25. srpna 2016

24. ročník

číslo 4/2016

cena 10 Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy ve dnech
18. 07. 2016 a 22. 08. 2016 bylo schváleno a projednáno:
Prvním
bodem
červencového
zastupitelstva
bylo
vyhodnocení vyvěšení záměru prodeje pozemků sídliště
RD Holovousy – Chodovice. Záměr prodeje pozemků číslo
2
2
205/3 (o výměře 1380 m ), číslo 205/4 (o výměře 1085 m ) a
2
číslo 205/5 (o výměře 1425 m ) byl řádně vyvěšen na Úřední
desce od 29. 6. 2016 do 14. 7. 2016. Během této doby byly
na obecní úřad doručeny žádosti zájemců o jejich koupi.
Zastupitelé pak na svém zasedání schválili prodej pozemků
dle přijatých žádostí a dále i využití právních služeb
advokátní kanceláře Popelka na vypracování Kupních
smluv na tyto pozemky i Smluv o advokátní úschovně.
Pozemky 205/3 a 205/4 budou prodány jednomu zájemci za účelem výstavby jednoho rodinného domu.
Dalším bodem programu bylo schválení Rozpočtového opatření č. 8/2016, které se skládá pouze z navýšení
příjmů za stočné a příjmu z budoucího prodeje 3 stavebních pozemků.
Starostka seznámila zastupitele s tím, že odeslala hejtmanovi a radním Královéhradeckého kraje žádost o
poskytnutí neinvestičního finančního daru na pořádání 14. ročníku Slavností holovouských malináčů.
Opět byla řešena možnost rekonstrukce a přestavby budovy ZŠ a MŠ a možné smysluplné využití stávající
projektové dokumentace dle podmínek připravovaných dotací, které mají být vypsány. Až po jejich vypsání budou
jasně daná pravidla a podmínky pro jejich získání. Teprve pak bude možné v přípravných pracích pokračovat.
Veškeré podané žádosti musí však být v souladu s Místním akčním plánem, který pro naši oblast vypracovává
MAS Podchlumí Ing. Irena Janáková. V MAP by měly být uvedeny plánované investice a záměry ohledně škol.
Proto se konala pracovní schůzka s Ing. Irenou Janákovou (MAS), Mgr. Lucií Nimsovou (ředitelkou ZŠ a MŠ) a
panem Michalem Trnkou a byla řešena otázka, v jak velkém rozsahu do plánované výzvy z IROP na ZŠ jít a za
jak velké finanční prostředky.
S pozvánkou na srpnové zasedání zastupitelstva obce Holovousy byly všem zastupitelům zaslány návrhy
Kupních smluv i Smluv o úschově s upozorněním, že znění smluv bude třeba na zastupitelstvu schválit.
Zastupitelé tak měli možnost si v klidu znění návrhu smluv prostudovat, případně připomínkovat. To bylo prvním
bodem na zasedání. Zastupitelé pak ve svých usneseních odsouhlasili znění a obsah návrhu Kupních smluv na
pozemek 205/5 a pozemků 205/3 a 205/4 a zároveň i návrhy Smluv o advokátní úschovně.
Schváleno bylo Rozpočtové opatření č. 9/2016, které bylo upraveno především na straně výdajů a týkalo se
drobných úprav v rozpočtu. Mezi ty nejvyšší patří navýšení nákladů na přípravné práce rekonstrukce školy,
oprava varhan a náklady na sepsání smluv a advokátní úschovu na prodej stavebních pozemků.
Projednány byly body z doručeného dopisu od Ing. Bc. Andreje Mudraye, MBA. Ten žádá za sebe i jménem
dalších obyvatel Chloumek (jmenovitě neuvádí) projednání rozšíření úředních hodin a to dle úředních hodin
sousední obce Ostroměř a to na každý den. Žádá o podstatnou, nikoliv pouze kosmetickou úpravu úředních
hodin, ideálně pak dle vzoru Ostroměře. Dále uvádí, že současný stav úředních hodin a to: pondělí 8:00 – 12:00
a úterý 15:00 – 17:00 je naprosto nedostatečný a nadále neudržitelný. Stávající rozsah úředních hodin je v obci
Holovousy stejný již téměř 20 let. Úředním hodinám je podřizováno vše a v jejich době je přítomna jak účetní
obce, tak i starostka a v úterý i místostarostka obce. Samozřejmě, že může dojít k výjimce, ke které vedou
mimořádné okolnosti – školení, důležitá schůzka atd.

