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ZASEDÁNÍ OZ
Zasedání zastupitelstva obce Holovousy se koná v pondělí
12. března od 18 hodin v knihovně obecního úřadu.
Program:
1) rekonstrukce komunikací v Záhumení
2) návrh závěrečného účtu - hospodaření obce v roce 2011
3) příprava a průběh investičních akcí
4) různé

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Zastupitelstvo projednalo zprávu o hospodaření v roce 2011. Stav běžného účtu k 31. 12. 2011 byl
486 tis. Kč, stav zvláštního účtu pro realizaci projektu OPVK – 46 tis. Kč. Nulový byl stav na úvěrovém
účtu pro předfinancování projektu z ROP – Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov
obce. Úvěr byl splacen 29. 11. a celkově bylo z úvěrového účtu čerpáno 19.436.685,88 Kč. Stav půjčky
na stavbu kanalizace byl k 31. 12. 2011 – 2.800 tis. Kč. Celkové náklady roku 2011 – 6.362 tis. Kč,
celkové výnosy – 7.877 tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2011 činil 1.515 tis. Kč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem dotačního řízení na odstranění povodňových škod. Naše
obec obdrží dotaci na obnovu povrchu komunikací v Záhumení a pěšin na návsi od ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 70% celkových nákladů. Bylo provedeno poptávkové řízení na dodavatele
prací a na základě jeho výsledku OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy s firmou STRABAG a. s. Práce
na obnově komunikací by měly být zahájeny v dubnu.
OZ projednalo nabídku na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci školy
a stavbu tělocvičny, tzv. komunitního centra obce, na základě již zpracované studie. OZ nedoporučilo
zatím na projektu pokračovat, zazněly pochybnosti o jeho potřebnosti a využitelnosti v obci.
Obec zadala zpracování studie na obnovu zámeckého parku v Holovousích. Na základě výstupů studie
začali pracovníci obce s údržbou parku – odstraněny byly náletové dřeviny ze schodišť, zdí, okolí
barokních soch a dalších zanedbaných ploch.
OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy s úřadem práce na výkon veřejné služby. Veřejná služba je určena
pro občany v evidenci úřadu práce. V naší obci si tak mohou uchazeči o zaměstnání odpracovat až
20 hodin týdně.
OZ projednalo návrh smlouvy na prodej dalšího pozemku pro stavbu RD v lokalitě pod kostelem.
V nabídce tak zůstávají již jen čtyři pozemky. V závislosti na počasí, na přelomu března a dubna, by
měly pokračovat stavební práce – dokončení komunikace, propojení plynovodu. Podána bude žádost
o kolaudaci.
Situace kolem rušení pošty v Chodovicích se nemění. Pošta zatím zůstává v provozu. Podporou
pro další jednání je výsledek ankety – poštovní služby. Pro zachování kamenné pošty v obci se
vyslovilo 41 respondentů, jeden souhlasil s nabízenou náhradou ve formě motorizované pošty.
Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili.
Agentura ochrany přírody a krajiny doporučila pokácení lípy před kostelem z důvodu špatného
zdravotního stavu, doporučila také pokácet douglasku za kostelem. Kácení se pokusíme zrealizovat
do začátku vegetačního období. Pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou.
Martina Berdychová

20 LET SE ZPRAVODAJEM OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY
Je to neuvěřitelné, ale je to opravdu tak. Právě před dvaceti lety vyšlo první číslo našeho zpravodaje. Během
té spousty let se Vám redakční rada v každém vydání snaží zprostředkovávat informace nejen o činnosti
obecního úřadu, ale své místo tu mají i pravidelné zprávičky ze školky a školy, zprávy od dobrovolných spolků
a sdružení. Nacházíte v něm informace o pořádaných kulturních a sportovních akcích, na které jste touto cestou
zváni. Ale i výsledky voleb, či komentáře důležitých zákonů a vyhlášek.
Každý zpravodaj je oživen kresbami dětí z chodovické školky a školy. Na tomto místě se patří za ty krásné
obrázky dětem poděkovat. Poděkování si zaslouží i všichni Ti, kteří do zpravodaje pravidelně přispívají svými
články a tím dávají vědět o činnosti svých spolků a sdružení.
Zpravodaj vychází vždy na konci každého sudého měsíce v roce a můžete si ho objednat s celoroční donáškou
až do domu, nebo koupit na obecním úřadě, na poště či v obchodě. Od měsíce října 2003 jsou všechna vydání
zpravodaje zveřejňována na stránkách obce Holovousy.
A co si přát do dalších let – hlavně hodně Vás, spokojených čtenářů, a mnoho dobrých témat, o kterých Vám
budeme moci napsat. Spoustu povedených akcí a jen samých pozitivních zpráv. Aby zpravodaj sloužil jako
kronika dění v naší obci a všichni jsme ho s radostí četli. Tak hodně štěstí!
za redakční radu Z. Brádlová

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
První týden nového školního roku jsme s dětmi zkoušeli přivolat paní Zimu
projektem: „Bude zima, bude mráz“. V sobotu 7. 1. s pomocí rodičů se uskutečnila
každoroční sbírka Tří králů. Děkujeme všem rodičům za pomoc při organizaci
akce.
Ve dnech 11. 1., 18. 1., 21. 1. naše předškolní děti navštěvovaly své kamarády
v první třídě, kde si zvykaly na školní prostředí a kamarády.
17. 1. měli rodiče možnost nahlédnout do vyučovacích hodin během celého dne.
25. 1. proběhl zápis s kouzelným sluchátkem Macha a Šebestové. K zápisu přišlo
sedm budoucích prvňáčků se svými rodiči. Na přípravě a realizaci zápisu
se aktivně podíleli i školáci v přestrojení Macha a Šebestové. Nechyběl ani pes
Jonatán (děkujeme Kesince Andrejsové).
31. 1. bylo rozdáno vysvědčení.
V únoru konečně přišla očekávaná zima, díky níž byl uskutečněn projekt společně
s předškoláky: „Eskymácká abeceda“. Děti získaly informace o způsobu života
eskymáků, naučily se Eskymáckou básničku a Grónskou písničku od J. Nohavici
a na závěr si postavily krásná iglú na školním hřišti.
Od 19. 2. – 24. 2. jsme vyjeli s celou školou na zimní pobyt do Dolní Rokytnice v Krkonoších. Počasí nám přálo,
děti si zdokonalily techniku sjezdového a běžeckého lyžování, prohloubily přátelství s milovickými dětmi,
vzájemně se učily komunikaci, toleranci, zodpovědnosti za sebe i za druhé. Všechny děti překonaly samy sebe
tím, že statečně zvládly celý týden bez rodičů a bez slziček. Dokonce právě ti nejmladší chtěli pobyt prodloužit.
Děkujeme paní Bangové za sponzorský dar na hory a paní Lepšíkové za papíry do kopírky.
Co nás čeká?
5. 3. – 9. 3. – jarní prázdniny
25. 3. – vynášení Morény a vítání jara pro širokou veřejnost
30. 3. – výtvarné dílny pro rodiče s dětmi – výroba klícky z pedigu, barvení vajíček, pletení pomlázky
5. 4. – 9. 4. – velikonoční prázdniny
Duben – projektové dny spojené s jarní tematikou.
Největším přáním všech dětí v lednu byl sníh a zima, která nepřicházela. Dnes se již všichni začínáme těšit
na sluníčko. Přeji nám všem, aby jarní dny, které nás čekají, přinesly mnoho sluníčka a radosti.
Bc. Jana Landová

