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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedáních zastupitelstva obce Holovousy ve dnech 25. 01. 2016
a 08. 02. 2016 bylo projednáno:
hlavním bodem prvního zasedání zastupitelstva v letošním roce bylo
hlasování o nabídce daru Ing. Alexandra Linharta, který je podílovým
spoluvlastníkem nemovitosti v obci Holovousy – zámku a staveb
nacházejících se na stavebním pozemku st.p.č.1/1 – zastavěná plocha a
2
nádvoří o celkové výměře 15.706 m se stavbou č.p.1, zapsaných na LV
č. 523 katastru nemovitostí pro obec Holovousy a katastrální území
Holovousy v Podkrkonoší, který nabídl svůj podíl – to je 4/36 celku obci
Holovousy bezúplatným převodem (darem) a na osobní schůzce dne 24. 9. 2015 vyjádřil své přání, že by byl velmi
rád, kdyby jeho nabídku obec Holovousy přijala.
Zastupitelům byly průběžně na zastupitelstvech předkládány odpovědi na jejich dotazy a hledala se možná řešení,
klady i zápory přijetí daru. Vedly se dlouhé diskuse a zastupitelé měli dostatek času i informací pro hlasování.
Poslední informací byl plánek z katastru nemovitostí, na kterém pan Aleš Turek – geodet vyznačil prostor a budovy,
které do daru patří. Z vyznačených prostor a budov by se obec Holovousy stala spoluvlastníkem ideální jedné
devítiny.
Pan Vladimír Malinský, jež je většinovým vlastníkem, při každém rozhovoru po celou dobu od přijetí daru zastupitele
odrazoval a od první chvíle řešil zejména spoluúčast na výdajích týkajících se provozu a údržby zámku. Vladimír
Malinský nechtěl na schůzce zastupitelům sdělit své plány se zámkem a tak není do budoucna vůbec jasné, jaký osud
zámek čeká. Spoluvlastníci – bratři Malinští spolu téměř nekomunikují a možnost vstřícné spolupráce s obcí zejména
Vladimír Malinský nepřipouští. Jednání v budoucnu by tak byla velmi složitá.
Zasedání zastupitelstva se dne 25. 01. 2016 účastnilo všech devět zastupitelů. Výsledek hlasování 6:3 rozhodl o tom,
že Zastupitelstvo obce Holovousy nesouhlasí s přijetím daru bezúplatným převodem od Ing. Alexandra Linharta.
Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o nájmu a provozování vodního díla „Vodovod, sídliště RD HolovousyChodovice“ mezi obcí Holovousy a Vodohospodářskou a obchodní společností, a.s. Jičín.
Psí útulek Chlum – na zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2015 byla schválena objednávka a výroba psí boudy pro
Psí útulek Chlum. Bouda má nápis Holovousy a již slouží pejskům v útulku. Pan Jan Musil přišel na obecní úřad
osobně poděkovat.
Zastupitelé dále jednohlasně schválili uzavření Smlouvy o půjčce s panem Janem Musilem za účelem částečného
pokrytí nákladů na provoz útulku pro psy a tím poskytnutí půjčky ve výši 10.000,- Kč. Díky této půjčce máme
výhodnější podmínky při umístění a pobytu zatoulaných psů na našem katastru. Dne 25. 2. 2016 v Chodovicích u
hřbitova vyhodil někdo z dodávky čtyři štěňátka. Ta byla odchycena a umístěna v útulku. Tři z nich už mají nový
domov a v útulku zůstalo jedno štěňátko, tříměsíční fenka, která je ihned k odběru.
Schváleno bylo uzavření Darovací smlouvy s obdarovaným – Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné
učiliště a vyšší odborná škola Hořice a tím poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro rok 2016 na zajištění
rozvoje vzdělávání a kulturní činnosti (školní časopis POD ZVIČINOU). Aktuální vydání, které má obec Holovousy
vždy zdarma, je možné si zapůjčit v knihovně OÚ.
Zastupitelstvo obce Holovousy bylo seznámeno s dokončeným Návrhem změny č. 1 územního plánu Holovousy,
která byla zpracována na žádost VŠÚO Holovousy a neshledalo žádný rozpor. Veřejnou vyhláškou tak byla Změna
číslo 1 územního plánu Holovousy vydána. Následně byla VŠÚO Holovousy vystavena objednávka na zpracování
právního stavu Změny číslo 1 ÚP. Po jeho dokončení bude provedena aktualizace žádostí spoluobčanů na změnu ÚP
Holovousy a bude řešen další postup – to znamená rozhodnutí o tom, zda bude pořízena Změna číslo 2 ÚP nebo