Mimo stanovené úřední hodiny je možné si předem domluvit
schůzku a to telefonicky nebo e-mailem. Je řada spoluobčanů,
kteří si i bez předem domluvené schůzky zazvoní a jejich
požadavek je vyřízen i mimo úřední hodiny a to v několika
případech po domluvě i v sobotu (např. ověření podpisu).
Vstupní dveře obecního úřadu byly zabezpečeny na jaře
loňského roku. Důvodem bylo to, že pokud je odemčeno a dveře
do kanceláře obecního úřadu jsou zavřené, není přehled o
pohybu osob po budově. Díky zvonkům umístěným na dveřích je
zaručeno, že se po budově nikdo nezvaný nepohybuje a že
nemůže dojít ke krádeži vybavení kanceláří a knihovny.
Zastupitelé tento bod na svém zasedání projednali a rozhodli, že
stanovené úřední hodiny pondělí 8:00 – 12:00 a úterý 15:00 –
17:00 hodin jsou dostačující a nebude je rozšiřovat. Nadále bude možné si předem domluvit schůzku mimo
stanovené úřední hodiny tak, jako tomu bylo doposud.
Druhým bodem zaslaného dopisu byla žádost o instalaci kontejnerů na tříděný odpad – sklo, případně plasty.
V tomto bodě Ing. Bc. Andrej Mudray, MBA požaduje pro starší spoluobčany umístění kontejnerů na tříděný
odpad – sklo, případně plasty na Chloumky. Starostka obce tento požadavek projednávala s Ing. Tomášem
Gabrielem – FCC ČR. Svoz skla na Chloumkách je možné zajistit a zastupitelé souhlasí s instalací jednoho kusu
kontejneru na směsné sklo na Chloumkách. Kontejner bude objednán. Likvidace plastů je již řadu let zajištěna a
to žlutými pytli na plast, jež jsou vyváženy jednou za měsíc a spoluobčané je mají k dispozici na obecním úřadu.
Na zasedání zastupitelstva byly dohodnuty termíny brigád, které je nutné zajistit u příležitosti pořádání Slavností
sv. Bartoloměje.
Dne 17. 8. 2016 byla vydána výzva Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k předkládání žádostí o
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura základních škol (SVL), která
je cílená na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. V tuto chvíli známe
přesné podmínky vypsané výzvy. Příjem žádostí bude zahájen 29. 9. 2016 a ukončen 14. 2. 2017. Datum
ukončení realizace projektu musí být do 28. 6. 2019. Podpora bude poskytovaná formou dotace ve výši 90%.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. Podporovanými aktivitami jsou
stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení nově vzniklých odborných učeben za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Těmi jsou: komunikace
v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné odbory a práce s digitálními technologiemi. Hlavní
podporované aktivity jsou: rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek atd.). Vedlejší
podporované aktivity je například pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, úpravy zeleně a
venkovního prostranství, oplocení, projektová dokumentace, zabezpečení výstavby (technický dozor investora,
BOZP, autorský dozor), pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), povinná publicita. Na tyto vedlejší aktivity
projektu může být vynaloženo maximálně 15% celkových způsobilých výdajů projektu
Starostka obce tak seznámila zastupitele se specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.
Zastupitelé podporují vypracování projektové dokumentace panem Michalem Trnkou dle podmínek vypsané