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Ježíšek byl v naší MŠ opravdu bohatý a přišel dokonce několikrát. Kromě spousty hraček a stavebnic nám nadělil
i skládací matrace, kola, koloběžky a kočárek. Leden nás přivítal ještě pěkným počasím a tak jsme mohli nová
kola vyzkoušet venku na hřišti.
Lednové téma: Zimní radovánky jsme tedy začali plnit až v druhé polovině měsíce, kdy jsme se dočkali
opravdové zimy. Stále si užíváme sáňkování, bobování, stavění sněhuláků a her na sněhu. Naši předškoláci
se pilně připravovali na zápis nejen ve školce, ale i pravidelnými návštěvami 1. tř. ZŠ. Všechny děti u zápisu
uspěly a moc se jim líbil. Do1. třídy naší školy by měl nastoupit Adam Trčka, Šárka Beránková, Jan Slezák,
Michal Klouček, Tereza Škvrnová, Tomáš Vojtěch a Ondřej Franc. Malé děti dojíždějící z Hořic si u nás dobře
zvykly a těšíme se na další, které začnou chodit v jarních měsících.
Nyní se děti seznamují s různými druhy povolání a řemesel pod názvem Ten dělá to a ten zas tohle. Masopust
jsme ve školce oslavili veselým maškarním rejem plným hudby, tance a soutěží. Nyní už budeme jen očekávat,
jak brzy se nám narodí jaro a s ním spojené radosti.
Irena Peterová

ZIMNÍ POBYT SE ŠKOLOU
Byli jsme se školou na zimním pobytu v Rokytnici nad Jizerou. Ubytováni
na chatě Skol. Měli jsme každý den k snídani švédský stůl. Pak jsme šli
lyžovat. Obědy různé. Potom odpočinek. Odpoledne bylo běžkování,
závody, štafety. Svačina-chleby. Po svačině učení, pak různá večeře,
poslední den večeře hranolky + maso + pohár. Večerní hry nás bavilykoště, pepíček bez čárky. Před spaním jsem četla já nebo paní učitelka
pohádky na dobrou noc. Paní učitelky nás moc chválily.
Eliška Andrejsová – 3. ročník, Amálka Vrbatová – 2. ročník
Přijeli jsme na chatu od
19. 2. - do 24. 2.
Na
běžkách
jsme
závodili a taky jsme
na běžkách měli štafetu,
dopadlo to 2/2. Nové hry.
Bobovali jsme. Každý
den k snídani švédský
stůl. Hranolky + zmrzlina
se šlehačkou.
Vít Klouček – 2. ročník

Přijeli jsme
19. 2.
k chatě,
která
se
jmenovala
Skol.
Běžkovali
jsme
na běžkách, malovali
jsme Krakonoše a erby,
každé ráno jsme měli
švédský stůl. Po snídani
bylo bodování pokojů.
Uklízení mi moc nešlo,
ale
běžkování
a bobování ano, moc mě
bavila jízda rychlosti
na běžkách. Na horách
se mi líbilo.
Matěj Bartoníček –
2. ročník

Zimní pobyt jsme prožili na
chatě
Skol
v Rokytnici
v Krkonoších. Paní učitelky
mě naučily lyžovat. Poprvé
jsem taky vyjel na vleku a sjel
sjezdovku. Měl jsem radost,
paní učitelky mě chválily.
Lyžování mě bavilo. Závodili
jsme na lyžích a na běžkách.
Luboš Beránek – 3. ročník
Byli jsme se
školou
milovickou na zimním pobytu
na chatě Skol. Běžkovali
jsme, hráli jsme štafetu
na běžkách, nové hry-erby,
10
pravidel fis,
závody
na běžkách, bobovali jsme
a taky jsme na pekáči dělali
slalom.
Marek Bando a Martin
Havelka – 2. ročník

DENÍČEK Z HOR
Neděle 19. 2.
Odpoledne jsme dorazili k chatě Skol. Ubytovali a vybalovali se. Večer jsme
se seznamovali, kreslili erby a zpívali jsme. Já jsem ubytovaný s kluky z Milovic.
Pondělí
Ráno jsme byli na lyžích, lyžovali jsme a rozřazovali jsme se do družstev,
družstva byla 1, 2a, 2b, a 3. Já jsem byl v 1 družstvu. Odpoledne jsme byli
na běžkách a hráli jsme čtyři hry, skončilo to remízou. Navečer jsme psali
pohledy a dělali jsme Deníček z hor. Večer jsme vyhodnotili den. Učili jsme se
deset pravidel FIS.
Úterý
Ráno jsme lyžovali. Odpoledne jsme byli na běžkách a připravovali jsme hru a
potom jsme bobovali. Večer jsme hráli hry košt, Pepíček bez čárky a zpívaly
písničky.
Středa
Ráno jsme lyžovali a závodili ve slalomu. Odpoledne jsme závodili na běžkách.
Potom jsme bobovali. Večer jsme měli volno.
Čtvrtek
Ráno jsme nešli lyžovat. Tak jsme se učili. Odpoledne jsme šli do Rokytnice nad
Jizerou do krámu. Večer jsme měli karneval.
Matyáš Vrbata – 5. ročník

