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ZASEDÁNÍ OZ
Zasedání zastupitelstva obce Holovousy se koná
v pondělí 30. července od 19 hodin v knihovně
obecního úřadu.
Program:

1) dokončení investičních akcí
2) příprava pouti a sjezdu rodáků
3) různé

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Zastupitelstvo obce projednávalo průběh stavebních
prací na obnově komunikací. V lokalitě pro výstavbu
rodinných domků v Chodovicích bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na plynofikaci lokality, probíhá kolaudační
řízení na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci a připravena je žádost o kolaudaci komunikace, na které
zbývá osadit dopravní značení. V „uličce“, tedy od Pojkarů k výkupně zahrádkařů a faře bude stanoven
jednosměrný provoz. V Holovousích byla dokončena obnova komunikací i rekonstrukce odvodnění, probíhají
dokončovací práce na opravě mlatových cest na návsi. Byla provedena nejnutnější oprava výtluků v místních
komunikacích, která je pouze dočasná, na celkovou obnovu komunikací se budeme snažit získat dotační
prostředky v následujících letech. V Chodovicích bude na začátku července zahájena společností ČEZ
kabelizace rozvodů nn. Práce budou probíhat v severní části obce – od trafa na Farské – náves, v celé severní
části obce. Demontovány budou stožáry, současně tak bude probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení v této
části obce. Práce jsou plánovány na období prázdnin.
OZ projednalo přijetí úvěru od České spořitelny v celkové výši 4 mil. Kč na přeúvěrování půjčky od firmy
STAVOKA Kosice na stavbu kanalizace (banka nabízí výhodnější úvěrové podmínky), na pořízení zahradního
traktoru-sekačky pro údržbu veřejných prostranství a na projektovou přípravu rekonstrukce školy s přístavbou
tělocvičny – vybudování komunitního centra obce. Projekt komunitního centra připravujeme pro žádost o dotaci
z EU v rámci příštího programovacího období (2014-2020). V letošním roce budou zahájeny projektové práce,
v příštím roce zajištěno vydání stavebního povolení a následně příprava žádosti do fondů EU.
OZ schválilo rozpočtovou změnu č.2 a závěrečný účet obce za rok 2011, ke kterému nebylo připomínek.
V lokalitě pro výstavbu rodinných domků je v nabídce ještě několik pozemků. Bližší informace získají zájemci
v kanceláři OÚ.
OZ projednalo přípravu sjezdu rodáků, schválilo uzavření návsi pro automobilovou dopravu. Pro organizační
zajištění sjezdu rodáků hledáme brigádníky – pro organizaci parkování, vstupné, registraci.
Ve sportovním areálu Holovousy – Chodovice, ve vagonu, je záměr zajistit poskytování občerstvení v letním
období. Hledáme zájemce o jeho provozování.
Paní Sudíkové z Holovous byl pronajat pozemek u hlavní silnice, za účelem zahájení prodeje místních a
regionálních produktů – především ovoce a zeleniny.
Martina Berdychová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Na květen se děti moc těšily, protože nacvičovaly na besídku pro maminky pásmo lidových písniček, tanců a
pohádku. V pátek 11. 5. se starší žáci zúčastnili okresní soutěže Mladý zdravotník, kde získali krásné třetí místo.
Mladší žáci v tento den zvládli úspěšně cyklovýlet do okolí dlouhý 15 km. Ve čtvrtek 24. 5. děti zdolaly
přírodovědnou stezku na Libín plnou ekologických aktivit. Konec měsíce patřil celostátnímu testování žáků 5.
ročníků, do kterého se zapojila i naše škola.
Začátek června patřil dětem a jejich svátku. V návaznosti na dubnovou pohádkovou noc s Boženou Němcovou
byl uspořádán výlet pro děti ZŠ a MŠ. Navštívili jsme v České Skalici Barunčinu školu – kde nás rázem děti
s panem učitelem v dobových kostýmech přenesli do 19. století. Následovala prohlídka zámku v Ratibořicích a
naučná stezka Babiččiným údolím. Počasí nám přálo a výlet jsme si užili. Červen patřil také mazlíčkům. Naši
školu zaplnila zvířátka, která si děti z domova přinesly. Třídy byly plné pejsků, králíčků, morčátek, nechyběly ani
rybičky.
Odměnou dětem za velké celoroční snažení bylo táboření s Bobříkem za školou. Akce se zúčastnili žáci 1. – 5.
ročníku. Děti zvládly samy postavit stan, rozdělat oheň, uvařit v kotlíku, jízdu zručnosti na kole i na kánoích….
plnily přitom Bobříky odvahy, zručnosti, pomoci, slušného chování, plavání, čistoty, pravdy a vítězství.
Poslední červnový týden byl ve znamení her a oslav. V Chodovickém trojboji pořádaném pro okolní malotřídní
školy se žáci utkali v atletických disciplínách a vybíjené. Oslavy patřily dětem, při nichž jsme se rozloučili
s předškoláky a páťáky, vyhodnotili jsme celoroční školní soutěže O nejlepšího čtenáře a Sběrače bylin.
Následovalo odpoledne plné her a soutěží, s kterými pomohli rodiče.
Pro vysvědčení si děti přijdou 29. 6. Hurá na prázdniny!
Chtěli bychom poděkovat rodičům Havelkovým za darovanou koloběžku do MŠ, za pomoc při výrobě
keramických jablíček p. Škaloudové, p. Vojtěchové, Míše Bartoníčkové, p. Beránkové, p. Melicharové, p.
Baliharové a p. Peterové. Maminkám, které napekly na táboření dobroty k snídani a manželům Bartoníčkovým za
darování zahradního stolečku s lavičkou. Také velké poděkování patří panu Tomáši Soukupovi a ostatním
vodákům, kteří se věnovali našim dětem při výletu do loděnice v Ostroměři.
Škola nezůstane prázdná ani o prázdninách. Na Šmoulí tábor je přihlášeno dvacet dětí a je již naplněn. Na malé
„šmoulíky“ se těšíme.
Mgr. Lenka Doležalová
Den mazlíčků ve škole 

