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ZASEDÁNÍ OZ
Zasedání zastupitelstva obec Holovousy se koná
14. května od 18 hodin v knihovně obecního úřadu.

v pondělí

Program:
1)
2)
3)
4)

závěrečný účet obce
průběh investičních akcí
příprava slavností, sjezdu rodáků
různé

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce, který je v současné době zveřejněn na úřední
desce obce. Schválena byla rozpočtová změna č. 1, která reaguje na prodej dalšího pozemku pro výstavbu RD
v lokalitě pod kostelem a na přijetí dotace a nákladů projektu z EU – OPVK pro školu – Malotřídní škola
Chodovice – každý má svou šanci. Projekt byl k 31. 3. 3012 ukončen a na konci června očekáváme proplacení
konečné části dotace.
OZ schválilo přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 760 tis. na vybudování a
opravu komunikace v lokalitě pod kostelem a 32,5 tis. na úhradu úroku z půjčky na stavbu kanalizace.
OZ schválilo uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku na veřejně prospěšný účel se společností GAPA GROUP,
a. s. ve výši 80 tis. Kč. Získané prostředky budou využity na vybavení a činnost mladých hasičů, činnost klubu
seniorů a na podporu obnovy kostela – pořádání kulturních akcí.
OZ schválilo vydání sběratelské karty Klubu českých turistů a to s motivem holovouského zámku.
Projednány byly žádosti občanských sdružení na poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Sdružení občanů při ZŠ
Chodovice byla schválena dotace ve výši 10 tis. Kč, SDH byla schválena dotace na vybavení malých hasičů ve
výši 40 tis. Kč.
Kácení lípy před kostelem a douglasky za kostelem provede Tomáš Soukup z Chodovic do konce dubna.
OZ projednalo kontrolu ministerstva pro místní rozvoj – kontrola přislíbené dotace na obnovu místních
komunikací poničených přívalovými srážkami. Pracovníci MMR neshledali závady a projekt doporučili k podpoře.
Práce na obnově komunikací byly zahájeny. Stavební práce s sebou přinášejí i částečné uzavření úseků
komunikací v Záhumení. Děkujeme proto všem dotčeným obyvatelům za pochopení a vstřícnost k postupu
stavební firmy. Položení finálního krytu vozovky je připravováno na přelom května a června. Současně bude
proveden asfaltový povrch i na komunikaci v lokalitě pod kostelem a navazující „uličce“. V rámci obnovy povrchu
komunikací je snižována její výška a vytěžený štěrk bude použit na opravu komunikací v ostatních částech obce.
Na mnohých místech bude toto řešení pouze provizorní, ke zlepšení stavu povrchu komunikací by pomohla
pouze celková rekonstrukce, která není v současných finančních možnostech obce. Na konec května je
připravována oprava propadlé dešťové kanalizace a komunikace před Šubrtovými v Chodovicích. V červnu budou
opravovány povrchy mlatových cest na návsi v Holovousích. Práce na opravě komunikací mají být ukončeny do
konce června.
Z důvodu havarijního stavu a bezprostředního ohrožení projíždějících vozidel uzavíráme most v Mezihoří. V
současné době hledáme možnosti, jak most opravit a zpřístupnit rekreační chatky pod Libínem.
Martina Berdychová

MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA CHODOVICE A PROJEKT KAŽDÝ
MÁ SVOU ŠANCI
Je 30. 3. 2012, poslední pátek našeho projektu Každý má svou šanci, který naše škola ve
spolupráci s OÚ Holovousy realizovala od října roku 2010 za finanční podpory Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Za 18 měsíců, kdy projekt probíhal, jsme si s dětmi ZŠ, MŠ a DD Nechanice užily mnohá
dobrodružství. Navštívili jsme vesničku historických řemesel v Lysé nad Labem, pozorovali krásy
přírody při projížďce parníkem po Labi, sledovali „Jak si hrají tatínkové“ v divadle Drak v Hradci
Králové, zvykali si na nové kamarády a paní učitelky v Trhové Kamenici, snažili jsme překonat
vlastní hranice na táboře ve Svaté Kateřině a utužovali přátelství s dětmi z Nechanic při kulturních
i sportovních projektech. Tento projekt byl také ve velké míře situován na zvýšení kvality
vyučování v mateřské i základní škole. Chtěli jsme poskytnout dětem takové podmínky, aby každý
dostal i sebemenší šanci se prosadit a ukázat své přednosti.
V MŠ byla nově vybavena knihovnička, pořídili jsme sportovní vybavení a nepřeberné množství
didaktických pomůcek (kostičky, hlavolamy, hry, kuličkové dráhy, modelovací hmoty, výtvarný
materiál, atd.), environmentální pomůcky, zřídili jsme výchovné koutky (kuchyňka a obývací pokoj) a nainstalovali
počítač s programy pro předškoláky.
V ZŠ byla nově vybavena tělocvična, nakoupeny byly pomůcky pro děti s poruchami učení, zřízeny a vybaveny
byly odpočinkové a rehabilitační zóny, na zimní radovánky jsme zakoupili běžecké sety a speciální krátké lyže pro
výuku sjezdového oblouku, v létě a kdykoli počasí dovolilo, jsme využívali naše nové luky, kuše a lanové prvky
(houpačky, provazové žebříky, hrazdy atd.), před deštěm jsme se schovávali v našich nových stanech, ve třídách
nám svítí nové zářivky se speciálním spektrem, které tolik nenamáhá naše oči. Všechny naše lumpárny i výkony
jsme svědomitě zaznamenávali na naši novou kameru.
V oblasti služeb škola rozšířila nabídku kroužků pro ZŠ i MŠ (logopedie, flétna, angličtina, zdravé vaření,
dramaticko-etická výchova, všestranné dovednosti, poruchy učení, výtvarný kroužek). Pro děti i širokou veřejnost
škola pořádala tematické semináře (pedagogika a psychologie, zdravá výživa a výtvarné workshopy).
Jsme rádi, že jsme do daného projektu vstoupili, jelikož díky němu došlo k velmi vysoké spolupráci a propojení
činností mateřské a základní školy a naplnila se veškerá naše očekávání, která jsme do něho vložili.
Nimsová Lucie