výzvy a to v rozsahu požadovaném k podání Žádosti o změnu stavby před dokončením. Mají zájem se scházet
na pracovních zastupitelstvech, na kterých budou řešeny plánované úpravy budovy školy a to dle všech možností
vypsané výzvy.
K úspěšnému podání Žádosti bude třeba zajistit služby bezprostředně související
s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování
studie proveditelnosti).
Vzhledem k dobré spolupráci při realizaci projektu Revitalizace veřejných prostranství a
budov obce Holovousy v letech 2009 – 2011 bude poptána možná spolupráce s Centrem
evropského projektování a.s. Hradec Králové.
Dne 15. 8. 2016 zaslala paní Alena Lorenčíková mail na obec s upozorněním na
rozpadající zeď zámku, která se nachází podél komunikace na Chloumka. Připojena
byla i fotodokumentace, se kterou byli zastupitelé seznámeni. Vzhledem k tomu, že se
jedná o soukromý majetek Malinských, obratem starostka zaslala e-mail pánům
Vladimírovi a Petru Malinským a ještě i Patriku Novotnému, který je správcem.
Zastupitelé berou výše uvedené na vědomí. Jedná se však o soukromý majetek a obci
nepřísluší ho opravovat. Starostka obce zjistí, zda by bylo možné řešit přes Stavební
odbor v Hořicích, případně SÚS, jimž komunikace vedoucí na Chloumka patří.
Zlatuše Brádlová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ještě nám nestihly uschnout kapesníky, kterými jsme si utírali slzy
loučení na každoroční slavnosti s dětmi a žáky naší školičky a už je tu
čas vytáhnout je zase. Tentokrát však s nimi budeme utírat slzy
radosti, jelikož se blíží 1. září. Těšíme se, že spolu s ostatními dětmi a
žáky přivítáme 3 nové děti v mateřské škole, 9 prvňáčků, 1 druháka a 1
třeťáka. Naše školní hymna se rozezní s prvním zvoněním ve čtvrtek 1.
září 2016 v 7:45 hodin.
Jako každoročně bude školní rok rozdělen do měsíčních tematických
projektů, které nás budou po celou dobu provázet.
I letos budeme podporovat volnočasové aktivity formou kroužků pro děti a seminářů pro rodiče s dětmi i širokou
veřejnost.
V letošním školním roce se zúčastníme několika projektů, díky nimž bude škola finančně podpořena.
Informace týkající se začátku školního roku, projektů a soutěží, do kterých se jako škola zapojíme, budou
vyvěšeny na webových stránkách školy na www.zschodovice.cz
Složení zaměstnanců ZŠ, MŠ a kuchyně zůstává stejné jako v loňském roce.
Popřejme dětem krásný a pohodový start do naší chodovické školky a školy, která se pyšní logem: „Škola pro
život“. Rodičům přejeme hodně trpělivosti při výchově a školních aktivitách svých dětí. Děkujeme všem za
podporu a důvěru a budeme se těšit na společné chvíle strávené při školních i mimoškolních projektech.
Za zaměstnance ZŠ a MŠ Chodovice Mgr. Lucie Nimsová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Milé děti, maminky a tatínkové, blíží se nový školní rok. Jeho zahájení ve školce se
uskuteční ve čtvrtek 1. 9. 2016 od 6:30 hodin. I v letošním školním roce se na vás
těší učitelky Naďa Dostálová a Markéta Kollárová-Příhonská. Školní rok je rozdělen
do 10 tematických celků, které se budou prolínat s tématy v MŠ.
Informační schůzka pro MŠ se uskuteční v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin.
Děkujeme všem rodičům za podporu a důvěru a těšíme se na společné chvíle
strávené v MŠ i při mimoškolních projektech.
Učitelky MŠ