DRUHÁ PŘÍPRAVNÁ SCHŮZKA
Zveme všechny, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci při organizování jubilejního 10. ročníku Slavností
holovouských malináčů, který je v letošním roce spojen s 3. sjezdem rodáků, na druhou přípravnou schůzku,
která se bude konat dne 27. března 2012 od 17:30 hodin v hostinci U Krejčů v Holovousích.
Vzhledem k tomu, že velké množství práce je třeba odvést ještě před touto akcí, přijďte nám pomoci. A co
budeme řešit? Tak například registraci rodáků, případné vstupné, uzavření návsi, parkování návštěvníků,
občerstvení, program a časový harmonogram celé akce, co uděláme s vydáním kuchařky – vydat – nevydat,
pečení a způsob prodeje koláčů a spoustu dalších věcí. Přijďte do průběhu této akce promluvit už teď, všichni
máte možnost. Každý Váš názor má pro nás cenu. Akce bude na organizaci velmi náročná a je už nejvyšší čas
začít. A proto zveme širokou veřejnost a zástupce všech spolků a organizací v obci, přijďte. Předem Vám
děkujeme za spolupráci.
zb

KAŽDÝ MÁ SVOU ŠANCI
I v předešlém období jsme, díky finanční dotaci EU a ESF, mohli zrealizovat několik výtvarných seminářů.
V měsíci lednu a únoru nás ještě několikrát navštívil Ježíšek, jelikož námi objednané zboží v posledním
čtvrtletí roku 2011 nebylo na skladu. Museli jsme si tedy na velkou část nadílky ještě počkat. Ve škole byla
vybavena jedna místnost, která slouží pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a svým
zázemím byla považována za nevyhovující. Do této místnosti budou dále pořízeny rehabilitační pomůcky.
Čekáme pouze na naskladnění zboží. V měsíci březnu nás čeká seminář zdravého vaření dle zájmu
ze strany veřejnosti. V pátek 30. 3. 2012 škola pořádá poslední seminář zaměřený na blížící se svátky
velikonoční. Seminář bude určen pro rodiče a děti. Zájemci o semináře se hlaste ve škole.
L.Nimsová

POMÁHÁME NA CESTĚ K LEPŠÍMU ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Dne 26. 3. 2012 pořádá škola sběr papíru a elektra. Sběrné suroviny noste pouze ve stanovený den.
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 724 985
324. Předem děkujeme za Vaši podporu.
L.Nimsová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 7. ledna 2012 se na obchůzku vesnicí vydaly skupinky Tří králů. Za doprovodu dospělé osoby navštívili
Kašpar, Melichar a Baltazar Vás, spoluobčany. Zazpívali koledu a křídou nade dveře domu napsali znamení K +
M + B + 2012. Za svoji návštěvu byly děti odměněny sladkostmi, a kdo chtěl, mohl přispět finanční částkou
do kasičky. Vybrané peníze 16.654,- Kč budou použity na obnovu kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích,
který slouží ke konání bohoslužeb, ale i různých akcí, zejména koncertů, výstav, školních besídek, vítání občánků
i svateb.
Na závěr bych chtěla poděkovat šikovným dětem a ochotným rodičům, kteří je doprovázeli a samozřejmě i Vám
všem, kteří jste naše koledníky odměnili dobrotami či přispěli do kasičky.
Troška z historie:
Pro naše babičky byl svátek Tří králů koncem Vánoc se vším všudy. V
tento den bývalo zvykem, že děti a mladí lidé obcházeli domy a
koledovali v přestrojení za mýtické tři krále – Kašpara, Melichara a
Baltazara. Znamení K + M + B + 2012 napsáno křídou nade dveře
stavení, mělo magický účel, chránilo dům před vším špatným a
před negativními silami. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen
"Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž
zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej
tomuto domu".
zb

REKORDNÍ ZIMA ROKU 1929. JAKÁ BYLA A JAK SE O NÍ PÍŠE
V KRONICE NAŠÍ OBCE?
Na zimu 1929 bude se bolestně dlouho vzpomínati a pamatovati, poněvadž způsobila nejen
u nás, ale takřka v celém světě ohromné hospodářské pohromy v míře netušené. Staří lidé
říkají, že to byla malá ukázka z doby posledního válečného utrpení, na což lidstvo málo
připraveno.
Meteorologické stanice neměly již po řadu let takových záznamů o zimě jako v tomto roce.
Nejhroznější ze zimních měsíců byl únor. Mrazy byly velmi kruté, ostré a pohybovaly se
v mezích -15°C až -40°C, což mělo velmi zhoubné následky. Vše mrzlo a umíralo. Výjimečný
ráz teploty únorové vyplývá z pozorování, že tuto teplotu, jaká byla u nás, nacházíme přibližně normálně
v Moskvě aneb Haparandě a ve volném ovzduší nad námi v lednu ve výši 2.400 metrů, tedy asi na vrcholu Tater.
Zvlášť pozoruhodné bylo, že větší mrazy znamenaly rovinaté krajiny než-li horské.
Celé kraje byly postiženy sněhovými spoustami a sněhové vánice způsobily těžkou kalamitu v železniční,
autobusové a dopravě vůbec. Ředitelství státních drah musilo pro obrovské závěje odříci řadu vlaků a
na některých místech bylo nutno dokonce požádati vojenskou správu, aby poslala potřebný počet mužstva
k uvolňování zavátých tratí. Místy byly zaváty celé vlaky sněhem, takže cestující často se ocitli v nebezpečí.
Vlaky nevypravovaly se podle jízdního řádu, nýbrž tak, jak podařilo se uvolniti tratě a sestaviti potřebný počet
vozů. Ku příkladu na místní trati Hradec Králové – Ostroměř – Jičín byla doprava pro množství sněhu
na neurčitou dobu přerušena a podobně bylo i jinde.
Toto ochromení železničního provozu má těžké následky pro železniční hospodářství, totiž veliké finanční ztráty.
Tak například následkem poruch v dopravě klesl denní příjem ze železničního provozu ze 14 milionů na 5 milionů
korčsl.
Též uhelná kalamita byla značná. Lid trpěl nedostatkem paliva, továrny a různé podniky byly zastaveny
pro nedostatek uhlí. Tím bylo postiženo zase dělnictvo, které zůstalo bez práce na neurčitou dobu.
Citelný nedostatek jevil se nejen v palivu, ale i ve vodě, poněvadž studnice a hlavně městské vodovody zamrzly a
při odpařování praskalo potrubí, přičemž přišlo i mnoho dělníků k úrazu. Vodovod u školy v Chodovicích byl celý
měsíc zamrzlý a opatřování vody ze sousedství činilo správě školy chvíle nepříjemné.
Tak že plynová vedení vypověděla službu a způsobila značnou hospodářskou škodu.
Vzniklé požáry pro nedostatek vody měly zhoubné následky. Celá řada ztrát je nezjištěna a jistě dosahuje značné
výše.
Trpěl nejen lid, ale i zvěř a ptactvo. Nebyly vzácné případy, že zkřehlá a hladová zvěř vnikala až
k samotným lidským obydlím, do středu vesnic a sháněla potravu. Rovněž i rybní hospodářství
bylo postiženo přímo katastrofálně, ježto voda v mělkých řekách a potocích hluboko zamrzla,
takže ryby hynuly.
Do zimy a hladu krutě zasáhly různé choroby. Nebylo snad jedné rodiny, aby od nemocí zůstala
ušetřená. Zvláště epidemická chřipka, jež přenesla se z Ameriky do Evropy, stala se téměř
hostem každého jednotlivce a obrovský rozmach této epidemie brzdil celý veřejný život.
Též školy a různé ústavy v celé Československé republice, jednak pro nedostatek topiva, pro kruté mrazy,
neschůdné cesty na 14 dní uzavřeny.
Z kalamity kruté zimy 1929 nejvíce získali obchodníci, kteří snadno vyprodali své dlouholeté zásoby zboží.
Pro příště musíme si proto dobře zapamatovati, že naše země leží v pásu, kde v zimě více nebo méně může
mrznouti a zabezpečíme se včas potřebnými věcmi na zimní dobu.
Začátek března věstil ještě další trvání zimy, ale mocné paprsky jarního slunka mrazy zdolaly a s nastalým
oteplením ponenáhlu probouzela se příroda a s ní spělo všechno k lepšímu hospodářskému životu. Spousty
sněhu kvapem mizely, takže osvědčilo se přísloví: „Mnoho sněhu-málo vody“. Všechny přípravné práce
pro zmírnění velkých vod a povodní staly se bohudíky bezpředmětnými.
Jaro bylo příznivé. Na počátku dubna byly polní práce v plném proudu. Ozimy dobré, pícniny velmi dobré.
Stromy (až na jabloně) kvetly bohatě, avšak byly častými lijavci poškozovány. Třešně byly drahé: 1 kg zde Kčs 4
– 5,50, u překupníků 6 – 8 Kor. Žně počaly po 20. červenci a obilí dobře se domů uklidilo. Větrné smrště zničily
mnoho lesních kultur a stromů ovocných i okrasných. Úroda okopanin a zelí byla pěkná. Rovněž i podzimní práce
v klidu se vykonaly. Lesních plodů narostlo hojně, avšak hub málo. Do vánoc nebylo po sněhu ani památky.
Hospodářský průběh roku 1929 možno v celku vyznačiti jako méně příznivý.
Zapsal: Ladislav Jebavý
tč.obec.kronikář