Užili jsme si stanování 
za školou.

Chodovický trojboj - atletika a
vybíjená s okolními malotřídními
školami, získali jsme 3 medaile



ZE ŠKOLIČKY
Jaro se překulilo do léta a v naší mateřince je stále živo. Květnové téma Příroda kolem nás jsme naplňovali
hlavně při pobytu venku, nezapomněli jsme ani na naše maminky, pro které jsme pilně nacvičovali na besídku,
která proběhla 15. 5. v místním kostele. Některé děti též vítaly své mladší spoluobčánky básničkou a písničkou.
Na Den dětí jsme se i přes nepříznivé počasí vypravili do Školního statku v Hořicích. Moc jsme si to tam užili.
Déšť ustal a my jsme se povozili na traktorech, vozech tažených koňmi, zasoutěžili jsme si a ještě dostali dort.
Hned 5. června jsme jeli se staršími kamarády ze školy na výlet do Ratibořického zámku a Babiččina údolí. Na
závěr školního roku chystáme ještě slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ, bude jich sedm. Naše
školička se hned po prázdninách opět naplní. Již nyní je přijato 5 dětí místních a 7 nových dětí z Hořic. Přejeme
všem krásné prázdniny plné pohody a odpočinku.
Peterová Irena

DEN MATEK V KOSTELE SVATÉHO BARTOLOMĚJE V
CHODOVICÍCH
V úterý 15. května 2012 se v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích konala besídka ke dni matek, kterou si
připravily děti z mateřské a základní školy v Chodovicích nejen pro své maminky. Roztomilé vystoupení dětí
z mateřské školky plné básniček a písniček vystřídal program dětí ze základní školy. Všichni jsme se mohli
přesvědčit, jak šikovné děti naši školku a školu navštěvují, jak umí hrát na flétničky, zpívat i tancovat. Pro svoji
maminku si děti vlastnoručně vyrobily krásné dárečky, které jim na besídce předaly.
Velmi milým překvapením, nejen pro paní učitelky, ale i kuchařky a paní školnic,i bylo poděkování rodičů. Každá
z nich obdržela krásnou kytičku za to, že se hezky o děti starají a za to, že děti moc rády k nám do Chodovic
chodí. Spokojené děti a spokojení rodiče jsou vždy tou největší odměnou pro všechny zaměstnance školky a
školy.
Besídka se vydařila na jedničku. Na závěr pak byly vyhlášeny výsledky soutěže „Moje maminka“, kterou pro
všechny děti v obci vyhlásila holovouská knihovna ve spolupráci se Základní školou Chodovice. Děti mohly
malovat své maminky, případně o nich nebo pro ně psát. Ze všech dětí v naší obci se jich zúčastnilo celkem
osm. Sedm dětí doma nakreslilo svoji maminku a doručena nám byla i jedna krásná básnička. A tady je
vyhodnocení:
Kategorie do šesti let
1. místo Ivetka Štěrbová
2. místo Leontýnka Soukupová a Adámek Trčka
3. místo Anička Trnková
Kategorie 7 – 10 let
1. místo Veronika-Marie Soukupová
2. místo Vendula Maixnerová
3. místo Lucie Vojtěchová
Kategorie 11 – 15 let
1. místo Barbora Baliharová
I ve škole paní učitelky zaměřily výtvarnou výchovu a český jazyk na toto téma. Tak vznikla spousta dalších prací,
za které moc děkujeme. Obrázky, básničky a krásná srdíčka pomohly na besídku slavnostně vyzdobit kostel a
každý si je mohl prohlédnout. Na každé dítě pak čekala odměna, kterou věnoval Obecní úřad Holovousy.
Ukázka těchto obrázků školních dětí je přílohou tohoto čísla.
zb

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 27. května 2012 odpoledne byli do kostela svatého
Bartoloměje v Chodovicích pozváni rodiče se svými dětmi –
novými občánky obce Holovousy. Potěšilo nás, že naše pozvání
přijali téměř všichni. Se svým pokladem v náručí zasedli do první
řady. Po krátkém uvítání přišlo na řadu moc hezké vystoupení
dětí z mateřské školky pod vedením pani učitelky Peterové. Na
jeho závěr pak děti předaly svým novým kamarádům hračky.
Každého občánka přivítala paní starostka do velké rodiny občanů
obce Holovousy. Přivítáni byli Šimon Pražan, Alžběta Pražanová,
Matyáš Jeřábek, Jan Novotný a Pavel Škvrna. Ti se pak
postupně vystřídali v kolébce, rodiče se na památku podepsali do
kroniky obce a z rukou paní starostky přijali dárek.
Tak ještě jednou přejeme Vám rodičům a hlavně Vašim dětem
pevné zdraví, hodně lásky a pohody ve Vašich rodinách. Ať
společně se svými dětmi můžete prožívat jen samé radosti.
zb