SBĚR
Touto formou bychom rádi poděkovali
všem dětem, rodičům a přátelům školy
za
pomoc
při
sběru
papíru,
elektrozařízení, baterií a PET víček. Díky
Vaší celoroční podpoře jsme pro naše
děti získali 1 800,00 Kč ve sběru papíru
a PET víček, za které pro děti
nakoupíme výtvarné potřeby, odměny
do soutěží a nějaké „dobrůtky“. Dále
jsme za sběr elektra dostali 3000 bodů,
které na konci roku proměníme za
dárečky, které si děti sami vyberou
z nabídky společnosti podporující projekt
Recyklohraní (sešity, bloky, křídy,
slovníky, vzdělávací programy, švihadla,
výtvarné potřeby, stolní hry, atd.). Velice
děkujeme a budeme se těšit na
spolupráci s Vámi i v dalším školním
roce.
Nimsová Lucie

PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
ZAHÁJEN
Po jarní údržbě jsou zprovozněna všechna sportoviště. Provedena
byla rekultivace trávníkových hřišť, čištění hřiště s umělým povrchem,
to bude navíc doplněno zastiňovací sítí. V prodeji jsou pro místní
občany a členy fotbalového klubu permanentky v ceně 650,- či 250,Kč a to dle počtu hodin (25,- Kč/hod). Správu areálu, pronájem
sportovišť a prodej permanentek zajišťuje opět pan Miroslav Klimo.
Trávníkové hřiště bez závlahy je přístupné všem zdarma, ostatní
hřiště jsou zpoplatněna. Děti do 15ti let mají přístup na všechna
sportoviště zdarma. Ceny sportovišť – hřiště s umělým povrchem:
160,- Kč/hod, hřiště trávníkové se závlahou: 400,- Kč/hod,
600,- Kč/zápas, skatepark 20,- Kč/den. Děti do 15ti let bez trvalého
pobytu v obci mají na všechna sportoviště poloviční vstupné. Dále
nabízíme půjčování míčů, badbingtonu, loďky, sprchy. Pro soukromé
akce místních obyvatel jsou půjčovány pivní sety (stůl + 2 lavice) za
80,- Kč/den a párty stan (10x4m) za 500,- Kč/den. Vagón není od
loňského roku pronajímán k soukromým akcím. Reagovali jsme tak
na stížnost místních obyvatel na rušení nočního klidu. Pro letošní
sezónu je nabízen pronájem vagónu za účelem provozování
občerstvení ve sportovním areálu. Bližší informace a podmínky
získáte na obecním úřadě.
mb

JARO VE ŠKOLCE
V měsíci březnu se děti seznamovaly s různými druhy řemesel a povolání pod názvem
"Ten dělá to a ten zase tohle".
Pod tématem "Jak se rodí jaro", děti poznávaly ptáčky, poslouchaly v přírodě jejich
zpěv a učily se o nich různé písničky.
Vítaly jaro pomocí písniček, říkadel a her, a vynesením Moreny se rozloučily se zimou.
V dubnu s tématem "Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček", se naučily několik
velikonočních koled a vyrobily si papírové vajíčko a zajíčka i s krasličkou.
Nyní s přibýváním tepla a sluníčka se těšíme na delší výlety a vycházky do okolí.
M. Klůzová.