Tak to bylo něco z historie a co, ještě si myslíte, jak moc byla letošní zima
krutá? Mrazy byly sice dost nepříjemné. Největší mrazy v naší obci nás trápily
na počátku měsíce února 2012, kdy se teplota v noci pohybovala okolo -20°C.
V dnešních podmínkách jsme to jistě všichni v pohodě překonali a teď se už
můžeme těšit na jaro.
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VELIKONOCE
VELIKONOCE jsou svátky JARA, svátky
radosti, počátku úrody a naděje, kterou by mělo
následující období lidem přinést. Slovanský
název svátku, Velikonoce, se pak vztahuje
na „velkou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen.
Datum velikonočních svátků je závislé
na měsíčních fázích a Velikonoce mají
připadnout na první neděli po prvním jarním
úplňku. Jejich datum tedy kolísá mezi
22. březnem a 25. dubnem. Letos připadá
Velikonoční pondělí na 9. dubna 2012.
Velikonoce jsou v Čechách vyvrcholením 40.
denního postního období, které přichází
po veselém masopustu a začíná Popeleční
středou. Poslední týden půstu se nazýval
Pašijový, Svatý, též Veliký. Hned po poslední
neděli před Velikonocemi - Květné neděli
začíná v domácnostech velký úklid a přípravy
na velké svátky.
Týden před Velikonocemi
Pondělí – Modré pondělí (Modrý půndělí) – název je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele.
Úterý – Šedivé úterý (Šedivý houterý) – bylo bez zvláštních zvyků.
Středa – Sazometná středa - tento den se vymetaly komíny. Někde je též nazývaná jako Škaredá středa. Lidé
se neměli mračit, jinak by se škaredili každou středu v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista - škaredil se na něj.
Čtvrtek – Zelený čtvrtek – toho dne se měla jíst zelená strava (špenát, kopřivy, různé druhy zelí), aby byl člověk
celý rok zdravý. Naposledy zazní kostelní zvony, pak umlknou až do Bílé soboty, protože "odlétají" do Říma.
Místo zvonů se ozývají klapačky a řehtačky. Ze země se rámusem vyhánějí zlé síly, které moří mladé osení. Lidé
se omývali rosou nebo v potoce, pojídali pečivo pomazané medem, tzv. jidášky.
Pátek – Velký pátek – je dnem hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek je Ježíš odsouzen ke smrti a
na kříži ukřižován. Nekonala se mše. Tento den lidé vstávali před východem slunce, aby se omytím v potoce či
řece uchránili před nemocí a bolestí. Věřilo se, že se země otevírá, aby vydala poklady. Ten den se podle pověsti
otevíral i památný Blaník. Byl to den bez práce, nepilo se mléko, nejedla se vejce. Tento den se nesmělo prát,
neboť pradleny říkaly, že by namáčely prádlo do Kristovy krve – Velký pátek je svátkem vody.
Sobota – Bílá sobota – je posledním postním dnem, kdy bylo Ježíšovo tělo sejmuto z kříže a uloženo do hrobu.
Vrcholí velikonoční slavnosti. Přichází Veliká noc, po níž vznikl název celých svátků, při níž se oslavuje
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zvony se vracejí z Říma. Také se omývaly obličeje sněhem nebo studenou vodou –
aby byli lidé po celý rok zdraví.
Neděle – Boží hod velikonoční – v tento den se světily velikonoční pokrmy – beránek, mazanec, chléb, vejce a
víno, které měly připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější stravě. Kdokoli přišel do stavení, musel
dostat kus posvěceného pokrmu. Jedla se velikonoční nádivka, skopové a jehněčí maso a holoubata, předem
posvěcená v kostele. Den vzkříšení Ježíše Krista.
Pondělí – Velikonoční pondělí – muži z žen čerstvými metlami (pomlázkami) vyháněli nemoci a polévali je
mocnou živou vodou – za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem skrytého,
budoucího života. Později se stal tento den hlavně zábavou pro děti, mládež ale i dospělé.
Velikonoční symboly a zvyky, které se nejčastěji dodržují:
Beránek – dodnes pečeme beránka, který znamená obnovu života a jeho vítězství nad smrtí.
Vajíčka – kraslice – patří k magickým předmětům prastarého původu. Vyskytují se nejen na našem území, ale i
po celé Evropě. Jako symbolu života, plodnosti a růstu se jim přisuzovala nadpřirozená moc, která se zvyšovala
jejich obarvením nebo připojením ornamentu.
Pomlázka – je neodmyslitelnou součástí českých Velikonoc. A proč se vlastně „šlehá“?
 aby byla děvčata zdravá, pilná a veselá celý rok
 předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého proutku
 hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná
 také na znamení přátelství mezi rodinami (děti nechodily k těm sousedům, jejichž rodiče nebyli zadobře)
Mazanec – je symbolem slunce, zadělává se na Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta jako vánočka.
Vysévání obilí – symbolizuje počátek zemědělských prací – obvykle se vysévá tráva nebo nějaké obilí do nízké
misky s hlínou, nechá se vzklíčit a zdobí se kraslicemi.
Doufejme, že alespoň tyto symboly a zvyky se zachovají pro další generace.
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VÝSTAVBA NOVÉHO VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
V uplynulých dnech jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.
Dotace je určena na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1. Výše dotace činí
567 213 018 Kč. Dotace pokrývá 100% uznatelných nákladů a je hrazena z 85 % z prostředků EU, z 15 %
z prostředků státního rozpočtu ČR.
Mezi technické cíle projektu patří vybudování laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a zázemí,
skleníku s technologií, přístřešků pro techniku, skladu obalů či rekonstrukce skladu ovoce. Dojde i k vybavení
přístroji a zařízením a k obnovení zastaralé polní mechanizace.
Mezi výzkumné cíle projektu patří
 studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,
 monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupů
v pěstitelských technologiích),
 výzkum nových metod integrované ochrany,
 vývoj moderních postupů v ozdravování,
 výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,
 zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a
genotypů na základě analýzy a studia genových
markerů,
 stanovení optimálních agrotechnických zásahů,
 výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.
K doplňujícím výstupům projektu patří:
 poskytování poradenské služby pěstitelům, školkařům,
státní správě, atd. (průběžně během řešení projektu
2011 – 2014),
 získané výsledky budou předávány ovocnářské praxi publikacemi v odborných časopisech, metodikami,
organizováním Ovocnářských seminářů,
 zaměření na studium a výchovu mladých výzkumných pracovníků,
 vytvoření pozic pro mladé výzkumné pracovníky.
Máme zajištěnou majetkoprávní přípravu výstavby (smluvně ošetřené stavební pozemky – dosud nejnáročnější
fáze přípravy), stavebněsprávní povolení k výstavbě (tj. uzavřenou veřejnoprávní smlouvu se stavebním úřadem)
Předpokládaný časový postup je následující:
I 2012 – zahájení realizace projektu
II 2013 – dokončení rekonstrukce skladu ovoce
IV 2015 – dokončení stavby skleníku, hlavní budovy a doprovodných staveb. Předpokládá se uvedení
přístrojových investic do provozu a výběr perspektivních odrůd a genotypů jádrovin. Dojde k navržení a uchování
core collection původního českého genofondu jádrovin a peckovin. Technologie pěstování budou v tomto termínu
předány uživatelům řešených ovocných druhů prostřednictvím Ovocnářské unie ČR. Plánovaná je také
demonstrační výsadba nových pěstitelských tvarů u jádrovin ve VŠÚO. Navýší se i početní stav zaměstnanců
ve VŠÚO. Do konce roku 2015 přijme ústav zhruba 30 nových pracovníků (15 výzkumníků a 15 techniků) a počet
zaměstnanců se tak navýší z dnešních 70 na stovku.
Ing. Jaroslav Vácha

