21. prosince 2011

19. ročník

číslo 6/2011

cena 5 Kč

ZASEDÁNÍ OZ
Zasedání zastupitelstva obce Holovousy se koná v pondělí
23. ledna od 18 hodin v knihovně obecního úřadu s tímto programem:
1) Zpráva o hospodaření obce v roce 2011
2) Příprava a průběh investičních akcí
3) Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2012
4) Různé

Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
2012 hodně štěstí, zdraví a úspěchů přeje svým
občanům zastupitelstvo obce
Ze zasedání OZ
Na zasedání OZ byl projednán a schválen rozpočet obce na rok 2012. Rozpočet byl schválen jako přebytkový a
počítá s celkovými příjmy ve výši 4.553.160,- Kč a výdaji 3.305.000,- Kč, dalším výdajem je splátka půjčky na
stavbu kanalizace ve výši 800 tis. Kč a rezerva ve výši 228.160,- Kč na kofinancování investičních akcí.
V příjmech počítá rozpočet s nižšími daňovými příjmy oproti skutečnosti letošního roku, protože prognóza
daňových příjmů pro rok 2012 není nikterak příznivá.
OZ projednalo a chválilo Program obnovy vesnice na období 2012- 2015, který zahrnuje investiční záměry obce.
Program bude umístěn na webových stránkách, k nahlédnutí je v kanceláři obecního úřadu.
OZ schválilo rozpočtová opatření, která reagují na čerpání přidělených dotací a probíhající investiční akce. Plně
proplacena byla dotace z Regionálního operačního programu na obnovu veřejných prostranství a budov obce,
stejně tak dotace na vybudování Holovousovy stezky. Průběžně je proplácena dotace z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci kterého jsou financovány aktivity školy a školky a volnočasové
činnosti pro naše děti.
OZ schválilo podání žádosti do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na výstavbu II. etapy
komunikace pod kostelem a na úhradu úroků z půjčky na stavbu kanalizace. Prostřednictvím Mikroregionu
Podchlumí se podařilo získat dotaci na obnovu dopravního značení. Do konce letošního roku by měl být znám
výsledek dotačního řízení na ministerstvu pro místní rozvoj, kam jsme podali žádost na obnovu místních
komunikací poničených červnovou povodní.
OZ schválilo prodej dalšího pozemku pro výstavbu rodinného domku v Chodovicích pod kostelem. V nabídce
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zůstává ještě pět pozemků, cena 650,- Kč/m zahrnuje i přípojky všech inženýrských sítí.
OZ schválilo uzavření smlouvy s firmou Filup-elektro na vybudování veřejného osvětlení v lokalitě RD pod
kostelem. V letošním roce budou položeny pouze kabely, stožáry se svítidly v dalším období.
OZ schválilo uzavření smlouvy s architektonickým ateliérem KAVA na zpracování studie celkové rekonstrukce
školy a výstavby tělocvičny.

OZ projednalo návrh České pošty na změnu poskytování poštovních služeb v naší obci, s návrhem OZ
nesouhlasí a žádá další jednání.
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Zastupitelstvo projednalo výši stočného, ta byla stanovena na 11,- Kč/m . Při nově stanovené výši odběru 35m
za osobu a rok činí poplatek za stočné 385,- Kč/osoba a rok. Dochází k navýšení o 17,- Kč za osobu.
Funkce místostarosty obce se k 31. 12. 2011 vzdal pan Ondřej Suchý. Nový místostarosta obce zatím zvolen
nebyl.
Zastupitelům a spolupracovníkům obce děkuji za jejich celoroční práci a do nového roku přeji Vám všem hodně
zdraví a štěstí.
Martina Berdychová

