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Zasedání OZ
Zasedání zastupitelstva obce Holovousy se koná v pondělí 10. září
od 19 hodin v knihovně obecního úřadu s tímto programem:
1) Rekonstrukce veřejného osvětlení v Chodovicích
2) Příprava sjezdu rodáků
3) Různé

Ze zasedání OZ
Zastupitelstvo obce na svém prázdninovém zasedání projednávalo průběh stavební akce – kabelizace nn, které
provádí společnost ČEZ v Chodovicích. Vrchní vedení kabelů nn je ukládáno do země, budou demontovány
sloupy. Souběžně s touto akcí jsme museli objednat kabelizaci veřejného osvětlení. V Chodovicích tak budou
instalovány nové stožáry a světla. Akce by měla být ukončena do konce září. Kabelové vedení rozhlasu není do
země ukládáno a to z důvodu vysoké finanční náročnosti. Rozhlas bude v této části Chodovic řešen bezdrátově
v příštím roce.
Projednán byl pronájem pozemku společnosti TEXLA (bývalá DELTA) a schválen záměr prodeje části již
zastavěného pozemku.
V lokalitě pro výstavbu rodinných domků v Chodovicích proběhlo kolaudační řízení na vodovod, dešťovou a
splaškovou kanalizaci.
OZ schválilo přijetí daru Královéhradeckého kraje na uspořádání Slavností sv. Bartoloměje a Slavností
holovouských malináčů ve výši 55 tis. Kč.
Projednávána byla příprava sjezdu rodáků spojeného s 10. ročníkem Slavností holovouských malináčů a
pouťového jarmarku – Slavností sv. Bartoloměje. Na obě akce bylo schváleno vybírání symbolického vstupného,
a to na pouťový jarmark – 20,- Kč a na Slavnosti malináčů 30,- Kč. Na konání slavnosti malináčů žádáme o úplné
uzavření návsi v Holovousích, v sobotu 22. 9. od 8 do 20 hodin. Pro návštěvníky akce bude vyhrazeno
parkoviště. Organizace akce 22. 9. bude velmi náročná, proto se na Vás obracím s žádostí o vaše osobní
zapojení – potřebujeme hlavně dobrovolníky pro organizaci parkování, registraci účastníků sjezdu rodáků, výběr
vstupného.
OZ schválilo vydání sběratelské karty Klubu českých turistů s motivem zámku v Holovousích.
V neděli 12. srpna bylo zjištěno zničení aleje ovocných stromů – jabloní Holovouského malinového podél
obnovené polní cesty z Holovous do Ostroměře. Na polámané stromy upozornila Alena Lorenčíková a Helena
Kráčmarová. Na Policii ČR jsme podali oznámení pro spáchání trestného činu, škoda je odhadována na 36 tis.
Kč. Alej byla vysázena v rámci projektu Holovousova stezka, na kterou jsme obdrželi dotaci. Podle pravidel
poskytnuté dotace musí alej existovat min. 10 let, pokud tuto podmínku nedodržíme, hrozí nám vrácení dotace a
sankce. Výsadbu se budeme ve spolupráci s výzkumným ústavem snažit nahradit v nejbližším možném termínu.
Zatím však cestu do Ostroměře budou lemovat polámané kmínky zničených stromů.
Martina Berdychová

KRAJSKÉ VOLBY V ŘÍJNU
Po větší přestávce zde máme opět volby. Uskuteční se v pátek a v sobotu 12. a 13. října. Volby rozhodnou o tom,
kdo a jak bude spravovat náš kraj, kdo usedne v krajském zastupitelstvu, ze kterého vzejde rada a hejtman kraje.
O křesla zastupitelů Královéhradeckého kraje se utká celkem 19 politických subjektů. Předešlé volby se konaly
v roce 2008. Tehdy slavila úspěch ČSSD, která posunula ODS na druhé místo, třetí nejúspěšnější stranou byla
KSČM. Volební účast tehdy byla celostátně 40,3%, v naší obci to bylo ale 54,7%. Zajímavostí bylo také to, že
nejvíce hlasů získaly strany Volba pro kraj (kandidát Ing. V. Ludvík) a SNK-ED (kandidátka Mgr. M. Berdychová).
Volby v naší obci budou také letos organizovány jako obvykle. Volební místností bude knihovna na obecním
úřadě, volby bude zajišťovat osvědčená volební komise. Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny domů,
při vlastních volbách si vybíráte pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, které chcete dát svůj
hlas. Lze také uplatnit preferenční systém, a to zaškrtnutím nejvýše čtyř kandidátů, kterým dáváte přednost.
Do volební obálky tedy vhodíte jen jeden volební lístek. Zastupitelé jsou voleni opět na čtyři roky.
Krajské volby přicházejí do složitější doby než před čtyřmi lety. Neměli bychom se však nechat zaskočit
otráveností a nedůvěrou. Znovu opakuji, že nejít k volbám není žádné názorové hrdinství, ale otevření cesty
zejména těm, kteří by nám mnoho nepolepšili. Přehled volebních stran není zrovna radostnou skutečností.
Přijďte proto podpořit své kandidáty. Volíme je na dlouhé čtyři roky, proto má výsledek voleb velký význam. I
pro rozvoj naší obce.
miš