KONCERT V KOSTELE SVATÉHO
BARTOLOMĚJE V CHODOVICÍCH
První
letošní
koncert
v kostele
svatého
Bartoloměje
v Chodovicích se konal v neděli 13. května 2012. V 18:00 hodin
byl kostel již zaplněný a koncert Hořického komorního orchestru
mohl začít. Orchestr řídil PhDr. Vladimír Kulík a vystoupili sólisté
Edita Adlerová – zpěv a Libor Suchý – klarinet. Zazněla spousta
nádherných skladeb. Odměnou všem učinkujícím byl bouřlivý
potlesk. Koncert se všem moc líbil.
zb

KLUB SENIORŮ
Holovousko – chodovický klub seniorů
vylákalo hezké počasí ven na výlety do
blízkého okolí. Zjara jsme již stihli navštívit
hrad Pecka, kde nás čekala nejen
historická prohlídka, ale také bonus
v podobě
flétnového
koncertu
bělohradských Pfiferaios. Sluníčko si ten
den však vzalo dovolenou, a tak jsme se
s chutí uchýlili na oběd do blízkého
Javorského mlýna. Plánů na další výlety
bylo hodně, ale nakonec zvítězil výšlap na
Krkonošskou vyhlídku v blízkosti vesnice
Bukovina, rodiště rodičů K. V. Raise, pro
méně zdatné pak čekalo pokochání
pohledem do podkrkonošských vesniček.
Odměnou nám byla návštěva hotelu Pod
Zvičinou s výborným obědem. Závěrem
výletu jsme navštívili výstavu s názvem
Česká republika – folklorní velmoc v srdci
Evropy. Na letní prázdniny je program
stále otevřený a čeká jenom na Vaše
nápady a chuť vyrazit.
Alena Kuželová

OSLAVA DNE DĚTÍ
Bylo, nebylo – v neděli 3. června 2012 slavily děti svůj svátek.
Čekala na ně cesta pohádkovým lesem, která začínala u školy v Chodovicích. Tady dětem
šaškové dali kartičku, na které bylo vidět, jaké pohádkové bytosti na ně v lese čekají, u koho
budou plnit úkoly, a poukázku na nanuk jako sladkou tečku za pohádkou.
První byli na řadě skřítci, chcete-li trpaslíci, kterým se rozsypaly puzzle. Složit obrázek chodovického kostela či
holovouského zámku bylo pro děti hračkou. Cestou necestou šly děti ke studánkové víle, která poztrácela
drahokamy a děti jí je ochotně pomohly najít. Kousek dál čekaly hladové čarodějnice, které potřebovaly ulovit
něco do polévky – třeba hady, myši, či pavouka. Cesta pokračovala k čertově lávce. Ale pozor, tu mohli přejít jen
ti, kteří pořádně nakrmili čertíka, který tam na ně čekal. Protože ale máme v Chodovicích hodné čerty a taky
hodné a šikovné děti, mohli přes lávku přejít všichni. Vodník u rybníka si hlídal, ale neuhlídal svoje dušičky, děti
mu je udičkami z hrnečků vysvobodily. No a poslední zastávka byla u pirátů, kteří na děti číhali na molu. Mnozí se
při jejich hádankách zapotili… Nakonec z truhly každé dítě dostalo odměnu za splnění všech úkolů a hurá na
hřiště k vagonu.
Tady už byly připraveny překážky na agility – ukázku psí zručnosti. Pejsci netrpělivě vyhlíželi, až dorazí poslední
děti z pohádkového lesa a „Hurá, už jsou tu všichni“ představení mohlo začít.
Nadšení a radost, s jakou pejsci zdolávali připravené překážky, byly odměněny potleskem, opravdu se bylo na co
dívat. Na závěr jsme viděli i dogdancing – tanec pejska se svoji paničkou. Velké poděkování patří Zuzce
Kvasničkové, Aleně Šubrtové, jejich kamarádce a všem pejskům. Vystoupení se moc líbilo a velkým zážitkem pro
děti bylo, že si na závěr mohli sami agility vyzkoušet. Na hřišti pak už byla volná zábava. Škoda jen, že nám
nevydrželo počasí bez deště. Kapky však dětem nevadily, schované pod pergolou spokojeně lízaly zasloužený
nanuk a některé i v dešti pobíhaly za míčem po trávě. Červené pusy prozrazovaly, že málokdo odolal cukrové
vatě, která byla výborná.
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě a celé realizaci dětského dne podíleli a bez kterých by
nebylo možné jej v této míře uskutečnit.
Poděkování patří také obecnímu úřadu, který ceny pro děti zakoupil.
Účast byla úctyhodná. Pohádkový les si v doprovodu rodičů prošlo celkem 65 dětí. Tak zase za rok!
zb