POPLATKY V ROCE 2012
Odpady: systém nakládání s odpady se pro rok 2012 nemění. Stejně jako v letošním roce bude s každou
domácností uzavírána smlouva o likvidaci odpadu, dle výběru četnosti svozu. Svozová firma ASA na příští rok
mírně navyšuje ceny jednotlivých typů svozů – známek na popelnice. Svozový den se nemění, zůstává úterý,
stejně jako pro tříděný odpad – odvoz pytlů. Do třídění odpadů se zapojila i naše škola, kam můžete 4x ročně
předat zdarma noviny, časopisy a karton, dále PET lahve a víčka. Známky roku 2011 budou platit celý leden.
Od února musejí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od pondělí 2. ledna
v kanceláři obecního úřadu.
Ceny a termíny svozů pro rok 2012:
Modrá známka – týdenní, cena 1.830,- Kč – svoz každé úterý od 3. 1. do 25. 12.
Červená známka – 42x za rok – kombinovaná – zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní, cena 1.560,- Kč
3. 1., až 24. 4. Každé úterý, dále 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 18. 9., od 25.
9. každé úterý do 25. 12.
Zelená známka – 26x za rok – čtrnáctidenní, cena 1.130,- Kč
3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8.,
28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.
Žlutá známka – 13x za rok – měsíční, cena 680,- Kč
3. 1., 31. 1., 28. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 17. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 6. 11., 4. 12.
Oranžová známka – rekreační – 1x za 14 dní léto, cena 680,- Kč
24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10.
Černé pytle na směsný odpad, cena 52,- Kč/kus, svoz každé úterý.
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 3 pytle za osobu a rok zdarma, další pytel 10,-Kč
10. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 12. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10, 13. 11., 11. 12.
Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března, k 30. 3. 2012. a to 100,-Kč
za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč.
Stočné: Pro rok 2012 budou uzavírány nové smlouvy na úhradu stočného, protože na základě vyhlášky
ministerstva zemědělství se mění směrné číslo pro stanovení objemu odpadních vod za osobu a rok.
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Ze současných 46m bylo stanoveno na 35m . Zastupitelstvo obce stanovilo výši stočného pro rok 2012
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na 11,- Kč/m . Za osobu tak v roce 2012 budeme hradit 385,- Kč, což je o 17,- Kč za osobu více než v letošním
roce. I přes mírné navýšení stočného nebudou plně pokryty náklady na provoz kanalizace. Ty tvoří mzdové
náklady za každodenní obsluhu ČOV, energie, opravy, služby – odvoz kalů, čištění potrubí
a čerpacích stanic, odborné řízení provozu ČOV, měsíční rozbory vypouštěných vod.
V letošním roce dosáhly náklady na provoz kanalizace 370 tis. Kč a stočné vybereme ve výši
248 tis. Kč. Provoz kanalizace v letošním roce doplácíme částkou 122 tis. Kč. Náklady
příštího roku předpokládáme ještě vyšší, poroste cena energií i služeb. Nadále se budeme
snažit eliminovat nátok dešťových a balastních vod do splaškové kanalizace, které navyšují
náklady na provoz kanalizace. Problémy s provozem kanalizace a zvyšování jejich
provozních nákladů je mj. také způsobeno nezodpovědným přístupem domácností,
které do kanalizace nemají napojeny pouze vody splaškové. Budou nadále probíhat
kontroly a nedodržení smlouvy na odvádění splaškových vod, zejména zjištění nátoku
dešťových a balastních vod, bude finančně postihováno.
Předplatné Zpravodaje zůstává pro rok 2012 beze změny, tedy ve výši 50,-Kč.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Než zazvoní zvonek a Ježíšek roznosí všechny dárky, máme ve škole
"napilno".
Od 2. prosince začaly děti MŠ a ZŠ jezdit na plavecký výcvik do Hořic.
V pátek 2. 12. odpoledne si adventní čas přišly zpestřit do školy
maminky a vytvořily si vánoční svícen, věnec na dveře a stromek
z buxusu. Paní kuchařky nám k tomu upekly výborný koláč.
Vánoční atmosféru všem navodila besídka dětí MŠ a ZŠ, na kterou se
pilně připravovaly, učily se texty básniček, koledy a tanečky.
Chodovický kostel sv. Bartoloměje tak rozezvučely 8. prosince dětské
hlásky a potlesk rodičů. To je vždy překrásná odměna pro nás - učitelky.
S dětmi z Dětského domova v Nechanicích jsme prožili 14. prosince tajuplné předvánoční odpoledne, na kterém
jsme si společně zazpívali koledy, připomněli vánoční zvyky, pohráli si a popovídali.
V družině si děti vyměnily 19. prosince vzájemně dárky na vánoční besídce a možná nějaké dárky donese
i Ježíšek.
Projektový den CHRISTMAS-VÁNOCE je naplánován na 20. prosince. Přiblížíme si v něm průběh Vánoc
v anglicky mluvících zemích a u nás, tradice, anglické a české koledy. Projektu se zúčastní žáci 1. - 5. ročníku
společně.
Ředitelské volno je vyhlášeno na 22. prosince.
Od 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012 jsou vánoční prázdniny. Děti MŠ a ZŠ nastupují v úterý 3. ledna 2012.
Na konci prosince budeme plánovat skupinky na již tradiční obchůzku Tří králů. Prosíme rodiče o pomoc
při realizaci této akce, která je plánována na sobotu 7. ledna dopoledne.
Na co se budeme těšit v novém roce?
Den otevřených dveří bude 17. 1. 2012. Budeme rádi, když se přijdete podívat na prostředí školy a tříd,
ve kterých se děti učí a kde probíhá běžná vyučovací hodina na malotřídní škole.
Projekt pro předškoláčky "Hrajeme si na školu" proběhne 11., 18. a 25. 1. 2012 dopoledne. Děti se postupně
seznámí s prostředím první třídy, se spolužáky a zapojí se do vyučovací hodiny.
Pohádkový zápis do 1. ročníku se koná 25. 1. 2012 v 15:30h v učebně první třídy. Těšíme se na budoucí
školáčky a jejich rodiče.
Během měsíce ledna a února pozveme naše kamarády z DD Nechanice k nám do Chodovic na projektový den
"Zima nás baví", při kterém využijeme kromě jiného i nové běžecké vybavení.
V únoru odjíždí celá škola na zimní pobytový týden do Dolní Rokytnice do penzionu Skol. Všichni se už teď moc
těšíme.
Pololetí zakončíme 31. 1. 2012 rozdáním vysvědčení a v pátek 3. února následují jednodenní pololetní prázdniny.
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům Soukupovým za darování květin a rodičům Vrbatovým za chvojí
na vánoční dílnu, paní Fikkerové za papíry do kopírky, za boxy panu Melicharovi, paní Bangové za sladké dárky
pro děti do DD Nechanice a všem ostatním za podporu a pochvalná slova, která vždy potěší a povzbudí.
Za kolektiv zaměstnanců školy všem přeji, ať ve vánoční nadílce naleznete kromě dárků také hodně lásky,
pochopení, tolerance, času pro děti, sebe a své blízké.
Mgr. Lenka Doležalová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Během podzimu jsme s radostí přivítali několik nových tříleťáčků z Hořic a věříme, že se jim u nás líbí.
S tématem Počasí je na draka, jsme pozorovali změny v přírodě, povídali si o zdraví a našem těle.
Prosinec jsme zahájili první hodinou plavání (končíme 17.2.). Společně s maminkami jsme vyrobili krásné
adventní dekorace z přírodnin. Pod heslem Těšíme se na Ježíška, zpíváme vánoční písničky, učíme se básničky
a tanečky jsme si pilně připravovali na vánoční besídku, která se konala 8. prosince
v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích. Teď už se moc těšíme, co nám ve školce
nového nadělí Ježíšek pod stromeček.
V novém roce nás čeká zahájení projektu Hrajeme si na školu, kde si předškoláci
budou chodit každou středu zvykat na prostředí a kamarády ve škole.
(11. 1., 18. 1., 25. 1.) A především doufáme, že nám brzo napadne sníh,
abychom si užili zimních radovánek.
Markéta Klůzová

ŠKOLA, EVROPSKÁ UNIE A ADVENTNÍ ČAS
Jak je u nás zvykem, v období adventu a vánočních svátku se lidé obdarovávají a přejí si mnoho
hezkého. I v naší škole se objevil Ježíšek a nadělil spousty překvapení. Díky podpoře EU
a Královéhradeckého kraje byly do naší školy pořízeny nové stany, vybavena byla i školní tělocvična
novými žíněnkami, gymnastickým nářadím, míči všeho druhu, „opičí“ dráhou a mnohým dalším. Byly
zakoupeny pomůcky pro environmentální výchovu v MŠ i ZŠ. Při čerpání podpory jsme nezapomněli
ani na naši školku. Veškeré dárečky určené do naší MŠ jsme si uschovali u Ježíška a s napětím
spolu s dětmi budeme očekávat, co nám nadělí. Pro venkovní vyžití a nejrůznější zahradní akce jsme
získali luky a kuše. Byl získán nespočet didaktických pomůcek. Naše škola také pořádala několik
seminářů pro rodiče s dětmi. Jednalo se o výtvarné dílny podporující kreativitu v jakémkoli věku,
ale i o naučné semináře, např. nás navštívily členky Českého červeného kříže spolu s doktorkou
rychlé záchranné služby a několika figurantkami, které pro nás uspořádaly interaktivní seminář.
V následujících měsících se budeme snažit posunout projekt do jeho finální verze a těšit se
z mnohého, co nám podpora EU a Královéhradeckého kraje poskytla.
L. Nimsová

PÁLENÍ ODPADŮ
V podzimním období nastal čas úklidů zahrádek a s tím spojené i pálení listí.
Současně přibývaly stížnosti na zápach, obtěžování kouřem. Možnost pálení
rostlinného odpadu není zcela zakázána, je však velmi omezená. Pálit lze pouze
zcela suché rostlinné zbytky a splnit podmínku, že nevzniká kouř obtěžující
a zatěžující okolí. Navíc je z ohnišť na zahradách, ale i z komínů, cítit nedýchatelný
zápach, který napovídá o pálení plastových a jiných odpadů. A to je přinejmenším
přestupek, za který hrozí finanční postih. Hlavně je to však bezohlednost, kterou
ohrožujete zdraví nás všech. Jak si poradit s listím na zahradě najdete v příspěvku
paní Jitky Blažkové.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZÁJMEM NÁS VŠECH
Opadané listy a další rostlinný odpad po podzimním úklidu zahrad není potřeba spalovat. Pokud jej budeme
kompostovat, připravíme si pro další rok kvalitní hnojivo, které můžeme využít prakticky všude na zahradě. Hodí
se i pro balkónové a pokojové květiny.
Materiál lze jen vrstvit na hromadu, ale můžeme si vyrobit kompostér z dřevěných latí nebo pletiva. Když máme
jen malou zahrádku, postačí nám plastový kompostér, který zabere minimum místa. Je důležité, aby ke
kompostovanému materiálu měl přístup vzduch. Do spodní části kompostu dáváme hrubý materiál. Je-li
k dispozici drtič větví, můžeme sem uložit nadrcené slabší větvičky stromků i keřů, stonky květin, kukuřice, slámu.
Menší objem materiálu lze nastříhat zahradnickými nůžkami, suché listy rozdrtit sekačkou. Když přidáme vrstvu
zeminy, hotový kompost, eventuelně močůvku nebo trochu hnoje, urychlí to zrání a pomůže udržovat vlhkost.
Dále vrstvíme trávu, kterou můžeme míchat s listím. Do kompostu dáváme zbytky ze zelenin, ovoce, květin, listí (i
z ořešáků) a trávu. Mísíme je se suchými zbytky, například se suchou trávou, pilinami, můžeme přidat kousky
nepotištěného papíru, lepenku, vaječné skořápky, zbytky čaje, kávy. Do kompostu nepatří odpad z masa, kosti,
zbytky pečiva, plevel, popel z uhlí. Slupky pomerančů a citronů, které se déle rozkládají, raději usušíme. O jejich
sběr se zajímají děti z naší školy. Kompostovaný materiál musí být stále vlhký, proto v době suchého počasí
vyžaduje zálivku a převrstvení jednou až dvakrát za rok.
V současné době však můžeme využívat i biologické urychlovače kompostů. Koupíme je v drogerii nebo
prodejnách se zahrádkářskými potřebami. Tyto urychlovače jsou naprosto ekologické. Tvoří je bakterie, které
nezatěžují životní prostředí, nejsou pro člověka ani další živé organismy ničím škodlivé. Aplikace je velmi
jednoduchá. Prášek se nechá přibližně půl hodiny aktivovat ve vlažné vodě. Potom se tímto roztokem materiál ke
kompostování prolije. Celý proces rozkladu se značně urychlí.
Když nemáme chuť nebo možnost založit kompost, tak lze spadané listy zarýt nebo zaorat. Pro životní prostředí
to bude šetrnější a pro nás všechny mnohem příjemnější, než dýchat dým ze suché trávy a spadaného listí, který
někdy nese stopy i jiných příměsí.
Ing. Jitka Blažková