VÝCHODOČEŠI
Vážení spoluobčané,
za nové hnutí Východočeši kandiduji do krajského zastupitelstva. Východočeši je hnutí nezávislých osobností se
zkušenostmi z veřejného života jako jsou starostové, zastupitelé měst a obcí, manažeři firem a neziskových
organizací, za kterými je vidět kus poctivé práce. I já jsem Východočech, jsem v našem kraji doma a není mi
lhostejné, kam se dál kraj bude nadále ubírat, jak budou řešeny jeho problémy. Chci pomoci, a proto kandiduji
jako lídr Východočechů, tedy jako „kandidátka na hejtmanku“. Díky vaší důvěře vykonávat 12 let funkci starostky
jsem získala zkušenosti, které mohu předávat dál. Děkuji vám za tuto možnost i důvěru. Kandiduji za vás, za
Holovousy a za poctivou práci pro náš kraj. Východočeši hrají fér!
Martina Berdychová

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY!
Nejkrásnější prázdninové dny ubíhají rychleji, než by si děti přály.
Se školním zvoněním se 3. září v 7:45h zaplní třídy a všichni společně přivítáme
prvňáčky: Šárku Beránkovou, Míšu Kloučka, Honzíka Slezáka, Terezku Škvrnovou,
Adámka Trčku a Tomáška Vojtěcha. Celkem bude školu navštěvovat 23 dětí.
Chodovičtí školáci vědí, že se učení bát nemusí, protože se kromě tradiční výuky
učíme také hrou – a to v projektech, v přírodě a na výletech. Vždyť se v naší školní
písničce zpívá: „Učíme se do života všechny fígle práce. Škola není pro robota, nemá žádný háček.“
Školní rok bude rozdělen do měsíčních projektů, které budou prostupovat několika předměty.
Co nás čeká?
Září – Známe kouzelná slovíčka. Děti si určí pravidla chování, budou se učit vzájemně si pomáhat, respektovat
jeden druhého a umět používat „kouzelná slovíčka“. Nacvičíme vystoupení na Slavnosti malináčů.
Říjen – Cesta do školy. Budeme se učit dopravní značky, bezpečnou cestu do školy a ze školy. Cyklovýlet bude
zkouškou, zda si děti vše důležité zapamatovaly. Starší žáci pojedou do Prahy na dětský muzikál Kapka medu,
kulturu spojíme s prohlídkou památek hlavního města. V rámci projektu Recyklohraní pořádáme 5. 10. sběrný
den od 6:30 – 16:30h. Lidé mohou vozit do školy papír (kartony, noviny, časopisy – zvlášť svažte kartony a zvlášť
ostatní tiskoviny), PET víčka a baterie (všechny typy baterií používaných v domácnosti). Za peníze získané
ve sběrných dnech škola zakoupila ceny na celoškolní soutěže a na odměny pro děti.
Podporujeme volnočasové aktivity formou kroužků pro děti a seminářů pro rodiče s dětmi i širokou veřejnost.
Naše škola získala značku Rodiče vítáni, kterou v letošním roce opět obhájila. Pro školu to znamená, že
spolupracujeme s rodiči, respektujeme jejich názor, chceme, aby školu vnímali jako svoji a mohli pro ni leccos
udělat. Pokud mohu zhodnotit předešlý rok, troufám si říct, že takové rodiče v chodovické škole máme. Za to
děkuji.
Složení zaměstnanců MŠ, ZŠ a kuchyně zůstává stejné jako v loňském roce.
Na závěr chci popřát dětem šťastné vykročení do školy a rodičům náruč tolerance, trpělivosti a lásky.
Za pedagogický sbor Lenka Doležalová

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Léto se nachýlilo ke konci a s ním i prázdniny, během nichž se některé děti spolu s místními školáky zúčastnily
"Šmoulího táboru". Věřím, že si ho bohatě prožily a odnesly spoustu pěkných zážitků.
Nyní už se těšíme, až se všichni shledáme v novém školním roce. Doprovodíme budoucí prvňáčky, rozloučíme
se s nimi a popřejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a dařilo!
S radostí přivítáme nové děti, jak místní, tak z okolí a Hořic a opět nás všechny čeká spousta her, činností,
vycházek a výletů, plno radostných zážitků!
Už se těšíme!
M. Klůzová

ŠMOULÍ TÁBOR
V chodovické škole se ozýval dětský smích i o prázdninách. V týdnu od 9. 7. – 13. 7. zažívalo dvacet dětí ve věku
4 – 10 let denní „šmoulí dobrodružství“. Scházeli jsme se denně v 7:30h a loučili v 16:00h. Každé ráno čekal na
děti dopis od zlého Gargamela, ve kterém byly zapsány aktivity a činnosti, kterými mohly vysvobodit zakletého
Šmoulu. Jaké šmouloviny si čaroděj pro děti vymyslel? Například vytvořit Šmoulí řád a pravidla, vymyslet šmoulí
jméno, postavit v lese domečky pro skřítky pomocníčky, překonat šmoulí dráhu, nabatikovat a natiskat trička,
zahrát šmoulí divadlo, šmoulí šprýmování, šmoulí závod v lese, uvařit kouzelný čaj a spoustu dalších
šmoulovatých úkolů. Nechyběl ani sám Gargamel! Poslední den si rodiče vyzvedli své „šmoulíky“ modré od hlavy
až po paty. Děti byly statečné a svoji odvahou se jim podařilo zahnat čaroděje zpátky do pohádky a vysvobodit
malého Šmoulu.
O plná bříška se nám staraly paní kuchařky –
Markéta Bartoníčková a Lucka Košťálová.
Šmoulí organizaci měly na starost paní
učitelky Irena Peterová, Jana Landová a
Lenka Doležalová.
Doufáme, že „šmoulí týden“ dětem zpestřil
pár dní prázdnin, naučil je pomáhat jeden
druhému, chovat se v přírodě, respektovat
určitá pravidla, a víru v dobro, které má
zvítězit nad zlem – nejen v pohádce, ale i
v životě.
Lenka Doležalová
Jak si užívali malí "šmoulíci" na táboře u školy v Chodovicích