CHODOVICKÁ NECKYÁDA 2012
V sobotu 16. června 2012 se na rybníku v Chodovicích konal druhý ročník neckyády. Ve 13:00 hodin vyplula na
hladinu plavidla. Vidět jsme mohli šneka, čerta na dovolené, dračice od Ondráčků, ovčí farmu, plavidlo první a
poslední pomoci, nebožku od Tydýta a Tydýta jen na suchu, protože si doma zapomněl plavidlo. Bylo mu to však
prominuto, neb svojí přítomností náramně bavil diváky. Během odpoledne proběhlo hned několik soutěží. V té
první mohli diváci svým hlasem rozhodnout o nejkrásnějším plavidle. Hlasovalo 103 diváků a na prvním místě se
umístila ovčí farma následovaná čertem a šnekem. K překvapení všech soutěž na rychlost vyhrál šnek – on to byl
totiž turbošnek, až za ním dojela první pomoc a nebožka od Tydýta se umístila na krásném třetím místě.
Proběhlo vyhlášení výsledků a pokračovalo se v soutěžích na suchu, kterého se mohli zúčastnit i diváci bez
plavidel. Byla připravena štafeta pro dvojice. Na trase na ně postupně čekalo splnění pěti úkolů a to vše na čas.
Soutěžili děti, muži i ženy. Některým však ani nešlo o čas, ale o to, aby pobavili sebe i publikum a to se doufám
podařilo. Po štafetě následovala soutěž na lávce. Přenést na pinpongové pálce kelímek s vodou bylo jednoduché
i pro malé děti, žádné z nich se nevykoupalo. Dospělým to přišlo náramně jednoduché – no a my jsme právě pro
ně měli v rukávu těžší variantu a to jízdu na kortouči po lávce. Rázem odvážlivců ubylo, ale díky pár statečným
jsme se mohli bavit dál. Mnozí z nich se nedobrovolně vykoupali. Povzbuzováni a hecováni publikem se snažili co
nejvíce zaujmout, no a hlavně se dostat na druhou stranu lávky. Nakonec se to všem podařilo. Odměnu si
zasloužili všichni, kteří se této soutěže zúčastnili
Díky příkladné péči posádky z první pomoci, která rozdávala medicínu, jsme všichni chodovickou neckyádu přežili
ve zdraví.
Počasí letošnímu ročníku opravdu přálo. Výkony soutěžících ve vodě i na suchu doprovázela živá hudba, a když
zrovna nehrála, ozýval se z „pláže“ u vodníka dětský smích a křik – to si děti užívaly vodních radovánek. Rodiče
je pak často z vody nemohli vylákat ani slibem, že půjdou k vagonu na průlezky. Projížďky na kanoích, které
zapůjčila loděnice Ostroměř, se dětem i dospělým moc líbily. Takže nakonec brázdit hladinu rybníku mohli i ti,
kteří si plavidlo nevyrobili.
Protože mám tu možnost, moc ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se mnou ochotně spolupracovali
na přípravě a realizaci celé neckyády. Pan Klimo, Roman Lepšík a Hela Vojtěchová skvěle připravili celé
koupaliště na konání neckyády. Díky Bořku Šubrtovi jsme se mohli bavit výkony soutěžících na lávce. A nebýt
rychlé pomoci Standy Hradeckého ohledně problému s připojením na elektriku, tak jsme byli bez občerstvení i
bez hudby. Dík patří i Kláře Davidové z Podzvičinska a Heleně Vojtěchové - mým spolupracovnicím, které mi
s organizací sobotního odpoledne pomáhaly a samozřejmě i Mirkovi Rosůlkovi, který komentoval
dění ve vodě i na suchu. Zapůjčení kanoí z loděnice v Ostroměři nám zařídil Tomáš Soukup. Takže
vážení, opravdu moc dík za skvělou spolupráci. A Vám, kteří jste si dali práci a připravili svá
plavidla či se účastnili našich soutěží na suchu, patří díky za to, že jste přišli a svými výkony bavili
diváky.
Na závěr bych ještě chtěla poděkovat sponzorům za ceny, které ochotně do našich soutěží
věnovali. Za výborné mošty firmě Fruitstrue, za kuchařky a další drobnosti Podchlumí a
Podzvičinsku. No a samozřejmě obecnímu úřadu, který zbytek cen dokoupil a financoval hudbu.
To už je opravdu tečka za letošním ročníkem chodovické neckyády.
zb