POMOZTE NÁM ZVÍTĚZIT
Základní a mateřská škola Chodovice se zaregistrovala do soutěže Domestos pro školy. Cílem soutěže je
zlepšení kvality školních toalet. Pomoci v soutěži mohou všichni, kteří kupují výrobky Domestos. Od 1. 6. 2016 až
do 31. 12. 2016 je možné sbírat účtenky z nákupu čisticích prostředků Domsestos a předat je do školy, na obecní
úřad nebo do občerstvení U Vagónu. Za každý zakoupený výrobek bude škole připsán jeden bod. Kromě toho
budou v říjnu vypsány soutěžní aktivity, po jejichž splnění škola získá další body. Škola, která v soutěži zvítězí,
získá 200.000,- Kč na rekonstrukci školních toalet. Další informace a pravidla soutěže najdete na
www.domestosproskoly.cz. Předem vám moc děkujeme, že nám pomáháte.
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Chodoivce

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
Sběr v ZŠ Chodovice se uskuteční od 17. 10. do 18. 10 2016. Ten je možné donést po oba
dny od 6:30 do 16:00 hodin. Vybírány budou baterie (monočlánky), papír – noviny, časopisy,
knihy bez pevné vazby, kartony,…, dále pak víčka od PET lahví a náplně do tiskáren –
cartrige (inkoustové) i tonery (laserové).
Mgr. Lucie Nimsová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
V letních měsících jsme se věnovali svým rodinám, dětem a zahrádkám, každý podle svých zájmů a možností.
Ale naše cvičení ve škole probíhalo pravidelně každé úterý i o prázdninách. Děkujeme vedení školy, že nám to
umožňuje.
Všichni se opět společně sejdeme 12. září 2016 v knihovně OÚ v Holovousích v 15:00 hodin. Těšíme se na další
zajímavý program. Přijďte taky mezi nás!
Bohuslava Kozárová

HASIČI O PRÁZDNINÁCH
Od 2. do 9. července jsme pro hasičské děti uspořádali pohádkový tábor v nedalekém Miletíně. Na tábor jsme se
vydali na kolech. Celý týden děti soutěžily ve družstvech, jak v klasických, tak moderních pohádkách a běhaly
závod požární všestrannosti. Během tábora jsme byli na prohlídce miletínské věže, kde si děti mohly zazvonit na
zvon a dále na prohlídku katakomb. V pátek jsme navštívili u p. Klůze výrobnu hořických trubiček. A samozřejmě
co nesmí chybět na žádném táboře, je stezka odvahy, kterou pro děti připravili naši dorostenci. Poslední den bylo
vyhlášení výsledků a diskotéka v karnevalových maskách. Poděkování patří všem, kdo pomohli s přípravou a
realizací tábora, kuchařům Hanče Rosůlkové, Martině Špráchalové a Jardovi Fortelnému, Mirku Rosůlkovi za
fotografickou dokumentaci a samozřejmě našim dorostencům za velikou pomoc na táboře.
Hasičské foto: www.rajce.idnes.cz - hasičichodovice
A co nás čeká v nejbližších týdnech?
3. září – dětská hasičská soutěž Lužany
3. září – pohárová soutěž Nemyčeves – dorostenky
10. září – pohárová soutěž Valdice – dorostenky
17. září – pohárová soutěž Horní Nová Ves – dorostenky
17. září – dětská hasičská soutěž Milovice
23. září – Úlibický koláč – muži, ženy
Říjen – první kolo hry Plamen
29. října – Mistrovství podzvičinska – halová soutěž – Lázně Bělohrad
Do nové hasičské sezóny přeji všem hodně sportovních úspěchů a zážitků .
Petra Baliharová

Dne 3. 7. se všichni sešli v Chodovicích U Vagónu, poté nás čekala cesta na kole do
Miletína, kde se náš tábor nacházel. Toho samého dne jsme se rozdělili do barevných
týmů: oranžový tým, modrý, zelený a žlutý. V těchto týmech jsme soutěžili v různých
disciplínách/hrách. Kromě týmových her tu byly hry, které neměly vliv na umístění
barevných týmů a většinou odměňovány bonbóny. Mimo jiné tu byl úklid chatek, který byl
také na konci tábora vyhodnocován spolu s orientačním během a týmovými hrami. Dále tu
byla stezka odvahy, Amélie, upír a maškarní. Dne 9. 7. bylo vyhlášení týmových družstev a
odjezd z tábora zpět k vagónu.
Umístění: Žlutí, Modří, Zelení, Oranžoví.
Tonda Křovina