PŘEDÁNÍ NOVÝCH CERTIFIKÁTŮ ZNAČKY PODKRKONOŠÍ
REGIONÁLNÍ PRODUKT ®
V úterý 11. 9. 2012 již po páté zasedne certifikační komise, aby posoudila nejen
nové žádosti o udělení značky, ale také žádosti o prodloužení certifikátu značky
PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. O značku se uchází například pan Žoček
z Horní Nové Vsi, který chce certifikovat "výrobky z bělohradského pískovce", paní
Tučková z Ostroměře, která žádá o značku na "ostroměřský česnek", nebo pan
Kučera z Konecchlumí, který podal dvě žádosti o udělení certifikátu na "jablka a
včelí med z Konecchlumí". Výrobcům, jejichž výrobek/produkt projde certifikačními
kritérii, bude na Slavnostech holovouských malináčů dne 22. 9. 2012 slavnostně předán certifikát značky
PODKRKONOŠÍ regionální produkt. Výrobci získají díky značce různé výhody. Značka jim přinese nové kontakty
a možnosti spolupráce. Získání regionální značky je dokladem sounáležitosti k regionu. Značení je určeno jak
návštěvníkům našeho regionu, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat
"své" místní výrobce.
Podchlumí o.s.

SETKÁVÁNÍ KLUBU
SENIORŮ
Prázdniny
v klubu
seniorů
proběhly
v odpočinkovém duchu. Poslední společnou akcí
byl výlet na Dachova, kde jsme se pokochali
sochařským umem v lomu U Josefa a strávili
příjemné procházkové odpoledne.
První zářijové posezení proběhne 3. září od 16.00
v knihovně na obecním úřadě, čímž zveme
všechny seniory či osamělé, aby si přišli s námi
popovídat a společně naplánovat další setkávání.
Budeme rádi za Vaše nápady a připomínky, jak
naše schůzky oživit či kam naplánovat výlet.
Schůzky budou probíhat vždy jednou za 14 dnů, a
to v čase od 16.00, jednou měsíčně pak společně
s Alenou Kuželovou. Těšíme se na vaše aktivní
zapojení do Slavností holovouských malináčů,
v plánu je pečení jablečných závinů a jiných
dobrot z jablek. Přijďte mezi nás, budeme moc
rádi.
klub seniorů

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
Jak jsme již informovali v minulém čísle Zpravodaje,
připravujeme zájezd pro důchodce a to na sobotu
29. září 2012.
Odjezd je plánovaný v 6:50 z Holovous a v 7:00 hodin
z Chodovic. Návrat se předpokládá v 19:00 hodin.
Letos na Vás čeká Romantické Kladsko s tímto
programem: Wambierzyce (Vambeřice), Bledné
skaly (Bludné skály), Kudowa Zdrój (Lázně
Chudoba). 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 a to nejpozději do 15. 9.
2012. Pokud se autobus nezaplní zájemci z řad
důchodců, budou volná místa v autobuse nabídnuta
ostatním spoluobčanům – nedůchodcům.
bradz

VI. ROČNÍK POUŤOVÉHO JARMARKU –
SLAVNOSTI SV. BARTOLOMĚJE
Přijměte naše pozvání na chodovickou pouť, která začne již v pátek 24. srpna
2012. Od pátku až do neděle budou v provozu pouťové atrakce pro všechny
generace, které budou umístěny již tradičně na farské zahradě v Chodovicích.
V sobotu dne 25. srpna se koná v hostinci U Krejčů tradiční pouťová zábava.
Začátek je ve 20 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Na neděli 26. srpna 2012 je připraven bohatý program /máte v příloze
Zpravodaje/.
Začneme už v 9:40 hodin, kdy přijede pán z Holovous se svojí družinou a bude
vysazena památná lípa u kostela v Chodovicích. Poté bude následovat slavnostní poutní mše. Pro děti budou
v prostranství za kostelem připravena dvě loutková představení v podání dcery Matěje Kopeckého, paní
Novákové – Malé divadélko Praha – dopoledne „O červené Karkulce“ a odpoledne „O Palečkovi“. Připravena
bude i korálková dílna, ve které si bude možné vyrobit vlastní šperk. K dobré náladě v prostranství kostela jistě
přispěje jarmareční hudební těleso Nešlapeto.
Těšit se můžete na kytarový koncert GUITAR ARTE TRIO v kostele – spojení tří akustických kytar je krásným
hudebním zážitkem.
V odpoledních hodinách se pak pod rukama Václava Uhlíře v kostele rozezní varhany a zazpívá Jitka Přibylová.
Pouťový jarmark bude již tradičně zakončen vystoupením ochotníků z Bílska, kteří si pro Vás připravili divadelní
představení „Kouzelná lavice“.
Jako každý rok se můžete od samého rána těšit na stánky dobových trhovců a někteří z nich Vám své řemeslo i
předvedou. Najdete zde keramiku, šperky, dřevěné hračky, košíkáře, malované obrázky, trička, hedvábí, výrobky
ze skla, trdelník a další. Zajištěno je i občerstvení.
Na jarmark v prostranství kostela bude vybíráno od 10:30 hodin vstupné 20 Kč, děti do 10 let budou mít vstup
zdarma.
Přijďte se podívat, co umí čeští řemeslníci a koupit si nějakou maličkost jen tak pro radost. Pobavit se
připraveným kulturním programem, zakousnout něco dobrého a příjemně tak prožít poslední srpnovou neděli.
Pozvěte k nám své příbuzné, přátele a známé. Těšíme se na Vaši návštěvu.
bradz