POMÁHÁME NA CESTĚ K LEPŠÍMU ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
V letošním školním roce jsme se zapojili do několika ekologických programů. Rozhodli jsme se, že budeme sbírat
papír, baterie, plast a elektroniku. V pondělí 28. 11. 2011 jsme uspořádali náš první sběr papíru a elektra. Tímto
bychom rádi poděkovali všem obyvatelům obce, kteří se naší akce jakkoli zúčastnili. Díky jejich pomoci získala
škola 600Kč za papír a 300bodů za elektrozařízení. Všem Vám moc děkujeme.
Dne 26. 3. 2012 bychom rádi akci zopakovali, budeme moc rádi, když se jí zúčastníte i Vy. V tento určený den
budeme ve škole vybírat papír i elektro.
Co a jak sbíráme?
Papír
- časopisy, noviny, knihy papírové kartony - vždy v předem určený den
Baterie
- všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových
ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
- velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché
baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1kg
- baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm
- ve škole bude umístěna sběrná nádoba
Elektrozařízení - všechna drobná elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem sběrné nádoby (resp.
vejdou se do sběrné nádoby) - např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky,
telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, elektrické hudební nástroje, drobné
kuchyňské elektrospotřebiče a další…
- kabely, nabíječky
- televizory a PC monitory
- vybíráme vždy v předem určený den
PET víčka
- veškerá plastová víčka – vybíráme kdykoli
Pokud budete mít jakékoli dotazy, rádi Vám je sdělíme v ZŠ Chodovice osobně
nebo telefonicky na čísle 724985324. Předem děkujeme za Vaši podporu.
L. Nimsová

ADVENTNÍ KONCERTY V KOSTELE
SV. BARTOLOMĚJE V CHODOVICÍCH
V neděli 27. listopadu 2011 proběhl první adventní koncert. Již tradičně se zde sešli zástupci jednotlivých obcí
Holovousy, Chodovice, Bílsko a Chlum, aby ozdobili stromeček své obce. První hořící svíčka na adventním věnci,
rozsvícené stromečky a vůně horkého punče umocnily vánoční atmosféru. To byl ten pravý čas pro začátek
vystoupení dětí ze ZUŠ z Hořic. Krásně připravený program plný koled nás přesvědčil o tom, že se opravdu blíží
Vánoce. Učinkující byli odměněni velkým potleskem a voňavými perníčky, které pro ně upekly děti z naší základní
školy.
Dne 3. prosince 2011 se uskutečnil druhý adventní koncert. I když venku pršelo a foukal vítr, kostel se zcela
zaplnil místními a přespolními posluchači, kteří přišli načerpat vánoční atmosféru. Všichni netrpělivě čekali
na začátek vystoupení. Krátce před osmnáctou hodinou se kostel zahalil do tmy. Hořící svíčky v kostele
a na adventním věnci nám umožnily si interiér kostela prohlédnout v úplně jiném světle. Možná i proto všichni
trpělivě čekali. Závada na elektrice byla brzy odstraněna. Kostel se rozsvítil a před publikum předstoupilo téměř
sedmdesát účinkujících ze spojených sborů CANTUS FEMINAE Nechanice, BONA VITA Hořice,
SVATOVAVŘINECKÝ SBOR Nový Bydžov a přátelé Radka Hudečková (mezzosoprán), Karel Růžička (tenor)
a HOŘICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR. Pod vedením dirigenta Petra Semeráka se celým kostelem rozezněla
vánoční mše. Věřím, že za všechny, kteří se na koncert přišli podívat, to mohu vystihnout jedním slovem –
nádhera. Po zaznění posledního tónu děkovalo publikum účinkujícím potleskem ve stoje. Příjemně strávený
večer nám zase o krok přiblížil nejkrásnější svátky v roce.
V sobotu 10. prosince se konal již třetí adventní koncert. Opravené varhany se pod prsty varhaníka Václava
Uhlíře rozezněly celým kostelem. Varhanní improvizace na adventní píseň "Co již dávní proroci" a směs koled
evropských národů společně se zpěvem sopranistky Jitky Přibylové byly pro nás přítomné opravdovým zážitkem.
Publikum tleskalo ve stoje a tím si vysloužilo ještě malý přídavek. Spokojeni a svátečně naladěni jsme se vraceli
do svých domovů.
Čtvrtá svíčka zapálená na adventním věnci nám 17. prosince 2011 oznamovala, že se tu koná již čtvrtý adventní
koncert. Hořické pěvecké sbory Ratibor a Vesna vystoupily s bohatým programem, ve kterém nás provedly
od skladeb klasického chrámového repertoáru k tradičním lidovým koledám z různých oblastí Čech, Moravy
a Slezka. Dozvěděli jsme se, jak slavili Vánoce naši předkové a jaké zvyky dodržovali. Vánočně naladěni se teď
už těšíme na příchod nejkrásnějších svátků.
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RECEPTY Z 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE
O NEJLAHODNĚJŠÍ JABLEČNÝ MOUČNÍK
Stalo se již tradicí, že ve vánočním čísle Zpravodaje vydáváme recepty na moučníky, které se účastnily soutěže
„O nejlahodnější jablečný moučník“. Tak tady jsou ty, které nám byly dodány. Přejeme Vám hodně úspěchů
při jejich pečení:

OBOUSTRANNÉ ŘEZY – 1. místo
Lenka Buštová, Hořice
Suroviny: 125 g másla, 125 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, špetka soli, 175 g hladké mouky, 2 lžičky
kypřícího prášku, 50 ml mléka, 2 vejce (jedno do těsta, druhé na potření), 100 g mandlových plátků a 1 skořicový
cukr
Náplň: 400 g jablek, 300 ml vody, 50 g cukru, 1 skořicový cukr, šťáva z půlky citronu a 1 vanilkový pudink.
Na šlehačkovou náplň 300 g jogurtu, 20 g moučkového cukru, 1 skořicový cukr, 250 ml smetany na šlehání,
1 sáček želatinového ztužovače a 100 ml vody.
Postup: Díky několika vrstvám to vypadá, že jde o složitější moučník, ale v podstatě jen rozmáznete těsto na
velký plech, potřete povrch rozšlehaným vejcem a posypete mandlovými lupínky. Upečený plát, ještě horký
rozdělíte na stejné poloviny a jednu z nich před plněním obrátíte posypem dolů. Připravíte si jablečnou
i jogurtovou náplň, namažete je na polovinu plátu a druhým přiklopíte.
Těsto: Máslo ušlehejte s oběma cukry do pěny a přidejte špetku soli. Zvolna vmíchejte mouku s kypřícím
práškem a v mléku rozšlehané vejce. Vmíchané těsto rozetřete na plech s plátem papíru, povrch lehce potřete
rozšlehaným vejcem a posypte směsí z mandlových plátků se skořicovým cukrem. Plát pečte zhruba 12 minut
při 200 °C. Po vyjmutí z trouby rozdělte plát na půlky. Oloupaná jablka nakrájená na kostky poduste v kastrolu
pod pokličkou asi 7 min s vodou, cukrem, skořicí a citronovou šťávou. Zvlášť smíchejte pudink s trochou vody
nebo jablečné šťávy, přilijte jej do ne zcela rozvařených a rozšťouchaných jablek a za stálého míchání ještě asi
minutu povařte. Jeden díl upečeného plátu obraťte lupínky dolů, jablečnou náplň na něj rozetřete a nechte ji
vychladnout. Zvlášť promíchejte ručně jogurt s cukrem včetně skořicového, vmíchejte ušlehanou smetanu a dle
návodu připravený ztužovač. Rychle promíchejte a ihned hmotu rozetřete na jablečnou náplň. Náplně přiklopte
druhým plátem, mandlovými lupínky nahoru. Nechte vše v chladu ztuhnout a řezy nakrájejte.

JABLEČNÉ ŘEZY – 2. místo
Marie Novotná

Suroviny: 12,5 dkg másla, 12,5 dkg cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 3 vejce,
50 ml mléka, 12,5 dkg hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, 1 lžíce kakaa
Jablka nastrouhat, rozvařit a zahustit škrobem. Vychladlé nalít na upečený
korpus.
Krém: 1 velký bílý jogurt, 4 vanilkové cukry, 15 g želatiny namočené v trošce
vody, 2 šlehačky – ušlehat a vše promíchat.
Navrch posypat strouhanou čokoládou.

OBRÁCENÝ JABLEČNÍK
Vojtěchová Kateřina, Chodovice
Suroviny: 1 vanilkový cukr, 1 lžička mleté skořice, 350 g na kostky nakrájených a oloupaných jablek
Piškotové těsto: 2 vejce, 50 g moučkového cukru, 3 lžíce vlažné vody, 100 g polohrubé mouky, 1 prášek
do pečiva
Náplň: 1 vanilkový pudink, 250 ml mléka, 1 zakysaná smetana, strouhaná čokoláda
Plech vyložíme pečícím papírem nebo alobalem, dno posypeme vanilkovým cukrem, skořicí a jablky. V troubě
při 250 °C zapečeme asi 15 minut. Než cukr dole začne karamelizovat, připravíme si těsto. Ušleháme vejce
s cukrem, přidáme po lžících vlažnou vodu a zvolna vmícháme mouku s práškem do pečiva. Těsto nalijeme
na předpečená jablka, povrch uhladíme a dáme do trouby. Po upečení ještě teplý moučník vyklopíme
na podložku a stáhneme z něj papír. Z vanilkového pudinku a mléka svaříme pudink a hned po odstavení do něj
zašleháme zakysanou smetanu. Směsí potřeme vrstvu jablek, uhladíme a posypeme nahrubo strouhanou
čokoládou.

JABLKOVÝ KOLÁČ
Nikola Nožičková, Holovousy
Suroviny: 1 listové těsto, 6 jablek, 1 vanilkový pudink, rozinky, cukr krupice, skořice. Listové těsto rozdělíme na
2 půlky, první půlku vyválíme na plech vyložený pečícím papírem. Na první placku nastrouháme jablka, dáme
cukr, skořici a rozinky. Na to nalejeme vanilkový pudink. Vyválíme druhou placku, tím tu první s pudinkem a
jablky, přikryjeme, potřeme vajíčkem a nožem uděláme mřížky. Dáme péct do zlatova na 180°C.

TROJBAREVNÝ DORT S JABLKY
Jana Tejchmanová, Holovousy
Korpus: 150 g hladké mouky, 50 g polohrubé mouky, 90 g cukr krupice, 3 vejce, 3 lžíce kakaa, 2 lžíce vody,
4 lžíce oleje, tuk na vymazání a mouka na vysypání formy
Náplň 1: asi litr vody, 1 lžíce cukru 1 lžíce citronové šťávy, 3 hřebíčky, uvaříme oloupaná odjádřená 4 větší
jablka nakrájená na čtvrtky (nesmí se rozpadat)
Náplň 2: 2 tvarohy ušleháme s 2 lžícemi másla + 2 lžíce strouhaných ořechů. Nakonec přidáme nadrolený plát a
smícháme dohromady.
Náplň 3: 1 šlehačku ušleháme do tuha
Upečeme korpus asi 30 minut při 170 °C. Necháme vychladnout. Z korpusu seřízneme asi 1 cm silný vrchní plát,
který si nadrolíme do misky. Na zbylý korpus natřeme ostrou zavařeninu a poklademe okapané čtvrtky jablek
(náplň 1). Na jablka rozetřeme náplň 2 a dáme ztuhnout do lednice. Ušleháme si šlehačku (náplň 3), kterou
natřeme na ztuhlý dortík. Nakonec posypeme zbylými drobky korpusu, ořechy a čokoládou. Přizdobit můžeme
i nakrájenými jablky.

JABLEČNÝ TVAROŽNÍK
Jana Tejchmanová, Holovousy
Těsto: 5 vajec 150 g polohrubé mouky, 150 g cukru moučky, půl balíčku prášku do pečiva, 3 lžíce vody
Jablečná náplň: 1 kg očištěných jablek, 2 balíčky vanilkového cukru
Tvarohová náplň: 500 g měkkého tvarohu, 200 g cukru moučky, 1 vanilkový cukr, 150 g másla
Navíc: smetanu ke šlehání, skořici
Postup: Jablka oloupejte, nastrouhejte na hrubém struhadle a smíchejte s vanilkovým cukrem. Plech vyložte
alobalem a rozetřete na něj jablečnou hmotu. Oddělte žloutky od bílků. Žloutky utřete s cukrem do pěny a přilijte
vodu. Mouku prosejte s přáškem do pečiva a přidejte ke žloutkům. Nakonec zlehka vmíchejte sníh z bílků. Těsto
vlijte na jablka a dejte péct do trouby vyhřáté na 160 °C. Tvaroh ušlehejte s cukrem moučkou, s vanilkovým
cukrem a se změklým máslem. Upečený jablečný korpus překlopte a odstraňte obal. Tvarohovou náplň opatrně
rozetřete na jablečnou vrstvu. Smetanu ušlehejte a rozetřete v rovnoměrné vrstvě na moučník a posypejte
skořicí.