Dne 3. 7. jsme se sešli U Vagónu. Poté, co jsme se všichni sešli vybaveni kolem,
helmou a svými batohy, tak jsme se rozdělili na dvě skupiny a mohli jsme vyjet. Na
místě jsme se rozdělili do družstev oranžových, žlutých, modrých a zelených. Já
jsem byl ve družstvu Zelený, další členové našeho družstva byli Míša Franc, Miki
Fiutowski, Anička Trnková a Anička Kráčmarová a chvilku nás doplňovala Anežka
Andrejsová. Hry, které následovaly, byly s tématikou Pohádek. V celkovém součtu
všech her byli první Žlutí, druzí Modří, třetí Zelení a čtvrtí byli Oranžoví. A také tu
byla celý tábor soutěž o největší pořádek v chatkách, kde měli největší pořádek
Ondra Franc a Máťa Fiutowski, největšími nepořádníky byli Míša Franc, Miki Fiutowski, Martínek Škvrna, Patrik
Gottvald. A málem jsem zapomněl na pár věcí hlavně na maškarní bál, který byl plný pohádkových postav od
Marfuši po různé princezny. A také stezka odvahy, na kterou šli skoro všichni kromě Venduly Maixnerové. Tábor
byl velmi zábavný a o srandu tam nebylo nouze. Už se znovu těším na další tábor.
Honza Vojtěch