ŠKOLA VE ZNAMENÍ PRANOSTIK
V uplynulém období jsme s dětmi uspořádali spousty zajímavých akcí. Děti se aktivně podílely na jednotlivých
aktivitách a tím do nich vnesly své vlastní prožitky. Rozhodně pro nás neplatilo heslo: „Březen, za kamna
vlezem“.
Zažili jsme:
 4. 4. středa – Projekt Spring – Easter – Jaro
 12. 4. čtvrtek – Slavnostní zakončení projektu EU „Každý má
svou šanci“ – promítání školního filmu za r. 2010 – 2012
 13. 4. pátek - Jízda zručnosti na kole na školním hřišti
 17. 4. úterý – Koruna Hořice – Hudební divadlo pro MŠ a ZŠ
 20. 4. pátek – Pohádková noc, přespání ve škole se skřítkem
Dupynožkou
 26. 4. čtvrtek – Třídní schůzky pro 1. – 5. roč.
 30. 4. pondělí – Projekt Čarodějnická škola a školka
Dle motta: „Máj půjdeme v háj“ i my vyjedeme do blízkého i dalekého
okolí.
Plánujeme:
 11. 5. účast pětičlenné hlídky 3. – 5. ročníku na soutěži mladých zdravotníků
 15. 5. besídka s MŠ pro maminky a přátele školy od 15:30 v chodovickém kostele
 24. 5. Poznáváme přírodu – přírodovědný projekt
 21. 5. – 8. 6. probíhá celoplošné testování žáků pátého ročníku v oblasti českého jazyka, matematiky a
anglického jazyka, kterého se účastníme
 5. 6. společný výlet s MŠ do Ratibořic – děti navštíví Barunčinu školu, zámek Ratibořice a naučnou
stezku Babiččiným údolím
 26. 6. slavnostní rozloučení s předškolními dětmi a žáky pátého ročníku
 29. 6. vysvědčení
Dále dle počasí vyrazíme na cyklovýlet, uspořádáme sportovní olympiádu ve spolupráci s okolními malotřídními
školami a táboření u školy.
V období březen – říjen sbíráme s dětmi a žáky léčivé bylinky.
V pátek 29. 6. se s přáním prožití dobrodružných prázdnin rozloučíme s našimi žáky. A jelikož chceme prázdniny
opravdu napínavé, v týdnu od 9. 7. do 13. 7. budou zaměstnanci školy pořádat „Šmoulí“ tábor. Jedná se o denní
tábor, který bude ve stanovené dny od 7:30 do 16 hod. Kapacita tábora je 20 dětí, věkové rozmezí dětí 4 – 11 let.
Bližší informace a přihlášky v ZŠ a MŠ Chodovice.
Děkujeme za podporu našim rodičům - za živé květiny na výzdobu školy, které poskytli manželé Soukupovi, paní
Fikkerové za papíry do tiskárny, panu Lepšíkovi a panu Hradeckému za technickou výpomoc při řešení problémů
souvisejícím s provozem školy a paní Bangové za sladké odměny do soutěží.
Lucie Nimsová

SLAVNOSTI HOLOVOUSKÝCH
MALINÁČŮ – PŘÍPRAVNÁ SCHŮZKA

NEZAPOMEŇTE SI
PŘIPRAVIT PLAVIDLA

27. března 2012 se uskutečnila druhá přípravná schůzka k 10.
ročníku Slavností Holovouských malináčů, který je v letošním
roce spojený s 3. sjezdem rodáků. Tentokrát jsme se sešli
v hostinci „U Krejčů“ v Holovousích, kde na nás čekal
připravený sál. My jsme se však bohužel vešli k jednomu stolu
ve složení: za zahrádkářský svaz Mirka Šecová, za Lověnu
Dobrá Voda Miloš Pulec, za hasiče Martin Škvrna a Roman a
Petra Baliharovi, za školu Chodovice Mgr. Lenka Doležalová, za
hostinec „U Krejčů“ Jirka Neumann a za SPOZ Boženka
Knězáčková, Maruška Křovinová a Zlata Brádlová. Touto
cestou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za jejich
nápady, připomínky a za účast. Vše je zapsáno. Třetí

Na 16. června 2012 je naplánován druhý
ročník neckyády na rybníku v Chodovicích.
V minulém ročníku brázdilo chodovický
rybník 12 skvělých plavidel, a aby tomu
bylo tak i letos, je nejvyšší čas začít
s přípravou. Vítána jsou plavidla všeho
druhu a jakéhokoliv tvaru, fantazii se meze
nekladou. Tímto zveme Vás všechny,
kterým nechybí odvaha a smysl pro humor.
Dostavte se společně se svým plavidlem a
přijďte tak strávit příjemné sobotní
odpoledne. Jsou pro Vás připraveny
soutěže o ceny a Vaše výkony ve vodě i na
suchu
bude
doprovázet
kapela.
Občerstvení je rovněž zajištěno. Svá
plavidla můžete nahlašovat na obecním
úřadě
či
na
e-mail:
akce.holovousy@seznam.cz. Těšíme se
na Vás. Program bude upřesněn.
zb

přípravnou schůzku plánujeme na 20. června 2012 od
18:00 hodin v hostinci „U Krejčů“ v Holovousích.
Přijďte už teď promluvit do průběhu slavností a zapojit se do
organizace. Váš názor nás zajímá. Je třeba například vyřešit
místa pro parkování aut, ale i zda vybírat či nevybírat vstupné.
Jakým způsobem řešit registraci rodáků a spoustu dalších věcí.
S nápadem, připomínkou, či nabídkou pomoci můžete přijít i
každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin na obecní úřad, ráda Vás
vyslechnu.
Brádlová Z.

