvních dvacet závodníků s nejrychlejším časem nezávisle na
kategorii. Z našich dětí se tam probojovala Péťa Baliharová, která skončila na 12. místě. Celkově se SDH
Holovousy, jako družstvo, umístilo na 4. místě z 9 sborů. Dne 19.3. proběhl Okresní hasičský ples ve Valdicích.
Na tento ples náš hasičský sbor každoročně finančně přispívá a i se ho snažíme účastnit, jelikož jeho výtěžek je
věnován na hasičské soutěže pro mladé hasiče. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uspořádalo soutěž
„Požární ochrana očima dětí“ pro rok 2011, této soutěže se zúčastnilo 32 našich dětí. V prvním kole byly našim
SDH vybrány z každé kategorie tři práce a ty byly předány do druhého okresního kola v Jičíně. Výsledky bychom
se měli dozvědět v květnu. Dne 26.3. jsme autobusem vyrazili na pochod do Jičína „Putování za Rumcajsem“,
pod vedením P. Baliharové, J. Čihákové a L. Nimsové s 27 dětmi. I když počasí nebylo příliš příznivé, výlet jsme
úspěšně ve zdraví dokončili. Za výpomoc s dětmi děkujeme také K. Vojtěchové, Lukáši Lazarovi a Pavlu
Damecovi. Dne 16. - 17.4. naši hasiči uspořádali výlet do sklípku do Petrova u Strážnice. Volná místa v autobusu
byla nabídnuta i našim spoluobčanům, a tak byl zájezd plně využit. K podpoření dobré nálady ve sklípku nám
přispěl svými písničkami harmonikář p. V. Berný. Dne 22.4. se tak jako každý rok místní hasiči postarali o sběr
starého železa. Děkujeme za pomoc s technikou firmě Nims. Dne 30.4. hasiči pořádají tradiční pálení čarodějnic
u vagónu. Pro děti jsou od 17 hodin připraveny soutěže. Občerstvení zajištěno, všichni jste srdečně zváni.
A co nás čeká do prázdnin?
14. května – okrsková soutěž ve Třtěnicích (muži, ženy a děti)
21. května – hasič. soutěž v Ostroměři (muži, ženy)
3. - 5. června – druhá část Okresní soutěže hry Plamen v Luňanech
25. června – pořádání místní hasičské soutěže u vagónu (muži, ženy a děti) s večerní zábavou
za SDH Petra a Roman Baliharovi

Alternativní metody léčby paní Klimové
Jak mnozí z Vás víte, zabývám se léčební metodou pulzní magnetoterapie. Je to alternativní způsob léčby, při
které dochází k regeneraci z buněčné úrovně. V praxi to znamená, že ať je Váš problém v kostech, svalech,
orgánech, cévách, žlázách či tkáních, vše se odhojuje z buněčné roviny. Hlavní léčební účinky magnetoterapie
jsou již zmíněná regenerace, dále jsou zde o 60% rychlejší hojivé procesy a protizánětlivé účinky. Předností této
metody je i vasodilatační efekt, kdy se do optima roztahují cévy, tím se stabilizuje krevní tlak a optimalizuje
hustota krve. Jako člověk, který se setkal s bolestí různého druhu, vysoce oceňuji analgetický neboli
protibolestivý efekt. Ráda bych se zde zmínila i o protiedémovém účinku magnetoterapie. V neposlední řadě
působí tato léčba i na rovině psychické, kdy dochází ke zklidnění, dobrému spánku, protistresovému efektu a
získání celkové pohody. Na pozvání prof. Ligotzkého jsem měla čest zúčastnit se celosvětového kongresu
alternativní medicíny. Zastupovala jsem Českou republiku v oboru pulsní magnetoterapie a biofotoniky a kromě
vlastní přednášky jsem v kongresové hale měla po tyto dva dny možnost léčit touto metodou návštěvníky
kongresu. Kulisu mně tvořily obrazy PhDr. Zdeňka Hajného z Galerie Cesty ke světlu, které harmonizují a dobře
korespondují s léčební metodou pulzní magnetoterapie. Celosvětový kongres se poprvé v ČR konal v Praze
v kongresovém sálu Hotelu TOP Praha a pořadateli této významné akce byly Medicina Alternativa International
/MAI/ The Open International University for Complementary Medicines /OICUM/ a Medicina Alternativa Europe
/MAE/. MAI vznikla před více než 40 lety v Columbu a sdružuje 27000 lékařů a klinických odborníků ze 127 zemí
světa. Na kongresu bylo 300 zahraničních účastníků ze 102 zemí světa, za účastí médií - TV, hlavní deníky a
časopisy. Jsem velmi poctěna, že jsem mohla být na tak důležité světové akci a hodně mě to povzbudilo do mé
další činnosti. Proto jsem se i s Vámi, milí spoluobčané, chtěla podělit o tuto událost a zkušenosti.
Klimová Izabela, prom. biol.