SLAVNOSTI SV. BARTOLOMĚJE
28. srpna 2016 se koná již 10. ročník Slavností sv. Bartoloměje, kterému je zasvěcen náš chodovický kostel.
Ten byl farní již roku 1384. Později byl opuštěn. Roku 1787 tu byla zřízena lokalie (duchovní správa s vlastním
knězem mimo sídlo farnosti). Od roku 1860 opět fara.
4. března 2001 bylo založeno Sdružení pro záchranu kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. V té době byl kostel
již třetím rokem uzavřen. Byl v havarijním stavu a hrozilo jeho zhroucení. Díky Sdružení pro záchranu kostela sv.
Bartoloměje a vedení obce Holovousy se podařilo tuto kulturní památku staticky zajistit, byl opraven krov a byla
položena nová střešní krytina. Došlo ke zpevnění stěn a klenby.
15. října 2004 byl kostel sv. Bartoloměje společně s místním hřbitovem bezúplatně převeden do majetku obce
Holovousy. Poslední opravy a úpravy proběhly v letech 2009 – 2011, kdy v rámci projektu Komplexní revitalizace
veřejných prostranství a budov obce Holovousy byl v kostele restaurován oltář s kazatelnou a varhany. V okolí
kostela byly obnoveny pěšiny, přístupová cesta, oplocení a zeď. Byly osazeny lavičky a obnovena zeleň. Kostel
byl vybaven osvětlovací technikou a židlemi.
V červenci 2015 byly do vstupních a protilehlých dveří v kostele osazeny mříže. Kostel je tak pravidelně a
bezpečně větrán. O to se stará paní Bohuslava Kozárová, které za tuto činnost patří velké poděkování.
Kostel sv. Bartoloměje se tak stal kulturním stánkem naší obce. Každý rok se v něm konají koncerty, výstavy,
vítáme v něm nové občánky naší obce, konají se zde svatby i pohřby. Kostel využívá i místní základní a mateřská
škola k pořádání besídek i slavnostnímu rozloučení s páťáky a předškoláky. V době konání Slavností sv.
Bartoloměje se kostel stává centrem dění celé obce i blízkého okolí. V kostele se koná poutní mše a připraven je
bohatý kulturní program, na kterém je každý rok místo i pro varhanní koncert.
V neděli 28. srpna 2016, před zahájením slavnostní poutní mše, se v 9:45 hodin rozezní z kostelní věže
zvon. Zvonit na něj bude pan Zdeněk Novotný, který v Chodovicích trávil volný čas v době svých studií a teď sem
jezdí za svými rodiči. V Praze, kde nyní žije, chodí zvonit do kostela sv. Salvátora. O tento koníček se nechtěl
ochudit ani v Chodovicích, a tak o své dovolené vyčistil zvonici, promazal zvon, a někteří z vás již mohli zvonění
slyšet, protože ho bylo třeba vyzkoušet. Zvon je zachovalý a krásně zní.
Zdeněk Novotný se o zvon zajímal dál. Díky jeho pátrání se zpráva o našem zvonu donesla i ke známému
kampanologovi panu Radku Lungovi. Ten požádal o spolupráci Mgr. Václava Horáka, ředitele Městského muzea
a galerie Hořice, který se na náš zvon přijel do kostela podívat a tady je jeho vyjádření: Zvon v kostele sv.
Bartoloměje v Chodovicích je z roku 1494. Je jediný dochovaný zvon v chodovickém kostele, má průměr 93 cm.
Šestiuchá koruna zvonu je zdobena rostlinným motivem.
Podobně jako u jiných pozdně gotických kampanologických památek tvoří jedinou
výzdobu pláště zvonu nápis probíhající mezi liniemi na čepci zvonu. Nápis v
latinském jazyce je proveden gotickou minuskulou a zní následovně:
anno domini m cccc xc iiii h(a)ec campana fusa est ad laudem dei omnipotentis et
beatae mari(a)e virginis et omnium sanctorum amen
V českém překladu text nápisu zní:
Léta Páně 1494 tento zvon slit jest ke chvále Boha všemohoucího, blahoslavené
Panny Marie a Všech svatých. Amen.
Své poznatky o zvonu předal pan Mgr. Václav Horák panu Radku Lungovi, který o
našem zvonu napsal: Zvon je dochován v intaktním originálním stavu, na ruční
zvonění. Jde o výjimečnou věc. Něco takového se nevidí každý den, hlavně tak
pěkné srdce. V podstatě je dobře, že se do něj nic moc neinvestovalo a omezilo se to na základní údržbu, tedy
mazání ložisek. Doufám, že nikoho nenapadne dát na něj elektrický pohon. Jsem zároveň moc rád, že se brzy
zase, alespoň příležitostně, rozezní. Datum výroby je jasné, původ bych se nebál tipovat na pražskou dílnu,
možná spíš než na východní Čechy (Hradec). Patří do té početné skupiny zvonů z poslední čtvrti 15. století, které
jsou přesně datovány, ale anonymní.
A tak dle vyjádření obou pánů už teď víme, jaký skvost se nachází ve zvonici našeho kostela.
Zdeňkovi Novotnému patří velké poděkování za péči o zvon, získané informace i za zvonění, na které se
můžeme těšit v neděli, a já doufám, že i u dalších příležitostí.
A ještě něco z historie. Před první světovou válkou byly v kostele sv. Bartoloměje zvony čtyři. Dle vojenského
nařízení byl proveden soupis zvonů, které by později mohly být užity k ulití děl. Dne 18. prosince 1916 přijel do
Chodovic inženýr Rudolf Kaftan jako zástupce vojenského velitelství z Litoměřic, aby rozhodl o zdejších zvonech.
Jeho rozhodnutí bylo takové, že nejstarší a největší zvon z roku 1494 v kostele zůstane a ostatní tři budou
odevzdány. Došlo k tomu zanedlouho. Dne 9. ledna 1917 o půl osmé ráno se naposledy rozezvučely všechny
zvony. Za hodinu na to přijelo šest lidí s povozem. Shodili zvony oknem, naložili na vůz a odjeli. Za dvě hodiny
bylo po všem. Vojenské velitelství v Litoměřicích zaslalo patronátnímu úřadu do Holovous peníze za zvony –