POVÍDÁNÍ O SRÍ LANCE V HOLOVOUSÍCH
Na 13. března 2012 si pro nás, spoluobčany, připravila paní Izabela Klimová besedu o SRÍ LANCE, kam ji
zavedlo pozvání Celosvětové organizace alternativní medicíny /MAI/. Měsíc zde pracovala pro Universitu MAI a
zaučovala lékaře zacházet s magnetoterapeutickým přístrojem, který je českým patentem a přednášela na 49.
celosvětovém kongresu MAI. Dosáhla zde velkého úspěchu a obhájila titul doktorky alternativní medicíny /MAD/.
Během svého pobytu na Srí Lance měla možnost navštívit nejen historické památky, ale i želví a sloní farmu,
továrničku na zpracování čajových lístků a spoustu dalších zajímavostí. Fotila a fotila, vždyť bylo opravdu co. O
tyto krásné fotografie doplněné poutavým vyprávěním o kulturních památkách, ale i o životě obyčejných lidí na Srí
Lance se s námi podělila. Fotografie krásné nedotčené přírody zeleného ostrova Srí Lanky nás přesvědčily o tom,
že je Srí Lanka právem nazývána smaragdem Indického oceánu. No a my jsme měli možnost touto besedou
nahlédnout do nádherné země a strávit tak velice příjemný podvečer.
Paní Izabele Klimové patří dodatečná gratulace k obhájení titulu doktorky alternativní
medicíny /MAD/ a také velké poděkování za to, že se s námi o své zážitky a
fotografie podělila.
zb

HASIČI NA JAŘE
První soutěž, na kterou jsme v letošním roce s dětmi jeli, byla 3. března
v Miletíně „Miletínský šmodrch“. Od nás, za mladší, jely Vendula Maixnerová,
která se umístila na 12. místě, Lucka Vojtěchová na 14. místě, Eliška Andrejsová
na 21. místě a Simona Hejduková na 23. místě ze 44 dětí. Za starší Péťa
Baliharová obsadila 7. místo, Anička Vojtěchová 18. místo, Barunka Baliharová 22.
místo, Kuba Slezák 34. místo a Terča Bartoníčková 35. místo z 36 dětí. Do
nejrychlejší dvacítky se probojovala Péťa Baliharová, jejím úkolem bylo uvázat pět
uzlů poslepu. Péťa obsadila 16. místo.
Dne 17. března proběhl Okresní hasičský ples ve Valdicích. Na tento ples náš
hasičský sbor každoročně přispívá a i se ho účastní, jelikož jeho výtěžek je věnován na
hasičské soutěže pro mladé hasiče.
Jako každoročně tak i letos se účastníme soutěže „Požární ochrana očima dětí“ (literární a
výtvarná práce). Této soutěže se účastnilo od nás 35 dětí. V prvním kole jsme vybrali z každé kategorie 3 práce
(18 výtvarných a 1 literární práci). 18. dubna jsme práce předali do Jičína, do druhého kola. Výsledky se dozvíme
do konce května.
Dne 20. dubna se postarali naši hasiči o sběr starého železa z našich vesnic. Děkujeme za pomoc s technikou
firmě Nims a všem, kteří nám železem přispěli.
Dále bych chtěla poděkovat všem sponzorům (firmě Svartes, Lesy ČR, květiny Eva Soukupovi a rodině
Krušinových), kteří nám dali sponzorský dar na nákup dresů pro mladé hasiče, ještě jednou moc děkuji.
A CO NÁS ČEKÁ DO PRÁZDNIN?
28. dubna – celodenní turist. výlet do Českého ráje („Za pověstmi Českého ráje“)
29. dubna – Slatinský plamínek (běh s překážkami 100m a 60m) – děti
30. dubna – pálení čarodějnic (soutěže pro děti od 18 hod.). OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Všichni kteří přijdou v přestrojení za čarodějnici nebo čaroděje, dostanou sladkou odměnu VČETNĚ
DOSPĚLÝCH!
25. – 27. května – druhá část okresní soutěže hry Plamen mladých hasičů v Lužanech
2. června – okrsková soutěž v Chomuticích (muži, ženy, děti)
Pokud se nám bude dařit na okrsku jako v předchozích letech, tak nás čeká:
9. června – okresní soutěž v Jičíně
30. června – celodenní hasičské závody v Holovousích (muži, ženy, děti) s večerní zábavou
Za SDH Petra Baliharová

Filipojakubská noc aneb
PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HŘIŠTI „U VAGONU“
SDH Holovousy Vás všechny 30. dubna 2012
již tradičně zve na pálení či rej čarodějnic.
V letošním roce bychom tuto tradici chtěli oživit přítomností opravdových čarodějnic. Proto
zveme všechny čarodějnice – i ty odrostlé – „Přijďte mezi nás“.
Všechny podoby kostýmů, masek a převleky jsou vítány! Přijďte si s námi zalétat!!!!!
Pro odvážné v kostýmech je připravena odměna. Už teď se na Vás těšíme, přijďte rozšířit
naše řady.