vypracován nový ÚP Holovousy. Plánována je pracovní schůzka
zastupitelů s Ing. Helenou Vanickou, která v současné době zpracovává
Zprávu o uplatňování ÚP Holovousy za období 2010-2015.
Zastupitelé schválili výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele
výměny provzdušňovacího systému na ČOV Holovousy a pověřili
starostku obce vystavením objednávky na výměnu provzdušňovacího
systému ČOV Holovousy na firmu REC.ing, spol. s.r.o., Nové Město nad
Metují.
Schválena byla cenová nabídka firmy KP Izol s.r.o., Hradec Králové
na dokončení izolace technického zázemí Občerstvení U Vagónu.
Zastupitelé odsouhlasili prodloužení smlouvy na dodávku el. energie a
zemního plynu na rok 2017 a pověřili starostku obce k přijetí nabídky a
potvrzením akceptačních formulářů, jež byly zaslány společně
s nabídkou.
Restaurování sochy sv. Terezie – Chodovice - zastupitelé schválili
uzavření Smlouvy o dílo s MgA. Kateřinou Čihákovou Myškovou, Chlumec nad Cidlinou na restaurování sochy sv.
Terezie. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena na 60.950,- Kč včetně DPH a obsahuje veškeré náklady
nezbytné k realizaci díla. Dále bylo schváleno podání Žádosti o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016“ na restaurování sochy sv. Terezie.
Cyklostezka Hořice – Hrachovec – Chodovice – zastupitelé odsouhlasili uzavření Partnerské smlouvy mezi obcí
Holovousy a městem Hořice – uznatelné náklady budou rozděleny podle počtu metrů na území obce/města, případné
neuznatelné náklady, např. sjezdy z cyklostezky, budou hrazeny podle toho, na kterém katastrálním území budou.
Spoluúčast bude rozdělena podle rozsahu (počtu metrů v katastrálním území), což vychází ¼ cyklostezky na k.ú.
Holovousy a ¾ cyklostezky na k.ú. Chlum u Hořic. Žádost na projekt „Cyklostezka Hořice-Chodovice“ bude podána do
dotační výzvy IROP – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Projekt bude realizovaný ve spolupráci s městem
Hořice, s maximální dotací 90%. Cyklostezka bude realizována jak na k.ú. Holovousy, tak na k.ú. Hořice – Chlum u
Hořic. Předběžný rozpočet stavby bude cca 8 – 9 milionů korun. Žádost musí být podána do 29. 4. 2016.
Kalendáře akcí pro rok 2016
09. 01. 2016
Tříkrálová sbírka
30. 01. 2016
Masopustní průvod maškar
31. 01. 2016
Dětské maškarní odpoledne
13. 03. 2016
Vynášení Moreny
18. 03. 2016
Výtvarná velikonoční dílna pro
veřejnost ve škole
09. 04. 2016
Hasiči – sběr železa
30. 04. 2016
Čarodějnice U Vagónu
07. 05. 2016
Otevírání turistické sezóny na
Zvičině – výlet na kolech
08. 05. 2016
Hasiči – soutěž přípravek okresu
Jičín U Vagónu
14. 05. 2016
Otevírání sezóny ve sportovním
areálu U Vagónu – sportovní
víceboj
15. 05. 2016
Vítání občánků
04. 06. 2016
Dogracing U Vagónu – Psí útulek
Chlum
03. 06. 2016
Dětský den
11. 06. 2016
TJ Jiskra Hořice – orientační běh
12. 06. 2016
Koncert v kostele sv. Bartoloměje –
Hořický komorní orchestr
25. 06. 2016
Hasiči – Sranda soutěž + Zatoulaný
hasičský bál U Vagónu