HASIČI V LÉTĚ
Dne 30. června, jak jsme již psali v minulém zpravodaji, na hřišti u vagónu proběhla netradiční hasičská soutěž.
V dopoledních hodinách se soutěžilo mezi dětmi. Za nejmenší (přípravku) bylo jedno družstvo a to naši. Předvedli
nám krásný zdařený útok. Mladších dětí se sjelo šest družstev. Od nás jsme měli dvě družstva, obsadila 2. a 5.
místo. Starších dětí bylo také šest. I ve starších jsme měli dvě družstva, umístila se na 3. a 4. místě. Gratulujeme!
V odpoledních hodinách mezi sebou soupeřila družstva mužů a žen. Ženy, opět jako loni, neměly konkurenci a
tak obsadily krásné 1. místo. Mužská družstva byla tři, naši vybojovali druhé místo.
Celý den byl k dispozici skákací hrad a jízda na rodeovém býkovi. Také nám celý den až do ranních hodin hrál
„Kamion plný písniček“. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou a organizací soutěže,
děkuji také všem sponzorům.
A co se děje o prázdninách?
Ani o prázdninách hasiči nelenošili. Vedoucí tábora Roman a Petra Baliharovi, Petra Škvrnová, Jitka Čiháková a
Alenka Šubrtová připravovali hasičské soustředění na Kačírku (rybářská chata u Hořic), na kterou jsme s 35
dětmi vyrazili na přelomu července a srpna. Vyjeli jsme na kolech v pondělí 30. 7. ráno od vagónu, kvůli přepravě
jsme se rozdělili do tří skupin. Sjeli jsme se v Hořicích a pak společně jeli na domluvenou exkurzi
k profesionálním hasičům z Hořic. Ti nám ukázali jejich hasičskou techniku, práci s ní a děti si mohly některou
výzbroj vyzkoušet. Potom jsme pokračovali na kolech až do cíle. Děti si samy postavily stany a rozdělily se
do pěti družstev. Celý týden soutěžily, jak ve družstvech, tak samy za sebe. Ve středu jsme vyrazili na celodenní
výlet do Miletína. Projeli jsme si „Naučnou stezku K. J. Erbena“ a potom hurá na miletínské koupaliště. Během
celého týdne se děti ve družstvech pilně učily, aby ve čtvrtek předvedly všechny své hasičské znalosti
v orientačních bězích. V pátek jsme vyhodnotili celotýdenní soutěžení a děti jsme odměnili sladkostmi, drobnými
cenami a diplomy, které byly zhotoveny z letošních vlastních obrázků soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
Odpoledne jsme složili stany a navečer jsme se vydali na cestu zpátky. Děkujeme rodičům za ovoce a zeleninu a
maminkám za upečené koláče, buchty a placky.
A bez koho bychom tábor nemohli uspořádat?
Bez kuchařek Markéty a Míši Bartoníčkových, Martina Škvrny a bez všech vedoucích – těm patří velké
poděkování za výpomoc s přípravou a organizací tábora.
Ještě bych chtěla poděkovat Lukáši Nimsovi a Verče Baudyšové za pomoc při zpáteční cestě na kolech.
Při brigádách u vagónu vybudovali místní hasiči závlahu na hřišti a základnu pro bezpečné soutěžení dětí
v požárním sportu. Děkujeme.
Dne 25. srpna se koná v hostinci U Krejčů tradiční pouťová zábava, začátek od 20 hod. Všichni jste srdečně
zváni.
A co nás čeká na podzim?
19. 8. – Brada-Rybníček (dětské hasičské závody)
25. 8. – Žeretice (hasičské závody muži – ženy – děti)
29. 8. – loučení s prázdninami (opékání vuřtů s rodiči a dětmi u vagónu)
1. 9. – Bílsko (hasičské závody muži – ženy – děti)
9. 9. – Lužany (dětské hasičské závody)
Říjen – závod požární všestrannosti (děti)
27. 10. – Mistrovství Podzvičinska (dětské halové závody v L.Bělohradě)
Za SDH Holovousy Petra Baliharová

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Chodovice, pořádá zájezd na výstavu Zahrada Čech
v Litoměřicích, který se uskuteční v úterý 18. 9. 2012.
Odjezd autobusu z Hořic se zastávkou: Chlum v 6.00 hod, Chodovice v 6.05 hod a Holovousy v 6.10 hod.
Cena zájezdu: pro členy
100,- Kč
pro rodinné přísl.
250,- Kč
pro nečleny
300,- Kč
Přihlásit se můžete závazně v Chodovicích u p. Šecové M. a v Holovousích na Obecním úřadě.
Uvedená částka bude vybrána 5 dní před odjezdem osobně p. Šecovou nebo v autobusu.
Těšíme se na Vaši účast
Výbor ČZS