Slet čarodějnic začíná v 18:00 hodin na hřišti „U vagonu“
soutěžemi pro děti a bude pokračovat zapálením hranice. Pro hladová bříška jsou připraveny
špekáčky, které si budete moct opéct. K pití bude nabízeno nealko i alko.

Tak snad už jen „Letu zdar!“

13. KVĚTNA 2012 JE DEN MATEK, TAK NEZAPOMEŇTE
je to den, kdy vzdáváme poctu našim MAMINKÁM. Slaví se v různé dny na mnoha místech
po celém světě. V České republice připadá den matek na druhou květnovou neděli.
V tento den dávají děti svým matkám dárky. Původ tohoto svátku je už ve starověkém Řecku, kdy
se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky
bohů.
A ABYCHOM NEZAPOMNĚLI!
Třetí neděli v červnu – tedy 17. června 2012 se slaví „den otců“ – je oslavou otcovství a poděkování tatínkům
za jejich péči, a tedy i doplňkem k u nás mnohem známějšímu - Dni matek.
Den otců, podobně jako den matek, se slaví v různých zemích světa v jiné dny.
Nejrozšířenější je ale třetí červnová neděle, kdy si tento den připomínají ve více jak
40 zemích, a to už od počátku 20. století.
Tak všem maminkám i tatínkům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a
radosti!
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Na neděli 13. května 2012 – přesně na den matek,
je pro Vás všechny od 17:00 hodin připraven

koncert Hořického komorního orchestru.
Orchestr řídí PhDr. Vladimír Kulík,
sólisté Edita Adlerová - zpěv a Libor Suchý - klarinet.
Přijďte tak společně oslavit do kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích tyto
svátky a užít si tak nedělní podvečer.

VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Knihovna Holovousy ve spolupráci se Základní školou Chodovice vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž ke Dni
matek na téma

„MOJE MAMINKA“
Soutěž je vyhlášena pro všechny děti a je rozdělena do tří kategorií:
1. kategorie
věk do 6 let
2. kategorie
věk 7 – 10 let
3. kategorie
věk 11 – 15 let
Svoje obrázky nebo slohové práce předejte prosím na Obecní úřad v Holovousích nebo do Základní školy
v Chodovicích a to nejpozději 7. května 2012, kdy bude soutěž ukončena.
Nezapomeňte své práce podepsat a uvést váš věk.
Vyhodnocení soutěže proběhne v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích na besídce ke Dni matek, kterou
připravují děti z MŠ a ZŠ dne 15. května 2012.
Děti, kreslete a pište. Vaše obrázky a práce budou v kostele vystaveny. Nejlepší práce budou odměněny.
Moc se těšíme na všechny vaše obrázky a slohové práce!
zb

VYNÁŠENÍ MORENY
V neděli 25. března 2012 se v naší obci konalo již tradiční vynášení Moreny a s ní i paní
Zimy. Ještě před tím bylo nejdůležitější připravit a obléci Morenu (slámovou postavu), děti
z naší školy ji vyrobily velmi pečlivě. Figurína měla barevné pentle a také korále z vyfouklých
vajec a pestré oblečení. Děti si daly opravdu záležet. Ve 14:00 hodin vyrazil průvod od kostela
v Chodovicích. Oblečenou Morenu, symbol zimy, jsme v průvodu společně odnesli do Holovous k rybníku, kde
jsme se s ní rozloučili říkadly, jež se vážou ke Smrtné neděli. Vyvrcholením bylo zapálení Moreny a vhození do
vody. Poté si mohly děti zazvonit na zvoničku a přát něco krásného přicházejícímu jaru. Kdo chtěl, mohl si vyrobit
vrbový věneček. Na děti u obecního úřadu čekal nakreslený skákací panák, připraveny byly i důlky a kuličky a
kdo našel odvahu, mohl si vyzkoušet hru mnohde již zapomenutou a to koulení obruče. Na děti čekala i malá
sladkost. Počasí nám opravdu přálo. Po příjemně stráveném odpoledni jsme se domů vraceli nejenom s dobrou
náladou, ale také s vrbovým věnečkem, který symbolizuje přicházející jaro, sílu a zdraví. Tak krásné jaro všem.