1.492 K, které byly uloženy na vinkulovanou knížku u Živnostenské banky v Praze. (text z vlastivědné čítanky
Pod Zvičinou č. 2/2016 – připravila PhDr. Oldřiška Tomíčková).
Tak tolik informací o zvonu a teď ještě k slavnostní poutní mši, která se koná v neděli 28. srpna 2016 od
10:00 hodin. Tu bude v letošním roce sloužit nový kněz v naší farnosti P. Mgr. Filip Janák, kterého jsem
požádala o krátké představení:
Jmenuji se Filip Janák a od 1. 8. 2016 jsem biskupem Janem Vokálem poslán do Římskokatolické farnosti –
děkanství Hořice. Pocházím z Červeného Kostelce, který leží mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Vystudoval
jsem Biskupské gymnázium v Hradci Králové, rok jsem se připravoval na studium teologie v Teologickém
konviktu v Litoměřicích a dva roky jsem žil v komunitě Casa Balthasar v Římě. V letech 2001-2006 jsem studoval
Katolickou teologickou fakultu University Karlovy v Praze. V roce 2006 jsem byl vysvěcen na jáhna a rok jsem
působil ve farnosti Pardubice. Následující rok jsem byl vysvěcen na kněze a byl jsem poslán do farnosti Skuteč,
Raná, Předhradí a Vrbatův Kostelec, kde jsem dělal první kněžské krůčky. V roce 2011 mě tehdy nový biskup
Jan Vokál poslal do Holic, které se staly mým prvním samostatným kněžským místem. V Holicích jsem bydlel na
faře, a měl na starosti ještě farnost Ostřetín a Vysoké Chvojno. Nyní jsem již přestěhovaný na faře v Hořicích a
začínám se seznamovat s lidmi, kteří žijí na území hořické farnosti.
Kněz není poslán jen k lidem, kteří pravidelně nebo nepravidelně chodí do kostela, ale je poslán vlastně ke všem.
Přál bych si, aby se hořická fara stala místem, kde se scházejí nejen lidé, kteří tvoří společenství farnosti, ale kam
může každý člověk přijít a najde otevřené a naslouchající srdce. Rád přijmu pozvání na společenské a kulturní
akce, kde je možné se setkat s lidmi. Chtěl bych přispět k tomu, aby lidé vnímali církve jako společenství lidí,
které je otevřené pro všechny a přítomné v různých oblastech lidského života. Budu se snažit o to, aby naše
společenství bylo nablízku zvláště lidem jakkoli potřebným.
Na závěr stručného představení bych byl rád, abyste věděli, že jsem jako kněz šťastný. Je to radostná služba
Bohu i lidem. Pro každého člověka jsou dveře fary v Hořicích otevřené! Prožívejte radostné a pokojné dny!
P. Filip Janák
A na závěr ještě podrobný program pouťového víkendu:
SOBOTA 27. 8. 2016 od 20:00 hodin do 2:00 hodin pouťová zábava ve sportovním areálu U Vagónu. K tanci a
poslechu bude hrát skupina POKROK. Vstupné je 50,- Kč.
Přijďte si posedět k vagónu a zatančit si pod širou oblohou! Bohaté občerstvení zajištěno!
V sobotu od 18:00 hodin budou uzavřeny branky do sportovního areálu U Vagónu.
Vstup bude pouze hlavní bránou. Děkujeme za pochopení.
NEDĚLE 28. 8. 2016
09:45 hodin
Zvonění na kostelní zvon
10:00 hodin
Slavnostní poutní mše – P. Mgr. Filip Janák
13:30 hodin
Zahájení jarmarku v prostranství za kostelem sv. Bartoloměje
13:30 hodin
Středověká skupina Grál
14:30 hodin
Loutkové divadlo Zvonek – pohádka „Zvířátka a loupežníci“
15:30 hodin
Středověká skupina Grál
16:15 hodin
Varhanní koncert – varhany pan Martin Strejc, housle pan Petr Strejc
17:30 hodin
Ochotnický divadelní spolek Blsko – „Čarodějnice Ráta“
Po celé odpoledne budou u kostela pro děti výtvarné dílny, dobový kolotoč a dřevěná střelnice.
Připraveno bude občerstvení i pouťové koláče. Atmosféru jarmarku zpříjemní flašinetář. Cestou od kostela na
farskou zahradu bude možné nakoupit u stánků řemeslníků.
Od pátku 26. srpna do neděle 28. srpna budou na farské zahradě v provozu pouťové atrakce pro všechny
generace. Všichni jste srdečně zváni na pouťový víkend, těšíme se na vás.
Zlatuše Brádlová