ZÁŽITKY Z HASIČSKÉHO TÁBORA
Dobrý den, jmenuji se Barbora Baliharová a mám zhodnotit za celé družstvo „Shnilé
broskve“ náš hasičský tábor. Shnilé broskve proto, že jsme měli oranžová trička.
Na táboře se mi moc líbilo, jeli jsme na tábor na kolech a cestu jsme spojili s exkursí
u hasičů z Hořic. Na táboře nás čekaly různé soutěže a hry, ve kterých se nám
velmi dařilo. Většinou jsme soutěž vyhráli nebo byli druzí. Ale celkově jsme byli
první. Na zpátek jsme jeli také na kolech.
Barbora Baliharová
družstvo „Shnilé broskve“
V pondělí 30. července jsme na kolech vyrazili na rybářskou chatu Kačírek. Po příjezdu
jsme byli rozděleni do týmů a pak nám byla přidělena barva a potom i trička v té barvě.
Celý týden učily starší děti ty mladší uzle a značky, které potom všichni uplatnili
v orientačních bězích, které se konaly v nedalekém lesním porostu. Tábor byl fajn,
skamarádili jsme se s mladšími dětmi a líbil se mi nápad s těmi tričky. Když jsme se
pak totiž promíchali při hrách, byli jsme krásně barevní.
Káťa Žďárská
družstvo „Borůvky“
Ve dnech 30. 7. – 3. 8. jsme se s hasiči vydali na sportovní soustředění na nedalekou rybářskou chatu.
Trénovali jsme na hru Plamen, hráli hry nebo jsme si vyjeli na výlet do Miletína. Po celou dobu pobytu jsme byli
rozděleni do družstev. Já jsem byla v týmu Jitky – „Žabáci“, které obsadilo 4. místo. Na konci soustředění jsme
si rozebrali ceny a diplomy a společně jsme se – téměř celí – vrátili domů.
Tereza Bartoníčková
družstvo „Žabáci“
Na konci července jsme se
zúčastnili hasičského tábora,
který se konal na rybářské
chatě Kačírek. Všichni jsme
se rozdělili do 5 družstev. Já
jsem patřila do skupiny
Krvinky. Nejdříve jsme hráli
hry a pak jsme my starší,
učily ty mladší vše, co se
do nich vešlo. Byli pilní a
šikovní. Na konci se vše
zúročilo, protože nás čekal
velký orientační běh a
Krvinky skončily na 2. místě.
Počasí nám přálo, takže to
byl prima týden.
Kačka Baudyšová
družstvo „Krvinky“

Hasičský tábor
V pondělí 30. 7. jsme odjeli na kolech od vagónu směr rybářská chata Kačírek,
kde jsme strávili celý týden po boku našich vedoucích a hasičské způsobilosti.
Když jsme dorazili na chatu, jako první na nás čekalo rozdělování do družstev.
Bylo jich celkem pět a každé z nich si vybralo svůj název. My jsme byli Žloutky!
V našem družstvu bylo celkem sedm dětí a to: Leontýnka Soukupová, Natálka
Melicharová, Máťa Bartoníček, Amálka Vrbatová, Simča Hejduková, Michal
Slezák, Anna Vojtěchová a také nesmí být opomenuta naše hlavní vedoucí
Petra Baliharová. Naší první aktivitou bylo smotávání hadic na čas. Pro menší
děti to bylo o něco náročnější, ale nakonec to všichni zvládli na jedničku. Také
jsme museli naučit naše malé děti topografické značky, čím se co hasí a uzle.
Nejprve je to učení vůbec nebavilo a raději si chtěli hrát, ale později zjistili, že se
bez těchto znalostí neobejdou v pozdějším orientačním běhu. Předposlední den
se všichni naučení a připravení postavili na startovní čáru. Orienťák byl docela
náročný, ale zvládli ho i ti nejmenší. Doběhli jsme v relativně dobrém čase,
jenomže ty CHYBY nás posunuly až na poslední tudíž páté místo. I tak si
myslím, že si to všichni užili a jistě se těší na další tábory.
bradz
Anička Vojtěchová
družstvo „Žloutky“

Poslední loučení s létem v sobotu 25. 8. 2012 na Chlumu
u koupaliště (požární nádrže)

NECKYÁDA
Zahájení od 14:00 hod.
Kategorie:
děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby
děti nad 10 let
ženy
muži
Startovné: 20 Kč, koná se za každého počasí, vítáme i přespolní.
Plavidla: všeho druhu od klasik
Občerstvení zajištěno, alko – nealko
Vstupné dobrovolné
Sponzoři: Sbor dobrovolných hasičů Chlum

POUŤOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
Sobota 18. srpna 2012 patřila na skvěle připraveném hřišti u vagonu fotbalu. Jako každý rok zde od rána probíhal
pouťový fotbalový turnaj. Naši obec reprezentoval tým Chodovice (mladší fotbalisté) a Juniorka (starší fotbalisté),
ostatní byli přespolní. Tradičně dorazila Stará garda z Lázní Bělohrad pod vedením Libora Suchého. Bohužel
letos nepřijeli fotbalisté z Ostroměře, i když účast přislíbili. Takže místo 7 týmů jsme mohli sledovat v akci pouze
6.
Každý zápas byl opravdovou podívanou, vždyť všichni chtěli vyhrát. Gólů padlo hodně. Někomu se dařilo,
někomu méně a výsledek celého klání byl na světě:
1. místo Manždírnice United
2. místo Argentinos Všestary
3. místo Duhy
4. místo Stará garda
5. místo Chodovice
6. místo Juniorka
Počasí bylo naprosto skvělé, jídla a pití byl dostatek po celý den, i přesto místních fandících diváků dorazilo
hodně málo. Té hrstce, která k vagonu přišla, patří poděkování za to, že podpořili výkony domácích a přispěli tak
k dobré náladě pod pergolou u vagonu.
Pochvala patří organizátorům tohoto klání, na kterých letos bylo i zajištění občerstvení. Usměvavá obsluha
po celý den nabízela různé dobroty. Dík patří Jirkovi Kubíčkovi ml., který celý turnaj odpískal jako rozhodčí,
mnohdy to neměl jednoduché, ale vše zvládl.
Poděkování patří také obecnímu úřadu, který poskytl finanční částku na odměny pro vítězné týmy.
bradz