zb

VÍTÁNÍ JARA V PODKRKONOŠÍ
Jaro už je tu a blíží se nám nová letní turistická sezona. Přijďte ji s námi
v sobotu 5. května 2012 přivítat a přitom se výborně pobavit! Letos je
připraven bohatý program v podobě několika propojených akcí. Nabízíme
Vám krásné prožití sobotního dne, kola, kočárky a vozíčky jsou vítány.
Spojení zajištěno vlakovou či ekologickou bezbariérovou autobusovou linkou.
Na vrchu Zvičiny se bude konat od 10:00 hod. akce
Otevírání sezony na Zvičině. Po celé dopoledne se můžete
těšit na soutěže nejen pro ty nejmenší, které bude zajišťovat
DDM Jednička Dvůr Králové n/L, dále také na živou hudbu,
v kostele také vystoupí flétnový soubor Pifferaios, dále na
nabídku informačních materiálů z Podkrkonoší, výrobků pod
ochrannou značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt®,
občerstvení bude zajištěno Raisovou chatou. Promoakce je
pořádána ve spolupráci s akcí ,,BĚH NA ZVIČINU“. Za pomoci
zástupců obcí budou představeny sakrální památky Podkrkonoší.
Přijde i dráček Zvičiňáček!
Firma OSNADO připravila autobusovou přepravu mezi jednotlivými
akcemi, díky té se případní návštěvníci budou moci přepravit do hotelu
Pod Zvičinou. Zde na Vás bude čekat od 11:00 hod. akce Jarní putování
za poklady pod Zvičinou! Restaurace bude nabízet krajové speciality, pro tatínky různé druhy
pivečka, pro děti je připravena originální zábava! Můžete se podívat, jak se stříhají ovce a vyrobit
si jednoduché výrobky z vlny a z korálků. Bude probíhat malování triček, malování skla nebo malování na obličej.
Dále bude možné projet se na ponících, zaskákat si na trampolínách a ve skákacím hradu, popřípadě si pohrát
na dětském hřišti. V případě špatného počasí se vše koná uvnitř hotelu!
Po skvělé zábavě a originálním obědu nabízíme pokračování, kdy Vás
autobus přepraví na kouzelnou přehradu Les Království, kde se
můžete projít krásnou podkrkonošskou přírodou.
A dále také do barokního areálu Kuks, kde se koná akce Vítání jara.
Zde se můžete těšit na ochutnávku vinných vzorků, komentovanou
prohlídku Naučné vinařské stezky, v kostele Nejsvětější Trojice se
bude konat mše svatá s májovou pobožností a v neposlední řadě také
na řízenou degustaci vín v Galerii vín v hospitalu Kuks!

Akce jsou propojeny ekologickou a
bezbariérovou
autobusovou
linkou
OSNADO i s přepravou kol a kočárků
nebo
přiblížení
prostřednictvím
motorového vláčku. Cyklisté a rodiny s
dětmi vítáni! Akce se budou konat za
každého počasí!

V rámci projektu „Zážitky na dosah – cestování dostupné všem“
připravila dopravní společnost OSNADO pro rodiče s dětmi bohatý
zábavný program a upomínkové předměty na fotbalovém hřišti
u Kuksu. Akcí bude provázet moderátorka Darina Teuchmanová z
Rádia Černá hora.

Více informací na www.podkrkonosi.eu.
DM Podzvičinsko

BĚH NA ZVIČINU – 5. 5. 2012
Ze Šárovcovy Lhoty na Zvičinu.
Letos se koná již 45. ročník běhu a 8. ročník MTB. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie, které mají rádi
legraci a jsou dostatečně motivováni k tomu, aby doběhli (došli či dobelhali se) do cíle a udělali tak radost těm
okolo trati, ale aby udělali radost i sobě. Kromě sportovních kategorií daných věkem byly vytvořeny další
kategorie společenské - PRO OPRAVDOVÉ NESPORTOVCE. Každý má možnost zvolit si tu svoji! Ve
společenských kategoriích bude vyhodnocen nejenom první, ale spravedlivě také poslední. Start běhu ve 13:30
hod., start MTB v 11:00 hod., start pochodu průběžný 8:00 – 10:00, trasa má 13,6 km s převýšením 393 m.
Startovné běh a MTB 50,- Kč, startovné pochod 10,- Kč, přihlášky a více informací na www.zvicina.cz