02. 07. 2016
Neckyáda
04. – 08. 07. 2016 Psí tábor U Vagónu
20. 08. 2016
Pouťový fotbalový turnaj – 20.
ročník U Vagónu
27. 08. 2016
Taneční pouťová zábava ve
sportovním areálu U Vagónu
28. 08. 2016
Slavnosti
sv.
Bartoloměje
–
pouťový jarmark u kostela
10. 09. 2016
Tajný výlet (pořádají hasiči)
17. 09. 2016
Výlet nejen pro seniory
01. 10. 2016
Slavnosti holovouských malináčů –
14. ročník
15. 10. 2016
Uzavírání sportovní sezóny ve
sportovním areálu U Vagónu
22. 10. 2016
Drakiáda a bramboriáda
27. 10. 2016
Lampionový průvod
27. 11. 2016
Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromečku před kostelem sv.
Bartoloměje
Prosinec 2016
3x adventní koncert
24. 12. 2016
Štědrý den v kostele sv.
Bartoloměje v Chodovicích
(štědrovečerní mše + zpívání koled
v kostele)

Termíny akcí se mohou v průběhu roku změnit. O všech akcích budete včas informováni.
Zlatuše Brádlová

JARO VE ŠKOLE
Zimní období nám pomalu končí, a ačkoli sněhu nebylo na rozdávání, i letos se nám ve škole povedlo provětrat jak
„pekáče a boby“ tak i běžky. Všichni žáci úspěšně ukončili první pololetí tohoto školního roku. Prvňáčci byli pasováni
na písaře a dostali pero a první Slabikář.
Ve čtvrtek 28. 1. 2016 jsme za odměnu za vysvědčení navštívili hořické kino, vzali jsme s sebou i předškoláky, kteří
pěším pochodem zpět do školy splnili první z úkolů našeho zápisu do 1. ročníku, který se konal toho dne od 16:00
hodin. Celý zápis děti projížděly s jízdenkou trpasličím krajem a plnily úkoly ve městech Breptálkov, Hopsálkov a
Poználkov. Účast byla opravdu hojná, paní průvodčí vydala celkem 11 jízdenek. Za hladký průjezd si všichni odnesli
domů spoustu zážitků a dárky vyrobené školáky.
Březnové aktivity našich školáků
V dubnu bude veselo
Učení mučení
Andersenova pohádková noc ve škole s dětmi
z dětského domova v Nechanicích
13. 3. 2016 Vítání jara a vynášení Moreny – sraz
ve 13:30 hodin u školy
7. 4. 2016 Rodičovské schůzky v 16:00 hodin
21. – 23. 3. 2016 Barevné dny – bližší info bude
22. 4. 2016 Den Země
v úkolníčku a měsíčním rozpisu
11. – 12. 4. 2016 Sběr elektro, papír, baterie,
24. – 25. 3. 2016 Velikonoční prázdniny
víčka, oba dny bude možné vozit od 7:00 do 16:00
hodin.
Návštěva knihovny v Hořicích a v Holovousích
Plavecký kurz
Děkujeme Barboře Baliharové za sepsání autorské pohádky včetně vlastních básní, která nás provázela celým
zápisem do první třídy. Místní firmě Svartes za zútulnění vstupní haly ve škole. Panu Kráčmarovi za jablka pro děti a
všem rodičům, kteří nám pomohli s organizací tříkrálové sbírky.
Za zaměstnance ZŠ a MŠ Chodovice přeji s nadcházejícími jarními dny rodičům a dětem hodně sluníčka a radosti.
Lucie Nimsová

SPOLEK ŠKOLY PRO ŽIVOT
Od ledna roku 2016 došlo ke změně v názvu místního sdružení. Sdružení občanů při ZŠ Chodovice, s jehož finanční
podporou, o kterou pravidelně žádá Obec Holovousy a KÚ Královéhradeckého kraje, pořádáme mimoškolní aktivity
pro místní děti a širokou veřejnost, bylo přejmenováno na Spolek školy pro život.
Pořádané akce:
2. 3. 2016 od 14:00 Výtvarné dílny pro seniory – Keramický jarní závěs. Místo konání – ZŠ Chodovice. Cena 50,-Kč,
s sebou zástěru a dle možností vykrajovátka s jarními motivy. V případě zájmu je možné zajistit i dopravu do školy a
zpět. Info na 724 985 324.
13. 3. 2016 Vítání jara a vynášení Moreny – průvod od školy směrem k návsi v Holovousích za doprovodu dobových
písní a pořekadel.
18. 3. 2016 Výtvarné dílny pro širokou veřejnost od 15:30 do 17:30 hodin. Nabídka činností – pletení pomlázky,
zdobení perníčků, pletení jarního věnečku, cena 50,- Kč.
Lucie Nimsová