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
BYL PLNÝ BUBLINEK
Nedělní odpoledne 12. února 2012 patřilo v hostinci U Krejčů
maskám. Sál se brzy zaplnil a dovádění mohlo začít. Při tanci
jsme tak mohli vidět tygra, kostlivce, vílu, Bořka stavitele,
Křemílka s Vochomůrkou, spoustu princezen i prince, přišly
také víly, Teletabies, voják, kočičky i myšky, Bílá paní, čerti a
spousta dalších. Chvíli se tancovalo, pak soutěžilo a zase
tancovalo – a tak to šlo celé odpoledne. Překvapením byl
pro děti profesionální bublifuk, který na ně chrlil stovky
bublinek. Všem se moc líbil. Pro každou masku byl připraven
výborný pohár se šlehačkou a místo vyhodnocení nejlepší
masky, proběhlo losování cen. Žádné z dětí tak z karnevalu
neodešlo s prázdnou. Rozzářené oči spokojených dětí byly
pro nás, pořadatele, tou největší odměnou. Velké poděkování
patří všem pomocníkům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
celé akce, manželům Neumanovým za poháry a Obecnímu
úřadu Holovousy za finanční částku na hudbu, sladkosti a
odměny do losování. Dík patří i rodičům, kteří svým dětem
dopřáli aspoň na chvíli se proměnit v pohádkové bytosti. Tak
zase za rok.
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PODKRKONOŠÍ NA
INFOTOUR V HRADCI
KRÁLOVÉ
Ve dnech 16. – 17. března 2012 probíhá v KC
Aldis v Hradci Králové již 13. ročník největšího
veletrhu cestovního ruchu v Královéhradeckém
a Pardubickém kraji. Ani zde nebudou chybět
zástupci za oblast Podkrkonoší. Návštěvníci se
mohou těšit na novinky a akce z Podkrkonoší,
odnést si zajímavé informační materiály nebo si
zakoupit originální výrobky a přírodní produkty
z naší oblasti. Vstup na veletrh je zdarma.
Přijeďte načerpat tipy na výlety!
DM Podzvičinsko

4. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlásí na přelomu března a dubna 2012
v pořadí již 4. výzvu k předkládání žádostí o dotace. A na co bude možné žádat?
Letos se zaměříme na modernizaci zemědělství, cestovní ruch (naučné stezky,
ubytování a sport), zlepšení vzhledu obcí a občanskou vybavenost, kulturní dědictví venkova a podporu
nezemědělských podnikatelů. Žadatelem mohou být vedle obcí i nestátní neziskové organizace, zájmová
sdružení právnických osob, podnikatelé, zemědělští podnikatelé, podnikatelé v cestovním ruchu apod. Sběr
projektů bude ukončen na konci května. Bodové hodnocení a výběr projektů proběhne přímo v našem regionu,
výsledky hodnocení budou známy na konci června 2012. Více informací se dozvíte na www.maspodchlumi.cz. Již
v současné době s námi můžete konzultovat Vaše projektové záměry! Neváhejte nás kontaktovat! Sídlíme
v budově obecního úřadu v Holovousích, tel. č. 777 854 526, mas@podchlumi.cz.
T. Peterová