SLAVNOSTI HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ A 3. SJEZD RODÁKŮ
Obec Holovousy pořádá 3. sjezd rodáků a přátel obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří,
spojený s 10. ročníkem Slavností holovouských malináčů.
V současné době připravujeme rozesílání pozvánek. Nebylo v našich silách zjistit všechny odstěhované
obyvatele z naší obce a jejich současné adresy.
Touto cestou Vás všechny prosíme o spolupráci. Šiřte prosím tuto informaci o 3. sjezdu rodáků mezi své
příbuzné a přátele naší obce, ať se nás sejde co nejvíce. Všichni jsou srdečně vítáni, samozřejmě i Ti, ke kterým
se písemná pozvánka nedostane. Přijměte tedy naše pozvání, ať bylo učiněno jakoukoliv formou. Čeká na Vás
den plný oživených vzpomínek, zážitků a setkání.
V sobotu 22. září 2012 je pro Vás připraven na návsi v Holovousích bohatý kulturní
program a jarmark lidových řemesel. Zpřístupněna bude škola a kostel sv.
Bartoloměje v Chodovicích, zámecký park v Holovousích a výstava ovoce a
moučníků na zámku.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte pobejt.
Příprava akce je dosti náročná a sil ubývá, přivítáme proto velmi pomoc a zapojení
kohokoli z Vás. SEJDEME SE na 4. přípravné schůzce a to v úterý 11. září 2012
v 18:00 hodin v hostinci U Krejčů v Holovousích. Termín konání se už opravdu
neúprosně blíží a je nejvyšší čas naplánovat rozdělení úkolů, aby tato velká akce
proběhla v pořádku a my mohli být pyšni na to, že se podařila.

VOLNÁ MÍSTA V HODNOTÍCÍ KOMISI
NA MOUČNÍKY
V minulém čísle zpravodaje jsme vyzývali všechny, kteří mají rádi
sladké a chtěli by si vyzkoušet hodnocení moučníků na vlastní kůži,
aby se nám přihlásili. Tak máme zatím jednoho přihlášeného
dobrovolníka – budou i další???? Hodnocení bude probíhat v sobotu
22. 9. 2012 ráno od 07:00 do 08:00 hodin. Jsou ještě volná dvě
místa. Můžete se tedy přihlásit v kanceláři obecního úřadu nebo
na e-mail akce.holovousy@seznam.cz.
bradz

MALINÁČE NA
PRODEJ
Urodila se Vám spousta jablíček –
malináčů? Máte zájem je v rámci
10. ročníku Slavností holovouských
malináčů prodat? Přihlaste se
na obecním úřadě v Holovousích.
Připravujeme stánek pro prodej
pravých Holovouských malináčů.
bradz

PĚSTITELÉ – ZAHRÁDKÁŘI A HOSPODYŇKY POZOR!!!!
Vyhlašujeme soutěže probíhající v rámci 10. ročníku Slavností holovouských malináčů. Soutěžit může každý, kdo
splní podmínky vypsaných soutěží:
„O nejlahodnější MALINÁČ“
Soutěžit může kdokoliv, který předá na obecní úřad v Holovousích 8 až 10 kusů jablek – odrůda Holovouské
malinové. Malináče můžete předat v těchto termínech:
úterý 18. 9. 2012 od 07:00 do 17:00 hodin
středa 19. 9. 2012 od 07:00 do 15:30 hodin a nejpozději ve
čtvrtek 20. 9. 2012 od 07:00 do 15:30 hodin.
„O nejchutnější jablečný moučník“
Soutěžit může ten, který předá na obecní úřad v Holovousích 7 kousků připraveného moučníku (6 jich bude
vystaveno a 1 kousek bude pro hodnotící komisi). Více kousků není třeba. Pokud předáte do soutěže více porcí
moučníků, budou za symbolickou cenu prodány ve stánku s koláči. Výtěžek z prodeje bude předán ZŠ a MŠ
Chodovice. POZOR, společně s moučníkem je třeba předat recept, který bude následně zveřejněn v říjnovém
zpravodaji.
Moučníky + recept můžete předat v těchto termínech: pátek 15:00 – 18:00 hodin
sobota 07:00 – 08:00 hodin
Uchování moučníku v chladu nebude zajištěno.
Všechna jablka a moučníky přijaté do soutěží budou vystaveny na zámku v Holovousích.
Vítězové obou soutěží budou slavnostně vyhlášeni v odpoledních hodinách v sobotu 22. září 2012, kde si
převezmou zasloužené ceny.
Ukažte návštěvníkům, rodákům, ale i sousedům, že právě
Vy máte ten nejlahodnější Malináč nebo, že právě Vy
dokážete vytvořit ten nejchutnější jablečný moučník.
Z předchozích ročníků víme, že se máte čím pochlubit.
Předem Vám děkujeme za účast v soutěžích a těšíme se
na Vás.
bradz