JABLKOVÝ HŘBET
Alžběta Klůzová, Chodovice
Suroviny: 250 g hladké mouky, 250 g cukru, 5 větších vajec, citronová kůra, máslo a strouhanku na vysypání,
3 jablka, 1 skořicový cukr, hrst brusinek a hrst rozinek
Postup: Jablka omyjte, oloupejte, zbavte je jádřinců a nakrájejte na měsíčky
V míse vyšlehejte žloutky s cukrem do pěny. V druhé míse vyšlehejte sníh z bílků se špetkou soli. K žloutkům
přidejte citronovou kůru, mouku a sníh z bílků a vše lehce stěrkou promíchejte, až vznikne jednolité těsto. Třetinu
z něj nalijte do vymazané formy, poklaďte vrstvou jablek, zasypte asi ½ skořicového cukru, polovinou brusinek a
polovinou rozinek. Pak přidejte druhou třetinu těsta, jablka, cukr, brusinky a rozinky a navrch nalijte zbytek těsta.
Troubu rozehřejte asi 180 °C, vložte do ní hřbet a pozvolna pečte asi 40-50 minut. Ve chvíli,
kdy se těsto nelepí na špejli, je hotovo!

JABLKOVÝ MOUČNÍK
Ludmila Černá, Bílsko
3 hrnky polohrubé mouky a cukru, 1 tuk, 1 kypřící prášek, 2 vejce. Vše zaděláme,
rozdělíme na 2 díly, menší dáme do mrazáku. Větší díl vyválíme, dáme na plech.
Na těsto nastrouháme jablka. Potom uvaříme pudink (s 2 vanilkovými cukry + 8 dcl
mléka) a nalijeme na jablka. Na něj nastrouháme těsto z mrazáku a upečeme asi na
180 °C.

ŠLEHAČKOVÉ KOSTKY
Ludmila Černá, Bílsko
Třená: 6 žloutků, 26 dkg cukru, 1 sklenička vody, 26 dkg hl. mouky, 1 kypřící prášek, sníh ze 6 bílků. Upečenou
třenou potřeme dušenými jablky. Na povrch natřeme 2 zakysané smetany + 2 šlehačky v prášku.

JABLKOVO-OŘECHOVÝ KOLÁČ
Ladislava Šubrtová, Ostroměř
3 vejce, 15 dkg pol. mouky, citronová kůra, 2 lžíce rumu, 100 ml oleje, 10 dkg hery (rozehřát), 1 kypřící prášek,
1 vanilkový pudink, 1 vanilkový cukr
Náplň: 80 dkg dušených jablek, trochu skořice, 2 vanilkové cukry, 1 vanilkový pudink, 15 dkg mletých ořechů,
2 lžíce rumu
Vejce našleháme s cukrem, přidáme vanilkový cukr, pudink, mouku, olej, rum, prášek do pečiva. Rozetřeme
na plech a navrch potřeme nádivkou a ostatními surovinami a upečeme.
A v tuto chvíli se na Vás znovu obracíme s prosbou o spolupráci při vydání kuchařky za uplynulých 10 let.
Ozvěte se prosím naše pekařky, které budete mít chuť se na vydání kuchařky podílet – to znamená znovu péct.
S dotazy a nápady můžete přijít každé úterý v době od 15:00 do 17:00 hodin na OÚ nebo pište na
obec@holovousy.cz. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
ODPOLEDNE
Masopustní veselí bude pokračovat i v neděli a proto
zveme všechny princezny, vodníky, čerty, skřítky,
broučky, no zkrátka Vás všechny milé děti, které rády
soutěžíte, tancujete a máte rády legraci. Přijďte se
pobavit 19. února 2012 od 14:00 hodin do hostince U
Krejčů v Holovousích na dětský maškarní karneval.
Budou pro Vás všechny připraveny sladké dobroty.
Těšíme se na Vás.
zb

MASOPUST 2012

ADVENTNÍ POSEZENÍ PRO
SENIORY
V úterý 13. prosince 2011 se jako již tradičně v tomto
čase sál hostince U Krejčů v Holovousích zaplnil
seniory. K dobré náladě všech zúčastněných zahrál
pan Mgr. Vladimír Berný spousty krásných písniček.
Mnozí si i s chutí zazpívali. Po celý večer bylo
možné sledovat promítání fotografií z akcí, které se
konaly v naší obci v letošním roce. Pro přítomné
seniory bylo připraveno malé pohoštění. Povídání se
sousedy a vrstevníky se protáhlo do pozdního
večera. Jsme rádi, že Vás přišlo tolik a již se na Vás
těšíme na všech akcích, které plánuje obec
Holovousy v příštím roce.
zb

Vánoce jsou za dveřmi, Nový rok ,,co by dup´´ a než se stačíme ohlédnout máme tady Masopust. Masopust je
třídenní lidový svátek, který se slaví ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před
Velikonocemi. Nadcházející Popeleční středa bude 22. 2. 2012. Masopust v Holovousích oslavíme průvodem
maškar, který bude doprovázet hudební soubor Hořeňák a taneční zábavou v maskách 18. 2. 2012.
Přijďte se tedy zase pobavit a užít si veselou tradici a dostavte se v maskách v sobotu 18. února 2012 ve 14:30
ke kostelu v Chodovicích. Průvod bude pokračovat kolem parcel, projde náves v Holovousích a pak bude
pokračovat přes ,,zahumení´´ k Hostinci U Krejčů, kde bude zábava pokračovat až do pozdních nočních hodin.
Na nastávající slavnost Masopustu máme opět přislíbená divadelní představení mladých herců z Hořic a
z Holovous, takže se máme na co těšit. Moc děkujeme všem, kteří veselé maškary a muzikanty v minulosti
uvítali a pohostili a doufáme, že tomu bude tak i letos. Na večerní maškarní bál v Hostinci U Krejčů budou mít
maškary VSTUP ZDARMA a čeká na Vás SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU.
Jana Suchá

PROJEKT UKONČEN
Projekt „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“ podpořený z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod byl ukončen. Na základě fyzické kontroly projektu v listopadu, byla
v prosinci proplacena dotace. Projekt byl připravován v roce 2008, v lednu 2009 byla podána žádost o dotaci,
v červnu jsme obdrželi zprávu, že náš projekt získá finanční podporu a začal výběr dodavatelů stavby. Vlastní
stavební činnost probíhala od jara 2010 do srpna 2011. V září letošního roku jsme podávali závěrečnou zprávu
s žádostí o platbu. Celkové náklady projektu dosáhly 22.396.865,- Kč, na jejich úhradu jsme obdrželi dotaci
ve výši 20.685.482,- Kč. Z vlastních zdrojů jsme uhradili 1.711.383,- Kč. Protože jsme náklady za stavební práce
a dodávky museli uhradit nejdříve z vlastních prostředků a až po kontrole nám byla dotace proplácena, čerpali
jsme úvěr u České spořitelny a.s. Na úrocích jsme za celé období uhradili 99.579,- Kč. Celkově nás projekt stál
1.810.962,- Kč. Za tyto prostředky jsme zajistili projektovou přípravu, výběrová řízení, publicitu projektu a vlastní
stavební práce a dodávky v šesti lokalitách obce.
Na Chloumkách se podařilo celkově proměnit náves, opravit rybník, vytvořit pěšiny, osadit lavičky a další mobiliář,
vybudovat herní koutek s houpačkami, vysadit a upravit zeleň, dát nový povrch komunikaci, restaurovat křížek a
studánku. Na návsi v Holovousích získal nástavbou nové prostory obecní úřad, přibyly lavičky, průlezky,
restaurována byla socha P. Marie, nasvícena socha, opraveny pěšiny, zeleň. Ve sportovním areálu bylo
vybudováno víceúčelové hřiště, skatepark, areál byl oplocen, vysázeny stromy, umístěny lavičky, dětské
průlezky. V Chodovicích na návsi je nová čekárna autobusové zastávky, pěšina, zeleň, obnoven byl křížek
u Pojkarů, náves získala nové veřejné osvětlení. Ke hřbitovu byla opravena komunikace, na hřbitově
restaurovány náhrobky, márnice, vysázeny lípy, vybudovány pěšiny, osazeny lavičky. Kolem kostela byla
obnovena zeď a oplocení, vybudovány pěšiny, opravena cesta ke škole, umístěny lavičky, restaurovány kříže a
schodiště, přístupový chodník. Kostel byl dovybaven židlemi, osvětlovací technikou, diaprojektorem, teplozářiči.
Restaurovány byly varhany a oltář s kazatelnou. Projekt byl náročný, ale vynaložené úsilí nebylo nijak marné.
Poděkování patří všem, kdo se do realizace projektu zapojili, také Centru evropského projektování zastoupeného
Irenou Janákovou, která nám projekt pomáhala řídit po administrativní stránce.
mb