MASOPUSTNÍ SLAVNOST
V HOLOVOUSÍCH
V sobotu 18. 2. 2012 jsme oslavili masopustní slavnost,
která symbolizuje blížící se začátek postního období
před Velikonocemi. Chtěla bych tímto moc poděkovat
všem zúčastněným, protože se velmi vydařil. V průvodu,
ve kterém nemohl chybět medvěd, byly skvělé maškary:
mochomůrky, Sněhurka a trpaslíci, čerti a čertice, taťka
Šmoula, Šmoulinka a šmoulové, Krakonoš, princezny,
vodníčci, kytička i s květináčem, beruška, Panenka Marie
s Ježíškem, piráti, Bílá paní, malý sněhuláček, malí i velcí
klauni, obvázaný pacient, princezna Večernice, Mánička,
myš, kobyla se saněmi, slečna v rudých silonkách,
kočička a lvíček, piráti, kovboj, maličký Teletubbies a
spousty dětí s copánky, červenými i jinak barevnými
tvářičkami a namalovanými srdíčky. Průvod doprovázel
nazdobený potah s koňmi pana Němečka a na cestu nám
už tradičně vyhrávali muzikanti z folklórního souboru
Hořeňák. Během slavností vystupoval ensémble UKW.
Maškary rozdávaly všem, kdo je pohostil, požehnání
v podobě keramického medailonku, který přináší štěstí,
zdraví, lásku a hojnost do každého stavení a
hospodářství, které jim vyšlo vstříc. Tímto bych ráda
poděkovala všem, kteří pro nás připravili pohoštění nebo
nás podpořili formou příspěvku do tomboly. Když průvod
dorazil do hostince U Krejčů, maškary si ještě zaskotačily
na lidové písničky a proběhlo vystoupení ensémble UKW.
Od sedmi večer pokračovala masopustní zábava
v podobě diskotéky, kam dorazili další maškary i
nezamaskovaní účastníci. Volba nejlepší masky byla jako
vždy velmi obtížná. Nakonec zvítězily mochomůrky,
rodinka Šmoulů a Panna Marie. Poděkování patří i
obecnímu úřadu za finanční podporu pořádání této
slavnosti, všem, kteří se podíleli na přípravách (Jana
Slezáková, Jana Menčíková, Vlaďka Ryšková, Vítek
Ondříček, Eva Chroboková a další) i matce přírodě, že
nám dopřála dobré počasí. Ještě jednou všem dík, bylo to
moc fajn.
Jana Suchá

ZAHRÁDKÁŘI HODNOTILI
V neděli 26. 2. 2012 členové ČZS Chodovice
rekapitulovali svou zájmovou činnost. Členská
základna čítá 51 členů. Služby traktoru mohou
členové využívat za 100,- Kč, nečlenové za 250,Kč.
V tomto roce připravují zájezd na výstavu
Zahrada Čech do Litoměřic. Všichni jste srdečně
zváni.
Výroční schůze byla zakončena krásnou,
poučnou a zajímavou přednáškou Ing. Josefa
Suse o stromech kolem nás.
Přednáška nás obohatila fotodokumentací, která
nám ukázala, jaká krása může být blízko našeho
bydliště. Jak každé roční období okrášluje stromy
jinak.
Ještě jednou děkujeme za příjemně strávený čas.
Závěrem přejme všem zahrádkářům a přátelům
úspěšný pěstitelský rok.
Výbor ČZS Chodovice, Šecová Mirka

ŠKOLNÍ

JÍDELNA

NABÍZÍ

Možnost odběru obědů pro širokou veřejnost
v ceně 47,00 Kč. Obědy splňují výživové
normy. Denně výdej obědů od 11,00 – 11,15 h.
Možnost roznášky obědů domů. Informace
v budově školy nebo na telefonním čísle
724 985 324.

CELOROČNÍ ČINNOST HASIČŮ 2011
19. února
12. března

19. března
26. března
16. a 17. dubna
22. dubna
30. dubna
14. května
28. května
3. - 5. června

11. června
25. června

2. července
16. - 23. července
27. srpna
30. srpna
3. září
10. září
24. září
8. října