NA ZVIČINU NA KOLECH........
Kdo má zájem, může se vydat na vrch Zvičiny na kole. Po krátké pauze bychom rádi tuto
tradici znovu probudili. A proto, každý, kdo má zájem šlapat na Zvičinu na kole společně
s námi, je vítán. Start bude 5. května v 8:00 hodin u rybníka v Holovousích. Chodovičáci se
mohou připojit cestou. Průvodcem nám budou Baliharovi – to aby nikdo nezabloudil. Přejme si
tedy krásné počasí a těšme se na prima výlet. Sportu zdar!
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VENKOVSKÁ TRŽNICE – KATALOG, BAZAR I PŘEHLED
REGIONÁLNÍCH AKCÍ
MAS Podchlumí získala dotaci na projekt Venkovská tržnice III., který bychom Vám
rádi představili. Cílem tohoto projektu je vytvoření informačního systému pro podporu
a posílení místní ekonomiky. Tento informační systém bude obsahovat mimo jiné
Katalog podnikatelských subjektů a neziskových organizací, aplikaci Bazaru, ve
kterém je možné nabízet, poptávat, darovat i směňovat cokoli. Pořadatelé kulturních,
sportovních nebo třeba vzdělávacích akcí budou moci využívat Kalendář akcí.
Srdcem celého systému je internetová stránka www.venkovskatrznice.cz, na které se
naše MAS objeví v závěru roku 2012. Ve stejném období bude do většiny domácností
všech 38 obcí Podchlumí, tedy území působnosti naší MAS, zdarma distribuován
tištěný katalog kontaktů na podnikatele a neziskové organizace regionu. Stejně tak
bezplatné bude i zveřejnění informací pro neziskové organizace, spolky a
podnikatele. V současné době probíhá na našem území sběr dotazníků. Dotazník, na základě kterého naši
tazatelé zmapují regionální podnikatele a neziskové organizace, najdete spolu s představením projektu na
stránkách http://www.maspodchlumi.cz/venkovska-trznice-iii-/. Chcete-li mít jistotu zaregistrování do internetové
databáze a uveřejnění vašich informací v tištěném katalogu, nečekejte na tazatele a kontaktujte nás na e-mailové
adrese: mas@podchlumi.cz. Zpětně se vám ozveme a zašleme jednostránkový dotazník s pokyny k vyplnění.
T. Peterová

BUDE CESTA DO
DOMOSLAVIC
PŘERUŠENA?
Ředitelství silnic a dálnic se na naši obec
obrátilo s návrhem řešení trasy nové
rychlostní komunikace R35. V současné
době se zpracovává projekt čtyřproudé
silnice pro územní rozhodnutí v úseku
Hořice – Úlibice. V katastru naší obce je
trasa silnice navrhována mezi stávající
zástavbou na Dolení obci a letištěm.
Stávající
komunikace
z Holovous
do
Domoslavic měla být původně řešena
mostem pod nově budovanou R35. ŘSD
však v rámci úspor navrhuje silnici
Holovousy – Domoslavice zcela přerušit a
z obou směrů, jak od Holovous, tak od
Domoslavic, z ní udělat komunikaci slepou.
Původní podmínka obce byla zajistit
průchodnost území, tedy ponechat propojení
Holovous
a
Domoslavic.
Stanovisko
k záměru
ŘSD
by
mělo
projednat
zastupitelstvo obce 14. 5. Obracím se proto
na
Vás
s žádostí
o
vyjádření
k navrhovanému řešení. Mělo by být i
podpůrným argumentem při jednání s ŘSD
o
zachování
stávající
silnice.
Svá
stanoviska, názory, podněty prosím předejte
v písemné formě do kanceláře obecního
úřadu do 14. 5. Předem děkuji!
Martina Berdychová

NAPSALI O NÁS
2. pololetí 2011
Jičínský deník (dále jen JD), 3. 7.: Ve Vesnici roku osm
ocenění. JD, 13. 7.: Zasíťování pro rodinné domky. JD, 15. 7.:
Z výletu ahoj – důchodci. JD, 16. 7.: Vernisáž v Chodovicích. JD,
18. 7.: Chvála umění – výstava v Chodovicích. JD, 21. 7.: Klub
seniorů na výstavě fuchsií. JD, 26. 7.: Sportovní areál. JD, 29. 7.:
Holovouští – tábor pro děti. JD, 3. 8.: Chodovická škola. JD, 5. 8.:
Chodovické děti s novým projektem. JD, 8. 8.: Sportoviště
Holovousy. JD, 15. 8.: Slavnosti sv. Bartoloměje v Chodovicích.
JD, 22. 8.: Slavnosti sv. Bartoloměje v Chodovicích. JD, 26. 8.:
Slavnosti v Chodovicích. Nové noviny (dále jen NN), 26. 8.:
Pouťový jarmark v Chodovicích. JD, 31. 8.: Zavírání sezóny na
Zvičině. NN, 2. 9.: Chodovický jarmark. JD, 20. 9.: Soutěž ke
Slavnostem holovouských malináčů. NN, 23. 9.: Strážníci budou
zasahovat i mimo město. JD, 26. 9.: Prim hraje příprava Slavností
malináčů. JD, 26. 9.: Slavnosti holovouských malináčů. JD, 29.
9.: Úlibický koláč – vítězné hasičky z Holovous. JD, 30. 9.:
Slavnosti holovouských malináčů. NN, 30. 9.: Slavnosti malináčů
v sobotu. JD, 3. 10.: Holovouské slavnosti bez malináčů. JD, 3.
10.: Slavnosti letos bez malináčů. JD, 4. 10.: Holovousy vzkvétají.
JD, 4. 10.: Jablek bude o polovinu méně. NN, 7. 10.: Holovouské
slavnosti (foto). JD, 12. 10.: Mazda se střetla s manem. JD, 13.
10.: Další cyklotrasa. JD, 13. 10.: Rybáři si přichystali pruty. NN,
14. 10.: Při předjíždění se střetl s náklaďákem. JD, 16. 10.:
Chyťte rychle rybu. JD, 17. 10.: Další závod mladých hasičů. NN,
27. 10.: Školky jsou plné. NN, 9. 12.: V kostele zazní koledy. JD,
19. 12.: Adventní koncert (foto). JD, 12. 12.: Chodovice – koncert
Ratibora a Vesny z Hořic. JD, 13. 12.: Chodovice – 4. adventní
koncert. JD, 14. 12.: Chodovice – 4. adv. koncert. JD, 15. 12.:
Chodovice – 4. adv. koncert. JD, 16. 12.: Závěr adventu – 4.
koncert. JD, 16. 12.: Adventní posezení pro seniory. JD, 16. 12.:
Chodovice – 4. koncert. JD, 17. 12.: Chodovice – 4. koncert.