PŘIPRAVUJEME ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s cestovní kanceláří Hoška-Tour připravil na sobotu 29. září
2012 zájezd pro naše důchodce. Odjezd je plánovaný v 6:50 z Holovous a v 7:00 hodin z Chodovic.
Návrat se předpokládá v 19:00 hodin. A kam pojedeme? Letos na Vás čeká Romantické Kladsko
s tímto programem:
Wambierzyce (Vambeřice) – významné poutní místo. Bazilika Navštívení Panny Marie má hezký barokní
interiér. Pozoruhodný je zejména hlavní oltář a kazatelna. Křížová cesta patří k největším a nejkrásnějším
v Evropě. V nedalekém objektu se nachází pohyblivý betlém – jeho součástí je 800 figurek a pochází z roku
1882.
Bledné skaly (Bludné skály) – vycházka labyrintem úzkých uliček mezi skalními masivy plnými tajuplných
zákoutí. Trasa je vedena z velké části po dřevěném chodníku. Z vyhlídky je pěkný rozhled na Broumovskou
kotlinu a za pěkného počasí i na Krkonoše.
Kudowa Zdrój (Lázně Chudoba) – jedno z nejstarších lázeňských středisek v Polsku. Malebný park s lázeňskou
kolonádou a minerálními prameny.
Při návratu domů bude zajištěno občerstvení na chatě Dobrošov u Náchoda.
Vstupné (odhad důchodcovského vstupného do Bledných skal a do betléma ve Vambeřicích je 6 zlotých – to je
cca 40 Kč, vstupné od Vás bude vybráno v Kč), občerstvení si bude hradit každý sám.
Již teď se můžete závazně přihlašovat na zájezd a to na obecním úřadě v Holovousích nebo u Zlatky
Brádlové v Chodovicích. Pokud se autobus nezaplní zájemci z řad důchodců, budou volná místa
v autobuse nabídnuta ostatním spoluobčanům – nedůchodcům.
Pro ty, kteří s námi a s cestovní kanceláří Hoška-Tour již výletovali, mám příjemnou zprávu – jako
průvodce nám je přislíben pan Tomáš Horák, který s námi již několik výletů absolvoval. Těšíme se na
Vás.
zb

11. DÍL HUDEBNÍHO NÁŠUPU TENTOKRÁT V LÉTĚ
V pátek 20. 7. od 17:00 se v Holovousích v sále hostince U Krejčů bude konat
11. díl ojedinělé putující kulturní akce s názvem „(hořickej) Hudební nášup“.
Návštěvníky potěší příjemné prostředí staré hospody se zahrádkou, bohatý
výběr vyjímečných hudebních kapel a pozitivní atmosféra, kterou s sebou toto
setkání vždy nese. Jako vždy, i nyní držíme nekuřácký sál. Vstupné bude
tentokrát 150 Kč a bude se vybírat od 16:00 hodin.
Hořický hudební nášup je vícežánrový koncertový večer pro zvyšování
pozitivních vibrací planety Země, setkávání lidí a pozdvihnutí kulturní a tím i
životní úrovně. Koncerty pod tímto názvem běží od roku 2007 a navazují na
starší snažení jiné skupiny. Vše začalo v sále hospody Bystřice, ale vzhledem
k podmínkám Hořic je to již dva roky akce putovní. Hudební nášup navštívil
kromě Bystřice i kavárnu Kafe!Kafka, sál na Dachovech a klub U opilé kočky
na Doubravě. Nynější 11. díl má stejné číslo jako letošní hořický festival
Cultural Reggae Vibez, proto je hudebním programem zčásti pojatý jako pocta
festivalům a jejich stavitelům v Lomu a letošního afterparty.
Kulturní tvoření U Krejčů začne v 17:00. Na úvod, pro včasné příchozí, bude
překvapení divadelně-hudebně-performančního charakteru od divadelní
skupiny Nouă Bestiă Apokalips. O co půjde? Nechte se překvapit…
Hudební část večera pak otevře kapela RACOON'S, poctivé staré roots
reggae od srdce, která si zde rychle našla vděčné publikum. Kapela se sešla v Praze, ale většina členů je z
různých míst ČR (Pardubice, Jindřichův Hradec). Racoon‘s hrají převážně vlastní reggae písničky a pár
převzatých. Společně s nimi vystoupí i HOST na saxofon.
Po nich bude pokračovat místní PRÁDELNA z Hořic, Holovous a Chodovic, kapela hrající od r. 2002 na pomezí
jazzu, punku, funky, lsd undergroundu či latino stylů (reggae probleskuje už jen zřídka). Prádelna má letos
10. výročí vzniku (z toho 8 let koncertuje) a určitě nenechá nikoho na pochybách, že to stále myslí smrtelně
vážně.
Jako třetí se představí host večera - RASTAFIDLI ORKESTRA ze Slaného. Ansámbl mladých hudebních
nadšenců velice talentovaně míchá víc stylů dohromady jako ska, reggae, swing, jazz, dubový drum'n'bass...
Výrazné zpěvy, živost hudby, dechy a klávesy určitě potěší všechny tanečníky i posluchače.
Další bude neméně talentovaná, široce známá kapela CÉMUR ŠÁMUR z Vrchlabí. Každý jednotlivý muzikant
z tohoto mini-big bandu je výrazný a nezaměnitelný. Jejich psychedelicky zabarvený a dynamicky se proměňující
hudební zážitek napříč všemi žánry (od blues přes krkonošský folklór až po metal) nenechá nikoho sedět. Vše
řádně zahušťuje pěti členná dechová sekce a skvělé texty.
Akci zakončí letitý (pod)krkonošský projekt NEED OF ACTIVITY (dříve Potřeba činnosti), hrající teď v triu s
posilou Jardy Rolce (bicí) z Hořic. Šamanský rap, hypnotizující nářez a hardcore jízda těchto skvělých hudebních
řemeslníků vyžene i ty poslední zbytky negativní energie z lidí i ze stěn hospody.
Odkazy na kapely k poslechu: http://www.bandzone.cz/racoons, http://www.bandzone.cz/pradelnaillegal ,
http://www.bandzone.cz/rastafidliorkestra , http://www.bandzone.cz/cemursamur ,
http://www.bandzone.cz/needofactivity
Pořádá hnutí duší Black&White Gang Revival s podporou o. s. Prove a o. s. Prostor pro fantazii.
Vít Ryška