CVIČENÍM KU ZDRAVÍ
Na snímku vidíte, že důchodci v naší obci se nescházejí jen
na výletech, besedách, při čaji a kávě, ale i v tělocvičně. Každou
středu cvičíme v chodovické škole pod odborným vedením paní Aleny
Kamenické, která k nám dojíždí z Lázní Bělohrad. Jsme jí moc vděčné
za její obětavý přístup, úsměv a příjemnou atmosféru. Hodinka s ní je
nám prospěšná nejen pro lepší pohyb, ale i duševní pohodu.
Za partu cvičenek B. Kozárová

LÍPA PŘED KOSTELEM

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Při ošetření lípy před kostelem bylo zjištěno její
závažné narušení. Kmen lípy je v důsledku necitlivých
zásahů v minulých letech narušen, je dutý, hrozí
rozlomení stromu. Zahradníci, kteří prováděli ošetření
stromu,
doporučovali
jeho
pokácení.
Před
rozhodnutím, zda lípu bude nezbytné skutečně
pokácet, zadáme posudek u Agentury ochrany
přírody a krajiny. Případné kácení by proběhlo do
jara, následovala by nová výsadba.
mb

Pro připomenutí uvádíme otvírací hodiny,
ve kterých si můžete přijít vypůjčit knížky:
PO - 08:00 - 10:00 hodin
ÚT - 15:00 - 17:00 hodin
ČT - 08:00 - 10:00 hodin
Knížky si můžete vybírat ze stávajícího fondu
obecní knihovny a z výměnného fondu knihovny
Václava Čtvrtka Jičín. Zveme všechny současné,
ale i nové čtenáře. Těšíme se na Vaši návštěvu.
zb

ADRESY NA RODÁKY
V uplynulých dnech jste obdrželi do svých schránek
dotazníky ohledně doplnění adres rodáků, kteří nemají
v naší obci trvalý pobyt. Prosíme Vás o doplnění nebo
dopsání jakékoliv změny. Do dotazníku můžete dopsat
i jména a adresy, která tam nejsou uvedená. Protože
se jedná o sraz rodáků a přátel obce, doplňte prosím
do dotazníku i jména, případně adresy lidí, o kterých
víte, že ve vesnici dlouho žili a rádi by se této akce
účastnili.
V našem zájmu je opravdu na nikoho
nezapomenout. Předem Vám děkujeme za spolupráci.
I nadále platí kontakt na obec@holovousy.cz případně
osobní návštěva každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin.
zb

ŠTĚDRÝ DEN V KOSTELE SV.
BARTOLOMĚJE V CHODOVICÍCH
Srdečně Vás všechny zveme na Štědrý den do kostela
v Chodovicích:
Od 21:00 hodin se koná štědrovečerní mše – děkan
ThMgr. Adam Depa.
A ve 22:00 hodin si udělejte čas a přijďte si jako každý
rok společně popřát vánoční pohodu a zazpívat vánoční
koledy za doprovodu varhan, na které Vám bude hrát
Zuzka Žďárská. Noty s textem koled pro Vás budou
v kostele připraveny. S sebou si vezměte dobrou náladu
a případně něco na zahřátí. Těšíme se na Vás.
zb

Krásné Vánoce plné lásky a
pohody, do nového roku hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
Vám všem přeje
Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský Holovousy

OBCHŮZKA TŘÍ KRÁLŮ
Na sobotu 7. ledna 2012 připravují děti z naší
školy obchůzku Tří králů. Za doprovodu
dospělé osoby Vás navštíví během sobotního
dopoledne Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří
Vám zazpívají koledu. Předem Vám děkujeme
za Vaši finanční podporu, která je již tradičně
určena na obnovu kostela.
zb

PRVNÍ PŘÍPRAVNÁ
SCHŮZKA
Dne 28. listopadu se v knihovně OÚ uskutečnila
první přípravná schůzka. Účast nebyla velká.
Schůzky se zúčastnili někteří zastupitelé, členky
SPOZ, zastoupení zde měli hasiči, škola,
Lověna Dobrá Voda a z pozvané široké
veřejnosti se zúčastnily pouze paní Kráčmarová
Jarka a paní Špinková Hana.
Řešili jsme adresy na rodáky, brožuru, kterou
bychom chtěli vydat a v ní prezentovat
uplynulých pět let, program slavností, parkovací
plochy, placení vstupného, uzavření návsi,
prodej koláčů, pečení koláčů, zda máme dost sil
a chuti vydat kuchařku moučníků, občerstvení,
registraci rodáků, výstavu ve škole a v kostele,
soutěže pro děti a spoustu dalších věcí. Pro nás
je úkolem na příští přípravnou schůzku, která je
plánována na březen 2012, zpracovat to, na
čem jsme se dohodli a připravit seznam oblastí
a úkolů, které bude třeba zařídit.
Všem zúčastněným bych touto cestou chtěla
poděkovat za připomínky, náměty a spoustu
nápadů. K Vám ostatním bych měla prosbu,
přijďte nám pomoci s organizací, která bude
opravdu náročná.
zb

KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE - PŘIPRAVUJEME REKONSTRUKCI
ŠKOLY
Zastupitelstvo obce schválilo zpracování studie na celkovou
rekonstrukci školy a výstavbu tělocvičny. Při zadání se vycházelo
ze skutečnosti, že poslední výraznější stavební úprava školy proběhla
před čtyřiceti lety. Budova školy má v havarijním stavu střechu, krov,
rozvody vody a odpadů, dožilá a netěsná jsou okna, nevyhovující je
hygienické zázemí, prostory šatny pro mateřskou školku, chybí
tělocvična.
Zadání pro studii bylo vedle odstranění havarijních stavů a vyřešení nevyhovujících a chybějících prostor, vytvořit
z budovy školy komunitní centrum obce. Budova školy i s okolím by měla být vedle vzdělávání dětí využívána i
pro volnočasové aktivity, činnost spolků a sdružení, otevřena celodenně, o víkendech a prázdninách, být
zázemím pro kulturní a společenské akce v kostele. Tělocvična by se měla stát i společenským sálem, který nám
v obci chybí. Vytvořen by měl být prostor propojující prostranství kostela a
školy.
Do června by měl být dopracován projekt pro stavební povolení. Pokusíme se
podat žádost o finanční podporu do Norských fondů, jejichž vyhlášení je
připravováno na léto roku 2012.
Studii přestavby školy a vybudování tělocvičny zpracoval architektonický
atelier KAVA. Řešení je netradiční a možná o to více nás oslovilo. Se studií se
můžete seznámit v kanceláři obecního úřadu, částečně bude umístěna
na stránkách obce.
Z prezentace studie atelieru KAVA
„Nejdůležitější myšlenkou námi předloženého záměru je kontinuita a rozvoj přirozeného těžiště Chodovic
tvořeného kostelem sv. Bartoloměje a budovou školy. Předložený návrh doplňuje prostorovou konfiguraci
o budovu obecní tělocvičny a vytváří tak intimní polozavřený prostor mezi trojicí budov. Navržená obecní
tělocvična využívá svažitého terénu a její objem měřítkově navazuje na opěrnou hřbitovní stěnu.
Hlavní důvod pro částečné zapuštění objemu tělocvičny do terénu je architektonický kontext. Využití potenciálu
místa, terénního reliéfu, vyvýšeného ústředního prostoru se školou
a kostelem. Zmenšení objemu. Zakopaná varianta svým objemem
odpovídá měřítku okolní vesnice, nevytváří novou dominantu tak,
jako tělocvična na terénu. Odmítá monumentalitu, zdůrazňuje
samozřejmost, civilnost. Zelený plochý koberec ukrývá hmotu
směrem ke kostelu, směrem k vesnici neruší minimální hmotou
okolní zástavbu a při zběžném pohledu není patrná změna.
Tělocvična může být nezávisle provozována a také nezávisle
na chodu školy postavena. Tělocvična není fyzicky spojena se
školou. Stojí samostatně podél hřbitovní zdi, je z části zapuštěna do
terénu a respektuje dominanci kostela, školy, krajiny a zeleně v jejím okolí. Trávou porostlá pochozí střecha je
pokračováním hřbitovního okrsku, navázáním na louku, může být využívána ke školním, společenským nebo
kulturním akcím. Do tělocvičny se vchází z „náměstíčka“ mezi školou a hřbitovní zdí, vchází se na galerii, ze které
lze sledovat dění uvnitř i venku, do okolní krajiny je nabídnut průchod podél hřbitovní zdi. Velikost hrací plochy je
přiměřená svému účelu a místu, součástí tělocvičny jsou šatny, wc, sklad. Z herního prostoru je možné
vyběhnout přímo na louku před školou.
Úpravy školy jsou navrženy tak, aby mohly probíhat v etapách a nenarušily tak její provoz. Zvenčí i zevnitř
potřebuje škola kultivaci, scelení, vyčištění. Úpravy uvnitř školy mají za cíl logicky uspořádat dispozice, provoz a
pohyb po budově, uklidnit a učesat její vzhled uvnitř i zvenčí a přidat prostor komunitního, volnočasového centra
do dnešní nevyužívané půdy. Nový prostor komunitního centra je
přístupný dvěma prodlouženými rameny stávajícího schodiště,
z podesty schodiště i vikýře v podkroví se nabízí příjemný pohled
na horizont krajiny a kostel. Schodiště je nově prosvětleno a větráno
oknem v úrovni střechy. Ve školním patře jsou sjednoceny místnosti
sborovny, vytvořena družina, šatny. Ze školní haly je přístupná
samostatná knihovna s arkýřovým oknem nad kostelní areál.
Vstup do budovy je posunut proti schodišti, zvětšeny prostory školky,
přemístěna kuchyně. V nově vzniklém zádveří u vstupu do budovy je
samostatný vstup do jídelny, umožňující její fungování i mimo školní
čas.“
Martina Berdychová

NABÍDKA PRO UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V PODKRKONOŠÍ
Hledáte slušné ubytování nebo gurmánský zážitek, ale nechce se vám nikam daleko? Máme pro vás tip!
Sdružení Podzvičinsko připravuje ve spolupráci s marketingovou skupinou reklamní leták pro propagaci
komerčních aktivit v oblasti Podkrkonoší. Tato tiskovina bude sloužit především jako výčet nejatraktivnějších
provozovatelů restaurací a hotelů. Vybrané podnikatelské subjekty zde prezentují svoje služby, nabízejí místní
tradiční speciality a kvalitní ubytování. Tyto tiskoviny budou k dispozici v roce
2012 a to na všech kulturních a sportovních akcích, které sdružení
Podzvičinsko pořádá, ale rovněž na veletrzích (v Brně, Praze a Hradci
Králové), kterých se sdružení pravidelně zúčastňuje. Tento leták bude možné
nalézt i na webových stránkách Podkrkonoší www.podkrkonosi.eu.
Přejeme krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok!
DM Podzvičinsko

ROK 2011 V MÍSTNÍ AKČNÍ
SKUPINĚ PODCHLUMÍ

Rok se sešel s rokem a opět bychom Vám rády
chtěly ve stručnosti představit, co se u nás v tom již
zakrátko uplynulém roce 2011 událo. Úspěšně byl
dokončen projekt realizovaný ve spolupráci se
sdružením Podzvičinsko - Ovocná stezka
Podchlumím – I. etapa, která vede z Kamenice
do Vojic a Podhorního Újezdu. V Konecchlumí byla
zpevněna cesta, v okolí trasy jsou 3 nové
informační tabule a mobiliář. V tomto roce byla
podána žádost o dotaci na II. etapu této stezky,
která prodlužuje trasu do Ostroměře. Byl také
podán projekt na novou naučnou stezku vedoucí
po Ostroměři s názvem „Po stopách E. Štorcha a
K. Zemana“. Obě tyto stezky byly vybrány
k podpoře a budou v příštím roce realizovány. V
září jsme společně s certifikační komisí udělili
značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®
3 novým místním produktům a výrobkům.
V letošním roce bylo přes naši místní akční skupinu
podpořeno částkou 3 miliony korun 13 projektů
z celého regionu Podchlumí. V polovině roku byla
vydána nová publikace - Kuchařka tradičních
receptů Čech a Moravy. Děkujeme všem za
spolupráci v uplynulém roce 2011 a těšíme se na
spolupráci i v roce následujícím. Příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku
přeje
Tereza Peterová a Petra Václavíková

ZRUŠENÍ POŠTY
V CHODOVICÍCH OPĚT

V JEDNÁNÍ
Na konci listopadu jsme obdrželi návrh České pošty
na změnu „systému obsluhy klientů“. Ta spočívá
v ukončení
poskytování
služeb
na
poště
v Chodovicích a stávající systém obsluhy klientů bude
nahrazen výdejním místem (umístěno na základě
mandátní smlouvy na obecním úřadě či v obchodě) a
hlavně motorizovaným doručováním. Veškeré služby
by tedy přímo doma u klientů poskytovaly poštovní
doručovatelky, které do naší obce zajíždějí
v dopoledních hodinách, a to vyplácení důchodů,
podání
zásilek,
zakoupení
známek,
obálek.
Na výdejním místě by bylo možné vyzvednout uložené
zásilky – doporučené dopisy, balíky.
S předloženým návrhem jsme nesouhlasili, obáváme
se omezení dostupnosti poštovních služeb v naší obci.
Měla by proběhnout další jednání. Usilovat budeme
o možnost zachování stávající nabídky pošty. Došlo
by však ke změně umístění pošty. Poštovní služby by
mohly být nabízeny v prostorách budovy obecního
úřadu. Stávající budova pošty by měla být převedena
do majetku obce. Pro jednání s Českou poštou
potřebujeme znát i Váš zájem o poštovní služby.
Žádáme Vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku,
který předejte do kanceláře obecního úřadu či
do schránky do 6. 1. 2012. Děkujeme za spolupráci.
mb

ROK NA ZAHRÁDCE
Milá přítelkyně, milý příteli a naši přátelé :-) S koncem roku přichází čas zúčtování, zamyšlení co jsme udělali
(neudělali) pro své okolí, na své zahradě, pro radost a krásu. Závislost na počasí je pro zahrádkáře zásadní.
Může se radovat jako bědovat, ale nic na rozmarech počasí nezmění. Letošní jarní mrazíky pokazily veškerou
práci, kterou zahrádkáři vynaložili a to málo co zůstalo, pobily kroupy. Invaze slimáků je často nerovný
zahrádkářský boj. Určitě tento rok byl jeden z nejslabších.
Přejeme Veselé Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti.
Hodně pěstitelských úspěchů, přiměřeně slunce i vláhy pokud možno bez škůdců a více štěstí v nadcházejícím
roce.
Přeje výbor ČZS