miš

ŽIVOTNÍ JUBILEA
4. 5.
9. 5.
11. 6.
19. 6.

Šťovíčková Olga, 84 let
Kozárová Bohuslava, 75 let
Štejnar Jaroslav, 82
Kynčlová Vlasta, 80 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně
blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 27. května 2012 ve 14:00 hodin
přivítáme
v kostele
svatého
Bartoloměje
v Chodovicích nové občánky naší obce – Šimona
Pražana, Nikolu Pěčovou, Alžbětu Pražanovou,
Matyáše Jeřábka, Jana Novotného a Pavla Škvrnu.
Všichni jste srdečně zváni.
zb

Zemřeli
Marie Jirkovská z Chodovic

Přištěhovali se
Tomáš Czeřovský z Hořic do Holovous
Jana a Josef Noskovi z Hořic do Holovous
Zuzana Buštová s dětmi Annou a Marií Trnkovými
z Hořic do Chodovic

DĚTSKÝ DEN
Zveme všechny děti i s rodiči na dětský den, který se koná
dne 3. 6. 2012.
Program dětského dne:
Start: 14:00 – 14:30 hodin u školy v Chodovicích (děti
v doprovodu rodičů).
Pro děti bude připravena pohádková cesta, na které budou
plnit různé úkoly.
Čeká na Vás STUDÁNKOVÁ VÍLA, ČERT a VODNÍK.
Konec cesty bude na hřišti u vagonu, kde už bude volná
zábava.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátku, který bude včas
vyvěšen.

RYBAŘENÍ NA NÁVSI V HOLOVOUSÍCH ZAHÁJENO
Od 2. května budou v kanceláři obecního úřadu v prodeji povolenky pro rybaření na rybníku na holovouské návsi.
Povolená lovná míra je 35 – 50 cm, ostatní ryby se vrací „šetrně vodě“. Cena povolenky pro dospělého je na
sezónu 200,- Kč a pro děti do 15ti let 50,- Kč. Rybaření dětí je povoleno v doprovodu dospělé osoby. Na podzim je
připravován výlov rybníka – vypuštění a oprava výpustního zařízení. Rybaření na rybníku v Chodovicích je
zakázáno!
mb

KRÁTKÉ ZPRÁVY
















30. 4.
Čarodějnice na hřišti u vagónu
5. 5.
Vítání jara v Podkrkonoší
7. 5.
Termín pro odevzdání prací do soutěže MOJE MAMINKA
13. 5. - 17:00 Koncert v kostele - Hořický komorní orchestr. Orchestr řídí PhDr. Vladimír Kulík,
sólisté Edita Adlerová - zpěv a Libor Suchý - klarinet.
15. 5. - 15:30 Besídka ZŠ a MŠ pro maminky a přátele školy v chodovickém kostele
27. 5. - 14:00 Vítání občánků v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích
3. 6.
Dětský den
20. 6.
3. přípravná schůzka k 10. ročníku Slavností Holovouských malináčů
16. 6.
Neckyáda
30. 6.
Hasičská soutěž
9. 7. – 13. 7. „Šmoulí“ tábor u školy
30. 4. a 7. 5. bude kancelář obecního úřadu uzavřena
Sportovní areál otevřen! Přijďte přivítat jaro sportem!
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.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) – 8. 5., 22. 5., 5. 6.,
19. 6., zelená známka (1x za 14 dní) – 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., žlutá známka (měsíční) – 22. 5., 19. 6.,
černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – 1. 5., 12. 6.

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY č. 2/2012, evidenční číslo: MK ČR E 20515. Vychází každý
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.