ZEMĚDĚLCI, DROBNÍ

VENKOVSKÁ TRŽNICE –

PODNIKATELÉ, OBCE A

KATALOG, BAZAR I PŘEHLED

SDRUŽENÍ SI ROZDĚLÍ VÍCE

REGIONÁLNÍCH AKCÍ

JAK ČTYŘI MILIONY KORUN
MAS
Podchlumí
letos
přerozdělí
mezi své žadatele
více jak 4 miliony
korun z dotačních
prostředků EU. Na jaře vyhlásila totiž v pořadí již 4.
výzvu pro předkládání žádostí o dotaci nejen pro
obce, ale i zemědělské subjekty, drobné
podnikatele a neziskové organizace. Celkem se
sešlo 25 žádostí, z toho 6 od zemědělských
subjektů či zpracovatelů zemědělských produktů, 5
od drobných podnikatelů, 7 od obcí a 7 od
neziskových organizací. Podpořeny byly nakonec
všechny žádosti, které posuzovala a bodovala
sedmičlenná výběrová komise. K jakým změnám
dojde v našem okolí díky realizaci těchto projektů?
Zemědělské
subjekty
investují
do
svých
provozních budov a zařízení, obce do nákupu
techniky na údržbu zeleně, rekonstrukci veřejných
budov, obnovu kulturních památek. Neziskové
organizace obnoví svá zázemí a vybaví je
potřebnými pomůckami. Drobní podnikatelé
nakoupí stroje, které zefektivní jejich činnost.
Realizace většiny projektů bude zahájena již
v tomto roce nebo na počátku toho příštího.
Kompletní seznam vybraných žádostí naleznete na
webových stránkách www.maspodchlumi.cz.
Tereza Peterová

Jak jsme již informovali v minulém
zpravodaji,
MAS
Podchlumí
získala
dotaci
na
projekt
Venkovská tržnice III. Cílem
tohoto projektu je vytvoření
informačního systému, který
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. K tomu,
abychom mohli takto ucelenou databázi vytvořit, musí
v našem území proběhnout sběr dotazníků. Pokud
podnikáte nebo jste představiteli neziskové organizace,
očekávejte, že vás v letních měsících navštíví náš tazatel
a vyplní s vámi krátký dotazník. 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.
Tereza Peterová

ZVEME VÁS NA PROJÍŽĎKU PODKRKONOŠÍM!
Pojďte se s námi společně projet na kole po Podkrkonoší. Tato sportovní akce
se koná ve čtvrtek 12. 7. 2012, sraz účastníků je v 7:45 hod. na autobusové
stanici ve Dvoře Králové nad Labem, odkud je naplánována cyklistická trasa. Je možné využít přiblížení
cyklobusů ze směru Hradec Králové – Dvůr Králové
nad Labem. Je připravena krátká trasa pro cyklisty i
necyklisty, rodiny s dětmi vítány, jsou naplánovány
odpočinkové zastávky v krásné přírodě Podkrkonoší
i v místních hospůdkách, společné zakončení je
plánováno v restauraci ve Dvoře Králové nad
Labem. Cyklistická trasa je Dvůr Králové nad Labem
– Bílá Třemešná – přehrada Les Království – Verdek
– Dvůr Králové nad Labem – pro zájemce dojezd až
do hospitalu Kuks. Budeme velice rádi, pokud
prostřednictvím této sportovní akce s námi společně
uvítáte letní cyklistickou sezonu s využíváním
krkonošských
cyklobusů!
Prosíme
o zaslání
potvrzení účasti (z důvodu kapacity v restauračním
zařízení), nejpozději do 9. 7. 2012, na e-mail
info@podkrkonosi.eu.
Těšíme na setkání!
DM Podzvičinsko