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Vánoce utekly a nastal leden. Jakou měly děti radost, když v lednu konečně napadl sníh a děti mohly sáňkovat. Zkusili
jsme na sníh i malovat obrázky, což se dětem líbilo.
Leden byl více zaměřen na předškoláky, protože na konci ledna byl zápis dětí do 1. třídy. ZŠ si pro ně také připravila
projekt nazvaný „Hrajeme si na školu“, kde se děti blíže seznamovaly se školou a mohly uplatnit své dosavadní
znalosti a dovednosti. Na zakončení projektu předškoláci se školáky navštívili filmové představení v Hořicích.
Byla naplánována návštěva divadla Drak v Hradci Králové, ale bohužel pro velkou nemocnost dětí byla odložena a
přesunuta na březen. Tak děti o nic nepřijdou.
Únor jsme pak zaměřili na poznávání smyslů a vyvrcholením tohoto tématu byl dětský Karneval s tancem a
soutěžemi.
A nyní se už pomalu budeme připravovat a těšit na jaro. Tímto chceme poděkovat všem rodičům, kteří s námi
spolupracují a pomáhají nám.
Učitelky MŠ

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Začíná být již tradicí, že na první schůzku v novém roce, zveme zástupce obecního
úřadu. Opět mezi nás přišla paní starostka Zlatka Brádlová a místostarostka Lenka
Doležalová. Beseda s nimi byla příjemná, nejen o naší spolupráci, ale také o životě v
naší obci. Nabídli jsme i drobnou pomoc pro obec z naší strany a domluvili jsme i jejich
podporu pro naši další činnost. Hlavně nějaké besedy a tvůrčí dílny.
Při dalším rozhovoru nás seznámily se situací kolem zámku a školy. Nejvíc nás mrzí,
že v nejbližší době nedojde k opravě a přístavbě školy. Je velmi obtížné sehnat
finance. Škoda, chodíme tam cvičit a ty problémy vidíme. Je nás čím dál víc a pomalu
se do tělocvičny nevejdeme. „Děvčatům“ děkujeme za příjemnou besedu.
Velmi pěknou besedu pro nás připravil pan Pavel Bičiště z Hořic. S promítáním
obrázků a zajímavým vyprávěním jsme s ním procestovali pobřeží Baltu, pobyli jsme
na Rujáně a v blízkých městech. Zakončili jsme v Berlíně. Někteří z nás kdysi tato místa navštívili, a tak jsme mohli
porovnávat změny, které tam nastaly. Bylo to pěkné, pan Bičiště opět nezklamal. Škoda, že nás nepřišlo více, zvali
jsme širokou veřejnost.
Teď se již těšíme v březnu na keramickou dílnu ve škole, a pak na pěkné jarní počasí, kdy se chystáme na naše
oblíbené výlety po okolí.
B. Kozárová

DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ
HOLOVOUSY V PODKRKONOŠÍ
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín dokončil obnovu katastrálního operátu.
Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Holovousy v
Podkrkonoší obce Holovousy je předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Holovousy do 4. 3. 2016
s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
Na Obecním úřadu i na stránkách katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cuzk.cz je možné vytisknout Srovnávací
sestavení parcel, na kterém zjistíte, zda výměra parcel souhlasí a jestli nedošlo k přečíslování parcel.
V případě dotazů je možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na Katastrálním
pracovišti v Jičíně.
Pokud u některých parcel došlo ke změně parcelního čísla nebo ke změně výměry parcely, je nutné do konce ledna
2017 podat daňové přiznání k dani z nemovitosti.
bradz