Výměnný bazar
Opět pořádáme oblíbený výměnný bazar, který proběhne ve vagónu na hřišti v pátek 6.5. od 15.00 do 19.00 hod. a
v sobotu 7.5. od 10.00 do 14.00 hod. Můžete přinést věci nepotřebné a přebytečné a naopak si odnést to, co
potřebujete. Zbytek věcí bude věnován Diakonii Broumov. Pokud máte problém věci přivézt, po dohodě je odvezeme.
Kontaktujte E. Krámskou, tel.: 605 868 444 (po 15. hodině). Vybíráme: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla,
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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, nepoškozenou
obuv.
E. Krámská

Zahájení sezony na Zvičině
Rádi bychom Vás pozvali na každoroční promoakci Otevírání sezony na Zvičině, která proběhne v sobotu 7.5. 2011 od
11:00 do 13:30 na vrchu Zvičiny. I letos se můžete těšit na různé soutěže a aktivity, které budou v pohádkovém duchu.
Pro ty nejmenší je připraveno mnoho soutěží, zábavných i poznávacích her a pro ty větší zase závod na koloběžce o
„krále a královnu Podkrkonoší“. V rámci akce bude vyhlášena i fotosoutěž. Akci pořádá MAS Podchlumí. Tato kulturní
akce je již tradičně spojena s akcí „Běh na Zvičinu“ a letos poprvé i s akcí „Vítání jara na Kuksu“, kterou pořádá hospital
Kuks. Pro spojení Zvičiny a hospitalu Kuks bude k dispozici parní vláček! Sezona bude zahájena symbolickým
pouštěním balónků, na které si každý účastník bude moci nakreslit svou pohádkovou postavu! Přijde i dráček
Zvičiňáček, proto neváhejte a na Zvičinu dorazte.
Klára Davidová, Podzvičinsko

Krátké zprávy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

V zahradnictví U Veselých v Chodovicích byl od 22. 4. zahájen prodej květin – muškátů, balkonových květin a letniček.
Otevřeno denně.
30.4. Čarodějnice, sportovní areál, pořádají hasiči
6. - 7.5. Bazar ve vagónu na hřišti
21.5. Otevření sportovního areálu
4.6. Dětský den + slavnostní otevření Holovousovy stezky
12.6. Koncert v kostele, vystoupení Hořický komorní sbor, začátek v 17 hodin
18.6. Neckyáda na rybníce v Holovousích
25.6. Hasičská soutěž, sportovní areál
Svoz odpadů - modrá známka - 1 x týdně – každé úterý, červená známka – 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., zelená známka
– 1 x 14 dnů - 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., žlutá známka – 1 x měsíčně – 10.5., 7.6., oranžová známka – rekreační
svoz – 1 x 14 dnů léto – 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., pytle s tříděným odpadem – 3. 5., 14.6.
Nabídka volnočasových aktivit – kurz práce s počítačem – každý pátek od 9.00 hod., knihovna, anglický jazyk – každé
úterý od 16.00 hod., zdravotní cvičení – každé úterý - tělocvična ZŠ od 16.30
Obecní úřad společně s Českým zahrádkářským svazem vyhlašuje soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno nebo
předzahrádku. Vyhlášení vítěze a jeho ocenění proběhne v rámci pouťového jarmarku sv. Bartoloměje 28.8.

Společenská kronika
Životní jubilea – srdečně blahopřejeme
Šťovíčková Olga - 83 let
Štejnar Jaroslav – 81 let
Lukešová Vlasta – 81 let
Hakl Zdislav – 88 let
Kopová Stanislava – 75 let
Hochmalová Marie – 75 let
Narodili se
Alžběta Pražanová 14.3.
Odstěhovali se
Josef Zelený z Holovous do Skalice
Zemřeli
Jana Kubíčková 14.4.
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