HASIČI
Dne 28. dubna jsme se vydali s dětmi vlakem z Ostroměře na
výlet do Českého ráje „Za pověstmi Českého ráje“.
Dohromady nás bylo 38. Na parkovišti pod Valdštejnem na
nás čekal Méďa Brumík, který dětem rozdával Brumíky. U
startu děti dostaly papírek s tužkou, na kterém bylo 22
odpovědí s třemi možnostmi. Děti měly mezi Valdštejnem a
Sedmihorkami plnit úkoly. Na konci cesty na každého čekal
dárek. I když bylo opravdu velké teplo, výlet jsme zdárně
zvládli. Ze Sedmihorek jsme do Ostroměře jeli opět vlakem. Za
pomoc s dětmi a jejich dopravu na nádraží děkujeme
Martinovi a Petře Škvrnovým, Jitce Čihákové, Lukášovi
Lazarovi, Kateřině Vojtěchové a Ivetě Štěrbové.
První ročník hasičské soutěže “O slatinský plamínek“, která
se uskutečnila v neděli 29. 4. 2012, potrápil silný vítr. I
přesto se na fotbalovém hřišti v Nemyčevsi sešla stovka soutěžících. Soutěž byla určena jednotlivcům, kteří
startovali na drahách o délce 100m s překážkami. I od nás vyrazili starší dívky a dorostenci. Starší kategorie:
Petra Baliharová – 6. místo, Kateřina Baudyšová – 13. místo, Tereza Bartoníčková – 14. místo a Kateřina
Žďárská 19. místo. Dorostenci: Martin Rachota – 8. místo, Kateřina Maixnerová – 17. místo.
Dne 30. dubna se již tradičně místní hasiči postarali o zorganizování pálení čarodějnic. Na hřišti „U vagonu“ se
slétlo mnoho malých čarodějnic a čarodějů. Letos na tuto akci přilétly i opravdové čarodějnice, které provázely
děti různými soutěžemi a odměňovaly sladkostmi. Potěšilo nás, že v kostýmech dorazily nejen děti, ale i
maminky. Pro všechny odvážné v kostýmech byla připravena odměna. Pálení čarodějnic, opékání vuřtů a dobrá
nálada trvala až do ranních hodin. Děkujeme p. Klůzovi za sponzorský dar.
S posledním květnovým víkendem čekala naše mladé hasiče snad nejdůležitější soutěž roku – okresní kolo hry
Plamen. Opět se soutěžilo na lužanském fotbalovém hřišti. Závodu, který se konal od pátku do neděle, se
účastnilo deset mladších a osm starších pětičlenných družstev, celá družstva o devíti členech se sešla v počtu
šesti mladších a osmi starších. První bodovanou část týmy již absolvovaly na podzim při branném závodu, nyní
bojovaly o co nejlepší umístění ve štafetách dvojic, 4x60 m a CTIF, požární útok a útok CTIF. Mladší „pětka“ byla
na 8. místě, jsou to naše nejmenší holčičky, které chodí do 1. třídy. Starší „pětka“ hodně překvapila, byla na 1.
místě. Devítičlenná družstva mladších, těm se také dařilo, obsadila 3. místo a starší „devítka“ vystoupala na
stupně vítězů, na krásném postupovém místě na kraj a to na 2. místě. Moc gratulujeme.
V sobotu 2. června se konala okrsková hasičská soutěž v Chomuticích. Letos poprvé s námi jely i děti do šesti let
(přípravka), dohromady sedm družstev z Holovous (přípravka, dvě mladší, dvě starší družstva dětí, muži a ženy).
A v čem se soutěžilo? Děti předvedly požární útoky a muži i ženy si k tomu ještě přidali štafetu 4x100 metrů. A jak
to všechno dopadlo? Lépe už to ani nešlo, obsadili jsme všechna první a druhá místa. Přípravka získala krásné
zlaté medaile, mladší a starší děti získaly první a druhá místa. Muži i ženy vybojovali a to doslova první místa.
V sobotu 9. června jsme se vydali do Milovic na hasičskou soutěž „Milovická naběračka“. Soutěž byla rozdělena
na dvě části požární útok a štafeta. Naběračka proto, že štafeta se prováděla tak, že postupně celé družstvo
přenášelo vodu v naběračce do určené nádoby. Starší děti předvedly požární útok, kde si udělaly svůj osobní
rekord (16:80), bezkonkurenčně zvítězily. Mladší děti obsadily 5. a 7. místo. Poděkování patří Petře Škvrnové a
Lukášovi Nimsovi za pomoc s dětmi.
Krajské kolo hry Plamen, které se konalo 16. - 17. června v Novém Městě nad Metují, se starší děti hodně
připravovaly. Týden před závody byly děti osvobozeny od školy a vyrazily se svým vedoucím Romanem
Baliharem na stadion do Dvora Králové, kde celý den trénovaly štafety dvojic, 4x60 m a CTIF. V sobotu 16.
června nám počasí na závodech opravdu přálo až příliš, na stadionu v Novém Městě bylo opravdu velké horko.
Disciplín, ve kterých děti soutěžily, je stejný počet jako na kole okresním (pět) + tříkilometrový branný běh. Každý
den děti běhaly tři disciplíny. Příjemným osvěžením byly pro děti nanuky od manželů Doležalových z Chodovic,
kteří nás přijeli povzbudit, moc děkujeme. Pro děti to byly opravdu hodně náročné dny,
přestože se snažily ze všech sil, skončily na 8. místě z deseti. I tak je to veliký
úspěch, vždyť probojovat se mezi nejlepší na okrese stálo děti mnoho úsilí a času.
Krajské kolo bylo pro děti velkým snem a zážitkem.
Již známe výsledky z celorepublikové soutěže PO očima dětí. V okresním kole, ve
své kategorii, se nejlépe dařilo s výtvarnou prací Pétě Baliharové, která obsadila 2.
místo a Terezce Bartoníčkové, která postupuje z 1. místa. Gratulujeme a hodně
štěstí v krajském kole.

POZVÁNKA
V sobotu 30. června se u nás v Holovousích „U vagonu“, budou konat celodenní
tradičně netradiční hasičské závody. Dopolední hodiny budou věnovány dětem,
které předvedou požární útoky. V odpoledních hodinách se mezi sebou utkají
týmy mužů a žen, také v požárním útoku. Během celého dne bude hrát „Kamion
plný písniček“, zdarma pro děti bude k dispozici skákací hrad, budete si moci
vyzkoušet jízdu na rodeovém býkovi a občerstvení bude zajištěno. Srdečně Vás
všechny zveme. Přijďte se pobavit, zasmát a povzbudit naše týmy.
Za SDH Holovousy Petra Baliharová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
15. 7.
19. 7.