ZIMNÍ HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 26. – 28. února jsme s dětmi vyrazili na zimní hasičské soustředění do Františkova u Rokytnice nad Jizerou.
V sobotu dopoledne jsme navštívili místní živý betlém, kde byli lama, koníci, oslík, ovečky a malá jehňátka, poté jsme
pokračovali v procházce, kterou jsme ukončili bobováním. Odpoledne jsme se byli podívat v muzeu hospodářského
vybavení a zahráli jsme si šipkovanou. Celý víkend děti soutěžily ve družstvech, jak na chalupě, tak na sněhu. Velké
poděkování patří kuchaři Jardovi Fortelnému a Martinu Špráchalovi za výborná
jídla, Mirkovi Rosůlkovi za pěknou fotodokumentaci, Petře Škvrnové za
všeobecnou pomoc a největší dík patří Pétě a Barunce Baliharovým a Míše
Kráčmarové za velikou pomoc při organizaci soutěží na horách. Poděkování
také patří rodičům za pomoc s dopravou dětí a maminkám za upečené dobroty.
A co nás čeká?
19. března
Miletínský šmodrch
19. března
Okresní hasičský ples ve Valdicích
23. dubna
Hasičské závody v Tuři „O pohár starosty OSH“
24. dubna
Slatinský plamínek – běh 60m
duben
Sběr železného šrotu
Petra Baliharová

ZIMNÍ HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ VE FRANTIŠKOVĚ
Dne 26. – 28. února se uskutečnilo zimní hasičské soustředění. Poté, co jsme se zabydleli do pokojů, byli jsme
rozděleni do barevných týmů. Ještě ten večer jsme si zahráli pár her, ale většina z nás byla unavená z cesty. Když
jsme se ráno v 7.30 probudili, trochu jsme se protáhli a zabobovali si. Po rozcvičce a snídani následovala prohlídka
okolí. Vrátili jsme se z procházky a od skvělých kuchařů dostali k obědu řízek s hranolkami, a protože jsme měli hlad,
všechno jsme snědli. Po odpoledním klidu jsme navštívili muzeum, které se nám moc líbilo, a cestou zpět jsme
oklikou hráli šipkovanou. Večer po dobrých mašličkách s mákem, jsme si zahráli společenské hry a moc nás bavili.
Ráno po snídani jsme se vydali na kopec si zabobovat. Po obědě jsme si začali balit a uklízet nepořádek na pokojích
a kolem čtvrté hodiny jsme se auty vydali směr domů.
Tým „ modrý“
Na horách se nám moc líbilo. Každý den jsme chodili
sáňkovat, i když nebylo moc sněhu. V sobotu jsme
navštívili galerii staré domácnosti, poté jsme se vydali
na šipkovanou a plnili různé úkoly. Pokaždé večer
jsme hráli různé hry např. slovní zásoba, kolik vsadíš,
psí spřežení…. Vařili tam moc dobře, vše nám
chutnalo. Kdybychom měli pobyt obodovat, tak
dáváme tu nejlepší známku.
Tým „červený“

Na horách se nám moc líbilo. Sice nebylo moc sněhu,
ale na bobování a soutěžení to stačilo. Každý den
jsme chodili bobovat a v sobotu jsme se vydali na
menší výlet. Cestou jsme navštívili galerii staré
domácnosti, zbytek cesty jsme stopovali starší holky a
plnili jsme úkoly. Po večerech jsme hráli hry a docela
jsme se bavili. Vařili nám velmi dobrá jídla, vše nám
chutnalo. Celkově bychom tento pobyt obodovali co
nejlépe.
Tým „ žlutý“

Jako každý rok, tak i tento jsme s hasiči vyjeli do hor na zimní hasičské soustředění, kde
jsme si užili spoustu legrace. Zahráli si mnoho námi oblíbených her, ale i dost nových,
které stály za to si zahrát. A protože jsme si s sebou brali každý alespoň jeden bob,
pekáč či cokoliv jiného na čem se dalo jezdit, tak jsme toho i dost „nabobovali“. Chata
byla jedna z nejprostornějších, na které jsme kdy s hasiči byli. Byla krásná z venku, ale
ani vevnitř to nebylo nejhorší. Snad až na tu praskající podlahu, která by přehlušila snad
i cirkulárku u sousedů během klidného nedělního odpoledne. Soustředění ve
Františkově jsme si užili nejlépe, jak jen to jde!... Jako každý rok.
Tým „ zelený“