NAPSALI O NÁS
1. pololetí 2012
Jičínský deník (dále jen JD), 5. 1.: V Hořicích začíná ochutnávka jablek. JD, 5. 1.: Koncert, sport a stylová
zábava – akce na závěr roku 2011. JD, 6. 1.: V hořické Koruně včera degustovali. JD, 6. 1.: V Hořicích porota
posoudila 40 odrůd jablek. JD, 13. 1.: Tříkrálová sbírka v Holovousích (foto). JD, 16. 1. a 17. 1.: Den otevřených
dveří v chodovické škole. JD, 20. 1.: Zápis dětí do 1. třídy. JD, 24. 1.: Česká pošta – výhledy. JD, 10. 2.: Církev
brání rozvoji měst a obcí. JD, 15. 2.: Masopustní veselice. JD, 16. 2.: Masopustní veselí v plném proudu. JD, 17.
2.: Maškarní karneval dětí. JD, 18. 2.: Masopustní veselice v Chodovicích. JD, 20. 2.: Průvod masek prošel
obcemi (foto). JD, 20. 2.: Víkendová akce plná masek (foto). Nové noviny (dále jen NN), 24. 2.: Rej maškar
(foto). JD, 29. 2.: Nezapomínejme v autech svoje věci – krádeže. NN, 2. 3.: Kabelka odložená v autě – krádež.
JD, 10. 3.: Holovouský ústav čeká stěhování. JD, 12. 3.: Beseda o Srí Lance. JD, 16. 3.: Ovocnáři se přestěhují
– VŠÚO. NN, 16. 3.: Výzkumné centrum ovocnářů. JD, 17. 3.: Holovouský ústav se stěhuje. JD, 19. 3.: Povídání
o Srí Lance. JD, 20. 3.: Vynášení Moreny. JD, 22. 3.: Vítání jara. JD, 24. 3.: Vítání jara – Morena. Hoř. občas.
noviny, 26. 3.: Povídání o Srí Lance. JD, 29. 3.: Svoz odpadu. JD, 8. 4.: Holovouské komunikace. JD, 21. 4.:
Holovouský most potřebuje opravu – Záhoří. JD, 24. 4.: Holovousy prodávají pozemky. JD, 3. 5.: Filipojakubská
noc se vydařila – pálení čarodějnic. NN, 4. 5.: Hudba v kostele. 5+2, 10. 5.: Na novou sekačku nemají. JD, 10. 5.:
Koncert Hoř. komor. orchestru v kostele. JD, 10. 5.: Z Holovous na Zvičinu. JD, 12. 5.: Koncert HKO. JD, 15. 5.:
Pro rybáře. JD, 17. 5.: První letošní koncert. JD, 18. 5.: Den matek v kostele. JD, 22. 5.: Pachatel ukradl přes
dvěstě tisíc. NN, 25. 5.: Zprávy policie – krádež v Holovousích. NN, 25. 5.: Svoz odpadů. JD, 28. 5.: Dětský den.
JD, 30. 5.: Kluci a holčičky – z Hořic do školky. JD, 31. 5.: Mladí hasiči. JD, 1. 6.: Dětem dnes – cesta
pohádkovým lesem. JD, 2. 6.: Dětem o víkendu – pohádkový les. JD, 7. 6.: Oslava svátku dětí v Holovousích.
JD, 9. 6.: Právě jsme se narodili – vítání občánků v Chodovicích (foto). JD, 9. 6.: Neckyáda. JD, 12. 6.:
Z okrskové soutěže-hasiči. JD, 12. 6.: Naši hasiči v Chomuticích. JD, 14. 6.: Soutěž originálních plavidel –
neckyáda. NN, 15. 6.: Chodovická neckyáda. NN, 15. 6.: Zprávy policie – krádež. JD, 15. 6.: Neckyáda. JD, 16.
6.: Neckyáda. JD, 18. 6.: Na hladině plavala rakev – neckyáda. NN, 22. 6.: Na hladině plula i ohrada s ovečkou –
neckyáda (foto). JD, 23. 6.: Na rybníku byl i rychlý šnek – neckyáda. JD, 26. 6.: Soutěž hasičů. JD, 29. 6.:
Hasičská soutěž u vagónu.
miš

ZÚČASTNĚTE SE FOTOSOUTĚŽE PODKRKONOŠÍ!
Při slavnostním zahájení letní turistické sezony na Zvičině
proběhlo také vyhlášení již 4. ročníku Fotosoutěže
Podkrkonoší. Tématem letošní soutěže je Kámen
v Podkrkonoší. Je mnoho možností, jak toto téma uchopit,
lze zasílat fotografie pískovcových památek, od drobných
křížků, soch, kapliček až po kostely, zámky a hrady nebo
lomy. Ale také fotografie zachycující práci s kamenem a
jeho užití v každodenním životě. Každý soutěžící může
zaslat nebo osobně doručit maximálně 5 fotografií a to
na adresu sdružení, uzávěrka je 13. září 2012. Odměněny
budou první tři nejvýše oceněné fotografie a také cena
webu, kterou vybere široká veřejnost prostřednictvím
hlasování od 17. září 2012 až do 27. září 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhne 6. října
2012 v rámci akce Zavírání letní turistické sezony na Zvičině, kde bude rovněž připraven bohatý kulturní
program. Již tradičně bude probíhat Drakyáda, k poslechu i tanci bude hrát živá hudba, občerstvení je zajištěno
Raisovou chatou a různými prodejními stánky, návštěvníci se budou moci těšit i na nové informační materiály a
výrobky pod ochrannou značkou PODKRKONOŠÍ
regionální produkt®.
Podrobnosti a pravidla fotosoutěže naleznete
na www.podkrkonosi.eu, v sekci
Fotogalerie/Fotosoutěž/Fotosoutěž 2012.
Mnoho úspěchu přeje
DM Podzvičinsko