Zdeněk Trla, 81 let
Zdeňka Hofmanová, 84 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně
blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Zemřeli
11. 5.

Jaroslav Rubín z Holovous

Narodili se
24. 5. Dominik Smola rodičům Ivetě
(roz. Gottvaldové) a Jiřímu Smolovým z Holovous

NOVÁ PRODEJNA
Ivana Sudíková si Vás dovoluje pozvat do nově
otevřené prodejny regionálních výrobků, ovoce a
zeleniny výhradně z domácí produkce. Zároveň by
Vám chtěla nabídnout zprostředkování prodeje Vašich
výpěstků nebo výrobků, třeba i v malém množství.
Těší se na Vaši návštěvu i případnou spolupráci.
Prodejnu naleznete u hlavní silnice v Holovousích,
vedle prodejny p. Klima.

3. PŘÍPRAVNÁ SCHŮZKA

se konala 20. června 2012 od 18:00 hodin v hostinci „U
Krejčů“ v Holovousích. Tak jsme se zase sešli téměř
Přištěhovali se
ve stejném složení a řešili spoustu věcí. Zatím to
Andrey a Dana Mudrayovi z Hořic na Chloumky
v tomhle počtu jde opravdu řešit u stolu, ale všem nám
Alice Skořepová z Trutnova na Chloumky
je jasné, že samotná akce se neobejde bez spousty
dobrovolníků. Je třeba zajistit lidi, kteří budou řídit
Odstěhovali se
stavění aut na odstavných parkovištích, obsadit
Jana Slezáková z Holovous do Písku (HK)
stanoviště, kde se bude vybírat vstupné, zajistit dozor
Blanka Soukupová z Holovous do Libáně
v otevřeném kostele a škole po celý den a mnoho
Oldřich Podlipný z Holovous do Hořic
dalších věcí. Letošní „Malináč“ bude o to složitější na
Lubomír Vrba z Holovous do Spáňova
organizaci, protože bude probíhat již od rána.
A proto přijďte s nápadem či pomocí na příští
přípravnou schůzku nebo na obecní úřad každé úterý
HURÁ, JSOU TU PRÁZDNINY
od 15:00 do 17:00 hodin. Budeme rádi. Pomozte nám,
ať se akce vydaří.
Rok 2012 se pomalu překulil do své druhé poloviny a
Touto cestou také vyzýváme zájemce, kteří chtějí
červencem začíná nejmilovanější období pro naše děti,
v pátek 21. září 2012 v podvečerních hodinách
ale i jejich rodiče – PRÁZDNINY. Je to období
hodnotit upečené moučníky, přihlaste se. Přijďte si
dovolených a odpočinku. Proto Vám všem přejeme
vyzkoušet roli hodnotící komise – počet hodnotících je
hodně sluníčka a ať je Vaše dovolená co nejpohodovější,
omezen.
ať už ji trávíte kdekoliv. Dětem pak přejeme, aby jim
Předem všem dík za spolupráci.
prázdniny utíkaly co nejpomaleji. Tak krásné léto všem!
zb
zb

KRÁTKÉ ZPRÁVY
















30. 6.
Hasičská soutěž
9. 7. – 13. 7. „Šmoulí“ tábor u školy
12. 7.
Projížďka na kole po Podkrkonoší
20. 7., 17:00 Hostinec U Krejčů – 11. díl kulturní akce „(hořickej) Hudební nášup“
18. 8.
Tradiční pouťový turnaj ve fotbale
26. 8
Jarmark a tradiční pouť u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích
22. 9.
Slavnosti holovouských malináčů a sjezd rodáků
Uzavření kanceláře obecního úřadu a knihovny v době letních prázdnin: 30. 7. – 10. 8. Aktuální informace
budou také umístěny na stránkách obce www.holovousy.cz.
Sportovní areál otevřen! Přijďte přivítat prázdniny sportem!
Hledáme provozovatele občerstvení ve vagónu.
Pedikůra – p. Mikulínová – 6. srpna a 24. září (vždy v pondělí), objednávky na tel. 604 893 822.
Nová prodejna Ivany Sudíkové Vás zve k nákupu ovoce, zeleniny a regionálních produktů!
Rádi jíte a zkoušíte nové a nepoznané recepty? Je tu šance pro Vás, hledáme zájemce do komise na
hodnocení moučníků na Slavnostech holovouských malináčů.
Hledáme brigádníky a dobrovolníky na obsluhu parkoviště, výběr vstupného a na další pomocné práce při
Slavnostech holovouských malináčů a sjezdu rodáků. V případě zájmu se neváhejte obrátit na obecní úřad!
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) – 3. 7., 17. 7., 31.
7., 14. 8., 28. 8., zelená známka (1x za 14 dní) – 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., žlutá známka (měsíční) –
17. 7., 14. 8., oranžová známka (rekrační) 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., černé pytle na směsný odpad –
svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – 10. 7., 7. 8., 4. 9.
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