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
V předjarním čase v sobotu 2. 4. 2016 od 13:30 hodin ČZS Chodovice pořádá každoroční výroční členskou schůzi.
Programem bude zhodnocení činnosti a ochutnávka vín z hořických vinoték s cestopisným promítáním. Zveme
širokou veřejnost.
Změna nastala u obsluhy zahrádkářského traktoru. Nyní se, prosím, obracejte na pana Bořka Šubrta z Chodovic.
Cena služby člen 100,- Kč, nečlen 250,- Kč za hodinu.
S přáním krásných dní srdečně zdraví za výbor ČZS Chodovice Šecová Mirka

TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA
Obchůzky Tří králů vyšly letos na 9. ledna. Děti si musely tuto sobotu přivstat. Ve
škole jsme jim s rodiči pomohli se obléknout do bílých plášťů, nasadit koruny a
vybraným Baltazarům načernit tváře. Dospělý doprovod dostal mapky s trasou a
pokladničku. Ještě vyfotit našich 18 kouzelných králů před kostelem a skupinky se
mohly rozejít koledovat. Ode dveří ke dveřím se neslo „My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujeme vám…“ Za koledu dostaly děti spoustu dobrot a do
pokladničky peníze.
Letos se vybrala velká částka – 20 737,- Kč. Děkujeme všem obyvatelům Chloumek,
Holovous, Chodovic a Chlumu, kteří finančně přispěli. Obnos půjde do fondu pro obnovu kostela.
Velké poděkování patří místním dětem a rodičům, kteří nám pomáhají tuto tradici udržovat.
ledol

VÍKENDOVÉ VESELÍ V HOLOVOUSÍCH
Poslední lednový víkend patřil v naší obci hlavně maskám a masopustnímu
veselí. V sobotu odpoledne masopustní medvěd bujaře pokynul a zahájil tak již
tradiční masopustní průvod. Za hudebního doprovodu kapely Hořeňák, která
měla své místo na vyzdobeném voze taženém koňmi, se průvod vydal na svoji
skotačivou cestu. Občerstvení cestou bylo vítané a přišlo k chuti jak maskám, tak
i bohatému počtu návštěvníků, kteří přišli masky povzbudit. K zakousnutí
nechyběly tradiční koblihy, záviny, chlebíčky, jitrnice, tlačenky a k pití něco
ostřejšího. Masek bylo nepočítaně – medvěd, maškary, nápaditá zelenina,
broučci, smrtka, princezny, bílý tygr, slepičí rodinka, dalmatýni…Béda Trávníček,
zdravotnický personál… Nakonec všichni prošli celnicí v Záhumení a rázem se
ocitli v pohádce Tři veteráni, kde nechyběla krasavice Bosana i král a strom frňákovník. Zakončení průvodu bylo
v hostinci U Krejčů. Večerem provázela kapela, která roztančila celý sál a v závěru na zúčastněné čekala bohatá
tombola.
Velké poděkování za organizaci Masopustu patří spolku Prostor pro fantazii s Janou Suchou a obecnímu úřadu za
finanční podporu.
Nedělní odpoledne patřilo našim nejmenším. Sál plný balónků v hostinci U Krejčů se brzy
zaplnil nejrozmanitějšími maskami – sněhuláci, berušky, rytíři, Červené Karkulky,
princezny, víly, včelky, tygříci, medvídci, strážci zákonů, tanečnice… všem dětem to
náramně slušelo…. nechyběli ani dva dospěláci – klauni. Kdopak je poznal? Celé
odpoledne se tančilo, skotačilo, zpívalo a soutěžilo. Při mlsání ovocných pohárů se
losovala tombola, při které každá maska vyhrává!
Chtěla bych poděkovat Mirku Rosůlkovi za moderování karnevalu, ženám ze SPOZu za
organizaci, Lukášovi Doležalovi a Pétě Baliharové za hudební produkci, obecnímu úřadu
za finanční výpomoc a manželům Neumannovým za poskytnutí sálu a poháry pro děti.
To jsme měli náročný víkend – legrace si užili malí i velcí. A kdo naše veselí nestihl, tak
třeba za rok na viděnou. Budeme se těšit!
ledol