AUTOMOBIL SDH
V Holovouském zpravodaji č.5/2011 vyšel článek o získání automobilu pro obec. Po jeho přečtení jsme se
rozhodli reagovat, jelikož je potřeba upřesnit některé informace, které vyznívají jinak, než ve skutečnosti jsou.
SDH má více než 40 dětí, které aktivně jezdí na závody v hasičském sportu a účastní se hry „Plamen“, proto jsme
se rozhodli, že pro jejich činnost seženeme auto. Bohužel pro jeho pořízení nemáme finanční prostředky, tak
jsme požádali u Policie ČR v roce 2008 o bezplatný převod automobilu vyřazeného z činnosti policie. V letošním
roce nám byl přislíben. Podmínkou pro jeho převod bylo, že může být převeden pouze do majetku obce.
Na základě této skutečnosti jsme požádali obec o jeho přijetí, k němuž došlo.
Po přivezení auta bylo vyvoláno jednání mezi hasiči a obcí o jeho převodu na SDH a dalším případném využití
pro potřeby obce. Bylo dohodnuto, že bude převedeno do majetku SDH. Hasiči nikdy neprohlásili, že nechtějí,
aby bylo používáno pro potřeby obce. Jen jsme nechtěli, aby bylo používáno jako nákladní a pracovní vůz,
protože máme silné obavy o jeho životnosti, jelikož na jiné nikdo nemá prostředky. Dohodli jsme se na upřesnění
jeho využití obcí, proto nechápeme, proč je tvrzen opak. Automobil VW Transporter s rokem výroby 2000 bude
sloužit pro přepravu dětí na soutěže.
Závěrem bychom chtěli říci, že si uvědomujeme důležitost pomáhat obzvláště starším občanům, zvláště těm,
kteří jsou na takovou pomoc odkázáni, a nestojíme proti nim.
Jsem členem SDH Holovousy již 33 let, ale nepamatuji si na tak špatnou spolupráci s obecním úřadem (dříve
MNV) jako do Vašeho nástupu starostky OÚ. Tedy doufám, že spolupráce s obecním úřadem se zlepší.
Všem občanům naší obce přeji příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví v novém roce.
Starosta SDH Holovousy Jiří Gottvald

HASIČI PŘED VÁNOCI
Dne 29. října se konalo v Lázních Bělohrad halové mistrovství
Podzvičinska. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech. Mladší
děti se umístily na 14. a 23. místě, starší na 4. a 23. místě a
dorostenky Veronika Baudyšová na 16. místě a Kateřina
Maixnerová na 12. místě.
Dne 26. listopadu se uskutečnila v hostinci U Krejčů hasičská
výročka, na které se shrnula celoroční činnost hasičů. K tanci
a poslechu, jako už každoročně, hrál pan F. Kunc.
Dne 19. prosince se ve školní tělocvičně konala dětská
besídka, na které byly některým dětem rozdány odznaky
odbornosti. Všechny děti si se svými vedoucími připravily
krátké vystoupení. Pro rodiče bylo připraveno malé pohoštění.
No a na závěr přišel i Ježíšek.
Tímto bych za celý hasičský sbor popřála dětem hezké
vánoce a i všem ostatním krásné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví do nového roku.
Za SDH Holovousy Petra Baliharová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
7. 1.
15. 1.
17. 1.
25. 1.
9. 2.
11. 2.

Bališová Libuše, 82 let
Žižka Vojtěch, 80 let
Veselý Jaroslav, 88 let
Kohoutová Jarmila, 88 let
Semirádová Danuška, 82 let
Krušinová Růžena, 80 let

Přistěhovali se
Josef Kykal z Jablonce nad
Nisou do Chodovic

Zemřeli
Miroslav Pomezný z Chloumek
Jarmila Caldrová z Chodovic

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme a
přejeme pevné zdraví.

Omluva

Ve Zpravodaji číslo 5/2011 došlo k chybě. V rubrice Životní jubilea u jména pana
Josefa Vávry byl chybně uveden věk 83 let. Pan Josef Vávra skutečně 6. 11. 2011
oslavil narozeniny, ale 81. Touto cestou se omlouváme a ještě jednou blahopřejeme.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

PŘÁNÍ .........





V tomto svátečním adventním čase je ten
pravý čas bilancovat a zároveň do nového
roku plánovat a dávat si různá
předsevzetí. Letošní rok v naší obci byl
plný různých událostí a akcí. Ne vždy
všechno proběhlo hladce a na řešení
některých věcí nebyl stejný názor, ale
myslím si, že právě teď je ten pravý čas
začít nový rok s „čistým stolem“. Vždyť nás
v nadcházejícím roce 2012 opět čeká
spousta tradičních akcí, bez kterých si už
nedovedeme chod naší obce představit.
Bez pohodové spolupráce a ochoty všech
spolků i dobrovolníků nelze tyto akce
pořádat. Pojďme tedy dát hlavy a ruce
dohromady, ať máme za rok být na co
pyšní, jak se nám vše povedlo. Bylo by
moc fajn, abychom si všichni mohli říct, že
se nám v naší obci žije dobře, a že jsme
rádi, že jsme tu doma.
Předvánoční atmosféra už klepe na dveře
a já Vám všem za redakci Zpravodaje chci
popřát Vánoce plné radosti, štěstí a
spokojenosti. Do nového roku 2012 mnoho
zdraví, životního elánu a úspěchů
v pracovním a osobním životě.
Brádlová Z.


















23. 12. – 30. 12. bude kancelář obecního úřadu uzavřena
24. 12.
Štědrovečerní bohoslužba od 21 hodin
24. 12.
Společné štědrovečerní zpívání v kostele
od 22 hodin
7. 1.
Obchůzka Tří králů
17. 1.
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Chodovice
25. 1.
Zápis do 1. ročníku ZŠ
18. 2.
Masopustní průvod s večerním bálem v hostinci
U Krejčů
19. 2.
Dětský karneval
26. 2.
13:30 Výroční schůze ČSZ a od 14:00 přednáška
spojená s promítáním
do 31. března je splatný poplatek za psy a 1. polovina
stočného
celý leden platí známky na popelnice z roku 2011
Věra Ondráčková – opravy oděvů – paní Ondráčková nabízí
opravy a úpravy oděvů. Provozovnu najdete na adrese
Chodovice 75 (ulice Na parcelách).
Hledám pronájem prostor pro garážování svého auta v obci
Holovousy – p. Chroboková, tel. 606 362 138.
V prostoru kadeřnictví je stále k dispozici služba pedikérky
paní Mikulínové, a to 23. ledna a 13. února – dále pak po
telefonické dohodě na tel. 604 893 822, nebo osobně v určené
dny.
Dne 26. 1. bude v celé obci Holovousy, Chodovice i Chloumka
od 8:00 do 16:00 hodin přerušena dodávka elektřiny.
pravidelné schůzky seniorů: 2. 1. od 9:00, 16. 1. od 16:00,
30. 1. od 9:00, 13. 2. od 16:00, 27. 2. od 9:00.
svoz popelnic: modrá známka (týdenní) a červená známka
(kombinovaná) – každé úterý od 3. 1., zelená známka (1x za
14 dní) – 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., žlutá známka
(měsíční) - 3. 1., 31. 1., 28. 2., černé pytle na směsný odpad
– svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír)
- 10. 1., 7. 2.
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