CELKEM 1104 KILOMETRŮ Z HOLOVOUS NA ZVIČINU
Byla sobota 5. května 2012 ráno a na zdolání vrcholu Zvičiny, kde se právě otevírala turistická sezona, vyrazil
peloton cyklistů z naší obce.
Po delší odmlce jsme se vydali opět zdolat vrchol Zvičiny společně. Počasí nám opravdu přálo a nálada byla víc
než výborná. Humor jsme neztráceli ani při zdolávání kopců, kterých stále přibývalo. Do cíle – tedy na vrchol
Zvičiny jsme dorazili všichni! Hurá!
Načerpali jsme zde síly. Děti si zasoutěžily, my dospělí se občerstvili a všichni společně vyrazili dál. Naše cesta
pokračovala do hotelu Pod Zvičinou na dobrý oběd a odtud jsme se vydali zase zpět směr Holovousy.
Náš skvělý výlet jsme zakončili v Holovousích v hostinci U Krejčů, kde jsme celodenní putování zhodnotili. Jak
jinak než velmi kladně.
Pochvala patří všem zúčastněným, tedy i
nejmladším účastníkům Amálce a Martínkovi,
kteří se sice vezli na sedátku, ale určitě si ji
také zaslouží.
A kdo má největší zásluhu na tom, že jsme
všichni dojeli, že se nikdo neztratil a kdo
fungoval i jako mechanik, seřizovač a opravář –
Roman Balihar. Tomu také patří velké
poděkování za skvěle strávený pohodový den.
Na závěr se sluší vysvětlit název článku.
Samozřejmě z Holovous na Zvičinu není tak
daleko, ale zkrátka – na cestu se nás vydalo
celkem 24 a každý z nás urazil 46 kilometrů, tak
proto 1104. Věřím, že tento náš společný výlet
nebyl poslední.
bradz

ŽIVOTNÍ JUBILEA
1. 9.
1. 9.
2. 9.
7. 9.
8. 9.
7. 10.
13. 10.
25. 10.

František Schmidal, 75 let
Jaroslav Šafránek, 81 let
Marie Truhlářová, 81 let
Jaroslava Žďárská, 86 let
Zdeněk Morávek, 88 let
Jaroslav Kynčl, 82 let
Miroslava Gottwaldová, 83 let
Anna Jónová, 85 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně
blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Narodili se
24. 6. Hedvika Strážnovská rodičům
Kateřině Truhlářové a Petru Strážnovskému

Sňatek uzavřeli
15. 6.
22. 6.
30. 6.
3. 8.

Hana Beránková a Jan Šedina
Jan Musil a Kateřina Nováková
Jana Křovinová a Lukáš Felbr
Jan Menčík a Marcela Bučková

Odstěhovali se

ZVONIČKA NA CHLUMU
Rodina Dobešova bude sponzorovat materiál na výrobu
zvoničky, která bude na návsi pro radost současné i budoucí
generace. Pokud se seženou finance na nový zvon během
letošního roku, bude nová zvonička osazena zvonem a
vysvěcena.
Pokud by chtěl někdo finančně přispět na nový zvon
pro zvoničku v překrásné vesničce Chlum, budeme rádi.
Předem děkuji, Václav Dobeš st., Chlum 8

VÝMĚNNÝ BAZAR
Opět pořádáme oblíbený výměnný bazar, který proběhne
ve vagónu na hřišti v pátek 5. 10. od 15.00 do 19.00 hod.
a v sobotu 6. 10. od 10.00 do 14.00 hod. Můžete přinést
věci nepotřebné a přebytečné a naopak si odnést to,
co potřebujete. Zbytek věcí bude věnován Diakonii Broumov.
Vybíráme: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla,
2
ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m , prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří,
péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, nepoškozenou
obuv.

Nikola Schmiederová z Holovous do Pardubic
Jana Felbrová (roz. Křovinová) z Holovous do Třebnouševse

KRÁTKÉ ZPRÁVY





















24. – 26. 8. Pouťové atrakce pro všechny generace na farské zahradě
25. 8.
Pouťová zábava od 20:00 v hostinci U Krejčů
25. 8.
Neckyáda na Chlumu u koupaliště
26. 8
Jarmark a tradiční pouť u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích
11. 9.
4. přípravná schůzka na Slavnosti holovouských malináčů od 18:00 v hostinci U Krejčů
3. 9.
První zářijové posezení klubu seniorů od 16:00 v knihovně na obecním úřadě
18. 9.
Zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích s ČZS Chodovice
22. 9.
Slavnosti holovouských malináčů a sjezd rodáků
29. 9.
Zájezd pro důchodce – Romantické Kladsko
5. 10.
Sběrný den ve škole od 6:30 do 16:30
5. – 6. 10
Výměnný bazar ve vagónu na hřišti
6. 10.
Zavírání letní turistické sezony na Zvičině
6. 10.
Svoz nebezpečného odpadu – Chodovice 10:25 – 10:40, Holovousy 10:50 – 11:05
9. – 12. 10
Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad v Holovousích a Chodovicích
27. 10.
Tradiční lampionový průvod spojený s pouštěním lodiček na rybníce
do 30. 9. je splatná druhá polovina stočného
Pedikůra – p. Mikulínová – 24. září, objednávky na tel. 604 893 822.
Nová prodejna Ivany Sudíkové Vás zve k nákupu ovoce, zeleniny a regionálních produktů!
Hledáme 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) – 11. 9., 18. 9.,
od 25. 9. každé úterý, zelená známka (1x za 14 dní) – 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., žlutá známka
(měsíční) – 11. 9., 9. 10., 6. 11., oranžová známka (rekreační) 11. 9., 25. 9., a naposledy 9. 10., černé
pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – 4. 9., 2. 10.
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