OBČERSTVENÍ U VAGÓNU
Od 22. února 2016 až do odvolání je Občerstvení U Vagónu uzavřeno. V prostorách kuchyně a skládku probíhá
dokončení zateplení těchto prostor technického zázemí. V současné době zaměstnanci obce prostory vystěhovali,
odstranili umakart i prkna. Pracuje se na nových rozvodech elektřiny. Jakmile budou rozvody elektřiny hotové,
provede firma KP Izol s.r.o. zateplení stříkanou izolační pěnou – tak jak je již hotové v prostoru k sezení. Následně
zaměstnanci obce obloží stěny i strop prkny a z hygienických důvodů budou prkna zakryta omyvatelným umakartem.
Veškeré zařízení a nábytek bude nastěhováno zpět a Občerstvení U Vagónu bude znovu otevřeno.
bradz

VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Milí spoluobčané, Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) připravuje opět podzimní
výlet nejen pro seniory, který je naplánován na sobotu 17. září 2016. Jako každý
rok využijeme služby cestovní kanceláře Hoška Tour s ochotným průvodcem
Tomášem Horákem. Byli bychom rádi za Vaše náměty na cíle výletu. Přihlížíme
také na to, aby se naši senioři snadno dostali na vybraná místa. Ze zkušeností
víme, že je náročné obsadit autobus pouze seniory, proto zveme širokou
veřejnost. Pro místní s trvalým pobytem je doprava zdarma a ti přespolní zaplatí
100,- Kč/osobu.
Těšíme se na Vaše tipy na výlet a na všechny zájemce.
V příštích číslech Zpravodaje informace upřesníme.
ledol

VYNÁŠENÍ MORENY
Milí rodiče, děti a přátelé, přijďte s námi vynést Morenu, také se říká Mařenu, či Smrtku, a tak
symbolicky ukončit vládu paní Zimy. Sejdeme se na Smrtnou neděli 13. března ve 13:30
hodin u školy v Chodovicích.
„Nesu, nesu Smrtku k Zelenýmu čtvrtku, až tu Smrtku odnesu, nové líto přinesu…“ a spousta
dalších jarních říkadel bude provázet naši Morenu až k holovouskému rybníku, kde ji
spálíme. Ještě si zazvoníme na zvoničku, abychom potvrdili, že zima nemá šanci a
přivoláme jaro a sluníčko. 
ledol

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
11. 4. 2016 (7:00 – 16:00 hodin) a 12. 4. 2016 (7:00 – 16:00 hodin)
 Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny
elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby.
o Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže,
discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice…
o IT elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje…), PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily,
záznamníky…
o Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky…
o Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry…
o PC monitory, televize
o Lednice, pračky (tyto kusy z omezených důvodů pouze první 3, více jich nepřebereme)
 Baterie (monočlánky…)
 Papír – noviny, časopisy, knihy bez pevné vazby, kartony…
 Víčka od PET lahví
 Náplně do tiskáren – cartrige (inkoustové) i tonery (laserové)

TÝDEN PŘED VELIKONOCEMI MÁ SVÉ SYMBOLIKY
Modré pondělí a Žluté úterý – v tyto dny se ve všech obydlích důkladně uklízí.
Škaredá středa – tento den se nesmíme na nikoho mračit, abychom se nemračili celý
rok.
Zelený čtvrtek – tento den se připravují pokrmy ze zelené zeleniny a bylin (špenát,
šťovík, kopřivy), abychom byli po celý rok zdraví. V křesťanských kostelech v tento den
zmlknou zvony a říká se, že odletěly do Říma.
Velký pátek – je den ukřižování Krista, den hlubokého smutku. Také by se nemělo prát
v tento den prádlo. Věřilo se také, že se země otevírá a vydává své poklady. Takové
místo poznáte podle modravého světýlka nebo rozkvetlého kapradí, ale musíte mít
s sebou ještě magickou pomůcku-posvěcené vajíčko, kterým se třikrát poklepe na zem
či skálu.
Bílá sobota – v tento den se vrací zvony z Říma a opět se rozezní.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – je den Zmrtvýchvstání Krista. V kostelech se provádí svěcení pokrmů
(beránka, mazance, vína,…). Vrcholí velikonoční svátky a končí půst, který trval čtyři týdny.
Velikonoční pondělí – tento den je významný z hlediska zvyků, které jsou nám všem dobře známé. Patří sem
pomlázka, vajíčka, beránek, zajíček, velikonoční pečivo a pokrmy.
ledol
.PRANOSTIKY