29. října

19. prosince

- hasičský ples v Holovousích
- Miletínský šmodrch, za mladší: Kuba Slezák – 32. místo, Míša Kráčmarová – 13. místo,
Toník Křovina – 12. místo (44 dětí), Honzík Vojtěch – 8. místo, Barunka Baliharová – 1.
místo; za starší: Anička Vojtěchová – 29. místo, Káťa Baudyšová – 18. místo (39 dětí),
Petruška Baliharová – 8. místo; za dorost: Káťa Maixnerová – 15. místo, Verča
Baudyšová – 10. místo (26 soutěž). Uzle poslepu – probojovala se Petruška Baliharová –
umístila se na 12. místě. Celkově se SDH Holovousy umístilo na 4. místě z 9 sborů
- okresní hasičský ples ve Valdicích (výdělek z plesu je věnován na jarní a podzimní kolo
hry Plamen)
- vyrazili jsme na pochod do Jičína, který se jmenoval „Putování za Rumcajsem“ jelo 27
dětí a 3 vedoucí
- výlet do sklípku do Petrova u Strážnice
- sběr starého železa
- tradiční pálení čarodějnic, pro děti byly připraveny soutěže
- okrsková soutěž ve Třtěnicích, od nás jelo 5 družstev (35 soutěžících z toho 3 družstva
dětí a dvě dospělí) – všichni získali 1. místo
- okresní soutěž – jely jenom ženy, které získaly 7. místo
- okresní kolo hry Plamen, které se konalo v Lužanech, soutěž je třídenní, přespává se ve
stanech, jelo 29 dětí. Mladší se umístily na 4. a 7. místě, starší získaly 3. místo,
dorostenci Verča Baudyšová – 4. místo, Káťa Maixnerová – 8. místo, Martin Rachota –
11. místo. S dětmi nám ochotně pomáhaly naše dorostenky a Jitka Čiháková. Jako
časoměřiči vypomohli Lukáš Lazar a Petr Andrejs. Protože jičínský okres nemá družstvo
dorostenců, složilo se družstvo z jednotlivců, od nás zastupoval okres Martin Rachota a
na kraji obsadili druhé místo. Opět jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže „Požární
ochrana očima dětí“, v okresním kole se s literární prací umístila na 3. místě Barunka
Baliharová
- byly závody v Milovicích – starší děti – získaly 1. místo
- byly závody u nás (Holovousy) – 15 družstev dětí. Přípravka byla jenom naše. 9
mladších – dvě od nás a umístily se na 7. a 1. místě, 5 starších – naši byly na 4. místě,
ženy – byly první (žádná konkurence), muži byli také první. Celý den až do ranních hodin
nám hrál („kamión plný písniček“)
- soutěž v Sověticích – mladší děti skončily na 2. místě
- hasičské soustředění – Chotěvice, camp Svatá Kateřina u Dvora Králové (26 dětí)
- pouťová zábava
- rozloučení s prázdninami u vagónu (opékání buřtů s dětmi a rodiči)
- Bílsko – 4. družstva dětí (2 mladší a 2 starší), mladší – se umístily na 1. a 3. místě,
starší – se umístily na 1. a 2. místě, muži a ženy obsadili 2. místa
- závody v Lužanech (požární útok a štafeta dvojic), mladší se umístily na 6. a 7. místě,
starší na 3. místě
- Úlibice – Úlibický koláč – muži byli na 5.
místě a ženy na 1. místě
závody
požární
všestrannosti
v Lužanech (32 dětí), mladší děti skončily
na 6., 11. a 21. místě, starší děti skončily
na 2., 4. a 14. místě, dorostenci Verča
Baudyšová na 2., Káťa Maixnerová 8. a
Martin Rachota na 3. místě
- mistrovství Podzvičinska v Lázních
Bělohrad, mladší skončily na 14. a 23.
místě, starší skončily na 4. a 23. místě,
dorostenky – Verča Baudyšová – 16.
místo a Káťa Maixnerová – 12. místo
- vánoční besídka dětí – děti předvedly,
co si se svými vedoucími nacvičily, pro
rodiče bylo připraveno malé občerstvení
a nakonec přišel i Ježíšek (všech 42 dětí
dostalo od hasičů dárek).

Závěrem bych chtěla všem hasičům popřát, aby i v tomto roce
měli takovou bohatou činnost jako v roce 2011.
Za SDH Holovousy Petra Baliharová

PLÁNOVANÁ ČINNOST V ROCE 2012 SDH HOLOVOUSY
Datum
24. 2.
Březen
30. 4.

Místo konání
Hostinec U Krejčů
Holovousy, Chodovice, Chloumka
Areál Holovousy

30. 6.

Areál Holovousy

Druh, činnost
Hasičský ples
Sběr železa
Čarodějnice, soutěže + občerstvení
Hasičská soutěž – děti, muži, ženy, veteráni + zábava a
občerstvení

Soutěže, kterých se každoročně účastníme
Datum
květen
19. 5.
25. - 27. 5.
9. 6.
letní prázdniny
19. 8.
1. 9.
8. 9.
22. 9.
říjen
27. 10.

Místo konání
Ostroměř
Lužany
Jičín
Brada-Rybníček
Bílsko
Lužany
Úlibice
Lázně Bělohrad

Druh, činnost
Okrsková soutěž D + M + Ž
Hasičská soutěž M + Ž
Okresní kolo I. Děti + dorost
Okresní kolo M + Ž
Hasičský tábor
Hasičská soutěž děti
Hasičská soutěž D + M + Ž
Hasičská soutěž děti
Úlibický koláč – hasičská soutěž M + Ž
Okresní kolo II. děti + dorost
Halová soutěž

ČESKÝ PATENT NA SRÍ LANCE
Srí Lanka je nazývána smaragdem Indického oceánu. Smaragdem proto, že pokud budete přilétat na Srí Lanku
za denního světla a podíváte se z okénka letadla, uvidíte zelený ostrov. Území Srí Lanky je ještě stále porostlé
kokosovými palmami a deštnými tropickými lesy. Srí Lanka má tvar kapky a nachází se těsně pod jižní Indií –
někdy je nazývána slzou Indie. Srí Lanka leží blízko rovníku, a proto den a noc jsou téměř stejné. Její rozloha je
2
65 610 km /cca jako Irsko/ a má přes 20 mil. obyvatel, které tvoří Sinhálci, Tamilové, Muslimové a různé jiné
národnosti.
Až sem, na druhý konec zeměkoule, do hlavního města Srí Lanky, Colomba, mě zavedlo pozvání Celosvětové
organizace alternativní medicíny /MAI/. Měsíc jsem zde pracovala pro Universitu MAI a zaučovala lékaře
zacházet s magnetoterapeutickým přístrojem ULtiCare LT, který je českým patentem – „zlaté české ručičky!“
Ve dnech 25. - 27. 11. 2011 se zde konal 49. celosvětový kongres MAI, kde jsem měla tu čest přednášet
před 1200 delegáty ze 78 zemí světa. Na Srí Lance je to vždy veliká událost a celý kongres zahajoval jejich
premiér za účasti většiny dvoukomorové vlády,
televize i tisku.
Těsně před mou přednáškou jsem si
vzpomněla na svou malou vesničku v srdci
Evropy a řekla si, že musím vše dobře ustát,
abych se nemusela stydět za svou příslušnost.
Celá přednáška i kongres byli úspěšné a
pro mě nejen profesně, ale i osobně, protože
jsem obhájila titul doktorky alternativní medicíny
/MAD/.
Nikdy není pozdě a je to motivující pracovat,
dokud síly na to stačí, protože duchovní motor
pohání i fyzické tělo a pocit naplnění je fixní
hodnotou.
O svých zážitcích, o této nádherné zemi,
o jejich kulturních památkách i obyčejných
lidech, připravuji besedu se spoustou fotografií,
na kterou Vás, milí spoluobčané, srdečně zvu.