O JARU

Březnový slunce má krátký ruce.
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.
Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

NAPSALI O NÁS
2. pololetí 2015
Jičínský deník (dále jen JD), 14. 8., 25. 8., 26. 8., 27. 8., 29. 8.: Slavnosti sv. Bartoloměje. JD, 27. 8.: 19. ročník
Pouťového turnaje. JD, 30. 9.: Třinácté zastavení malináčů. JD, 2. 10, 3. 10.: Slavnosti holovouských malináčů. JD, 5.
10.: Sláva malináčům. JD, říjen: Prvňáčci ZŠ Chodovice – foto. JD, 24. 10.: Ukončili první ročník sportovní sezóny –
fotbalisté a hasiči. JD, 7. 11.: Dobrovolní hasiči z Holovous. JD, 23. 11., 26. 11., 27. 11.: První adventní neděle –
rozsvěcování stromečků. JD, 23. 11.: Výtvarné dílny pro seniory. JD, 5. 12.: Druhý adventní koncert – varhany. JD, 8.
12., 9. 12., 10. 12., 11. 12., 12. 12., 14. 12.: Třetí adventní koncert – Kůsovic koledníci. JD, 7. 12., 14. 12., 15. 12., 16.
12., 18. 12., 19. 12.: Čtvrtý adventní koncert – sbory Ratibor a Vesna z Hořic.
miš

ŽIVOTNÍ JUBILEA
9. 3.
Jaroslav Vích, 83 let
31. 3. Josef Čihák, 87 let
18. 4. Zdenka Zuzánková, 84
let
Výše uvedeným oslavencům srdečně
blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

LETECKÉ SNÍMKY OBCÍ
Nabízíme občanům prodej leteckých snímků částí obcí Holovousy,
Chodovice a Chloumky.
Snímky jsou na kvalitním fotopapíru o velikosti formátu A3 za cenu
50 Kč.
Vše je k prohlédnutí i k zakoupení v kanceláři obecního úřadu
Holovousy.

Zemřeli
7. 1.
Zdeněk Trla
30. 1. Vladimír Suchý

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Ušatého zajíčka,
malovaná vajíčka,
přebohatou pomlázku,
ať je čas i na lásku,
také zdraví, pohodu,
mějme dobrou náladu.
Přejeme všem krásné Velikonoce



2. 3.













13. 3.
Vítání jara a vynášení Moreny
18. 3.
Výtvarné dílny pro širokou veřejnost v ZŠ Chodovice
24. – 25. 3. Velikonoční prázdniny
2. 4.
Výroční členská schůze ČZS Chodovice v občerstvení U Vagónu
9. 4.
Sběr železa

Výtvarné dílny pro seniory v ZŠ Chodovice

11. – 12. 4. Sběr elektro, papír, baterie, víčka v ZŠ Chodovice
30. 4.
Pálení čarodějnic U Vagónu
14. 5.
Otevírání sportovní sezóny ve sportovním areálu U Vagónu – sportovní víceboj
15. 5.
Vítání občánků v kostele sv. Bartoloměje
17. 9.
Podzimní výlet nejen pro seniory
Upozorňujeme občany, že do konce března 2016 je splatný poplatek za psy a také stočné placené dle směrných
čísel (za studnu).
 Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
 Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 - 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý, zelená
známka (1x za 14 dní) – 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., žlutá známka (měsíční) 22. 3., 19. 4., oranžová známka
(rekreační) první svoz 19. 4., dále 3. 5., černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným
odpadem (plast, papír) – 1. 3., 5. 4., 3. 5.
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