Beseda se uskuteční
13. března 2012 v hostinci „U Krejčů“ v Holovousích od 17:30 hodin.
Izabela Klimová, MAD

PODZVIČINSKO SYMBOLICKY OTEVÍRÁ SEZONU
NA ZVIČINĚ
Srdečně vás zveme na již tradiční akci Otevírání sezony na Zvičině. Akce se bude
konat v sobotu 5. května na nejvyšším vrcholu Podkrkonoší – Zvičině. Již tradičně
bude tato akce spojena s „Během na Zvičinu“. Můžete se těšit na výrobky pod
ochrannou značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, různé hry a soutěže, které
budou zajištěny kolektivem DDM Jednička
Dvůr Králové nad Labem a jarní počasí jistě
probudí i dráčka Zvičiňáčka. Občerstvení
bude připraveno v Raisově chatě, hezké
počasí je objednáno. Těšíme se na vás!
DM Podzvičinsko

KNIHOVNA V NOVÉM ROCE
Pro všechny, kdo si rádi vezmou za dlouhých večerů do ruky knihu oznamujeme, že otvírací hodiny, ve kterých si
můžete přijít vypůjčit knížky, zůstávají nezměněné:
PO 08:00 - 10:00 hodin
ÚT 15:00 - 17:00 hodin
ČT 08:00 - 10:00 hodin
Přijďte si vybrat ze široké škály románů, povídek, detektivek, ale i naučné literatury. Své místo v knihovně mají i
knížky pro děti a začínající čtenáře. Knížky si můžete vybírat ze stávajícího fondu obecní knihovny a z výměnného
fondu knihovny Václava Čtvrtka Jičín.
Žádáme všechny čtenáře, kterým již uběhla výpůjční doba a knížky ještě nevrátili, aby tak učinili do konce
března 2012.
V knihovně také můžete využít přístup na internet. Všechny služby Vám jsou poskytovány zdarma.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
zb

MORENA
Všichni se už těšíme na jaro a hezké počasí. Proto se v naší obci stalo již tradicí, že vynášíme Morenu (chcete-li
Smrtku nebo Mařenu) a s ní i PANÍ ZIMU. Stačí pár šikovných dětí, které Morenu ve škole vyrobí a vyrazit s ní
k rybníku.
Přijďte se tedy definitivně rozloučit s letošní zimou!
Kdy: 25. března 2012
V kolik hodin: 14:00
Kde: sejdeme se u školy v Chodovicích
Odtud poneseme Morenu k rybníku do Holovous, kde ji utopíme. A pak už snad opravdu přijde tolik očekávané jaro.

VÝZVA
Připravujeme aktualizaci, případně doplnění jmenného seznamu živnostníků a řemeslníků v Nabídce podnikatelů,
která je na webových stránkách obce. Každý z podnikatelů, který se rozhodne být uveden v tomto seznamu, musí
nejpozději do 15. 4. 2012 doručit do úřadovny Obecního úřadu či na e-mail obec@holovousy.cz níže uvedené
informace:
- Jméno právnické nebo fyzické osoby
- Popis nabízené služby (např.: stavebnictví, klempířství, topenářství apod.)
- Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
- Adresu provozovny nebo bydliště (popř. webové stránky)
Upozorňujeme, že se nejedná o reklamu, informace nad rámec naši výzvy nebudou zveřejněny!!

VÍTE, ŽE...
-

počet obyvatel v naší obci k 1. 1. 2012 je celkem 520
z toho 244 mužů, 276 žen, chlapců 35 a děvčat 47 (do 15-ti let)
v loňském roce 2011 se narodily 3 děti, z toho 2 chlapci a 1 děvče
vloni navždy opustilo naši obec 5 spoluobčanů (3 muži a 2 ženy)
do naší obce se v loňském roce přistěhovalo 14 nových spoluobčanů
z naší obce se v roce 2011 odstěhovalo 13 občanů
nejstarším občanem je paní Marie Jirkovská, 88let

ŽIVOTNÍ JUBILEA
31. 3.
18. 4.

Čihák Josef, 83 let
Zuzánková Zdenka, 80 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Narodili se

Zemřeli

25. 1. Jan Novotný rodičům Markétě a Janu Novotným z Holovous
13. 2. Pavel Škvrna rodičům Ludmile a Pavlu Škvrnovým z Chodovic

2. 1. Zdislav Hakl z Chodovic

Přištěhovali se

Odstěhovali se

Alena Cermanová z Doubravice na Chloumka
Petr Stříhavka z Dobré Vody na Chloumka
Jaroslava Imramovská z Albrechtic v Jizerských horách do Holovous

Kateřina Brabcová z Holovous do
Záběhlic

KRÁTKÉ ZPRÁVY

























Jarní prázdniny
Beseda paní Izabely Klimové o Srí Lance
Přerušení dodávky elektřiny v Chodovicích a
části Holovous (směr od návse na
Chloumka, od rybníka ke státní silnici levá
strana – strana, kde je obchod a obecní
úřad, se výpadek netýká, taktéž část
Holovous pod hlavní silnicí) v čase 7:30 –
15:30
25. 3.
Vynášení Morény a vítání jara pro širokou
veřejnost
27. 3. - 17:30
Přípravná schůzka pro sjezd rodáků číslo 2
v hostinci U Krejčů v Holovousích
29. 3. - 2. 4.
Kontejner na velkoobjemový odpad
30. 3.
výtvarné dílny pro rodiče s dětmi – výroba
klícky z pedigu, barvení vajíček, pletení
pomlázky
5. 4. - 9. 4.
Velikonoční prázdniny
do 31. března je splatný poplatek za psy a 1. polovina
stočného
Strážce tůně a rybníka v Chodovicích – vodník – zimuje ve
sklárně, kde mu upravují rukávy proti zatékání. Na své místo
se vrátí s jarem
cvičení ve škole každou středu od 16:30
pravidelné schůzky klubu seniorů: 12. 3. od 16:00, 26. 3. od
9:00, 12. 4. od 16:00, 16. 4. od 9:00
Knihovna Holovousy ve spolupráci se Základní školou
Chodovice vyhlašuje soutěž ke dni matek na téma „MOJE
MAMINKA“ v kategoriích kresba a slohová práce. Informace
budou upřesněny.
svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý,
červená známka (kombinovaná) – každé úterý, zelená známka (1x za 14 dní) – 13. 3., 27. 3., 10. 4.,
24. 4., žlutá známka (měsíční) – 27. 3., 24. 4., černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle
s tříděným odpadem (plast, papír) – 6. 3., 3. 4., 1. 5.
20. - 21. 4.
Výměnný bazar ve vagónu
5. 5.
Otvírání sezony na Zvičině, v plánu společná cesta na kolech
12. 5.
Sportovní den
20. 5. - 14:00
Vítání občánků
20. 5. - 18:00
Koncert v kostele - Hořický komorní orchestr se sólistkou Editou Ádlerovou
2. 6.
Dětský den
16. 6.
Neckyáda
5. 3. - 9. 3.
13. 3. – 17:30
20. 3.
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sudý měsíc v roce. Redakční rada: Mgr. M. Berdychová, dr. M. Škopán a Z. Brádlová. Počítačová úprava: Hana
Rozsévačová. Připomínky a příspěvky zasílejte na obecní úřad.