BRIGÁDY
Ke zdárnému zajištění a organizaci pouťového víkendu se na vás, spoluobčany, obracíme s prosbou o pomoc.
V pátek 26. 8. 2016 se bude konat brigáda. Sraz je v 16:30 hodin za kostelem sv. Bartoloměje, kde budeme
stavět pódium a stan. Odtud se pak přesuneme do sportovního areálu U Vagónu, kde budou postaveny stany,
roznošeny lavice a vše připraveno na pouťovou zábavu.
V neděli budeme brigádou pokračovat. Sraz pomocníků bude v 8:30 hodin ve sportovním areálu U Vagónu. Uklidí
se stany a pivní sety se převezou do prostranství za kostelem.
Předem moc děkujeme vám všem, kteří jste ochotni pomoct.
bradz

JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE U VAGÓNU
V sobotu 20. srpna se uskutečnil již 20. ročník fotbalového turnaje v Chodovicích.
Letošní turnaj jsme pojali ve znamení návratu týmů a hráčů, kteří u nás pravidelně nastupovali v minulosti.
Zejména Sporting Havana, který se po letech spojil. Tým Borek, který měl největší věkový průměr. David Veselý
spunktoval z Hořic Baťák tým. FC Chodovice, složený z mladších hráčů z Chodovic, Holovous, Bílska a posilněný
FC Narval v čele s předsedou Radkem Křovinou.
Sešlo se nás 5 týmů, převážně místních hráčů a hráčů z Hořic a blízkého okolí.
Od prvních zápasů se stupňovaly emoce, a tak musel rozhodčí použít donucovacích prostředků v podobě žluté
karty. Tím se nastavil metr a zbytek turnaje se dohrával v poklidné atmosféře. Samozřejmě se hlasitě fandilo,
neboť se všichni hráči znají a tak se vzájemně podporovali a hecovali.
Po dohrání základní skupiny, systémem – každý s každým – postupovaly první 4 celky do vyřazovacích bojů o
umístění. O třetí místo svedli boj Sporting Havana s Baťákem a o celkové prvenství se střetli FC Narval s FC
Chodovice, takže jsme byli svědky dvou derby – o vládce Chodovous a o vládce Hořic.
Základní skupina:
Celkové pořadí turnaje:
1. FC Chodovice
1. FC Narval
2. FC Narval
2. FC Chodovice
3. Sporting Havana
3. Sporting Havana
4. Baťák
4. Baťák
5. Borek
5. Borek
Po vyhlášení turnaje nastoupil Souboj legend. Sešli se veteráni z Chodovic, Holovous a doplnili je hráči z turnaje
nad 35 let.
Zahráli si borci jako Bořek Šubrt, Miro Klimo, Jaroslav Kotrbáček, Petr Hančil, Štefan Berecz, Radek Křovina, Petr
Andrejs, Vašek Žďárský, Pavel Škvrna a další. Po napínavém průběhu, kdy se hrálo nahoru a dolů se zrodila
krásná remíza 4:4 a tak se mohli všichni zúčastnění radovat a zavzpomínat na doby minulé. Souboj legend
bychom chtěli zachovat i do dalších let a budeme rádi, pokud se z řad spoluobčanů najdou další, kteří by se chtěli
přidat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Holovousy za finanční podporu, bez které by se turnaj jen těžko
organizoval.
Příští rok se opět sejdeme na Vagóně a věříme, že ještě v hojnějším počtu. Fotbalu zdar!
Za sdružení fotbalistů Chodovousy, Tomáš Doležal

DEN OTEVŘENÉHO LETIŠTĚ
Den otevřeného letiště, při příležitosti 80. výročí prvního letu v Hořicích, který se koná dne 10. 9. 2016 od 10:00
hodin do podvečerních hodin na letišti.

ZAHRÁDKÁŘI VÁS PO ROCE ZVOU NA VÝLETY
Český zahrádkářský svaz základní organizace Chodovice zve své členy, ale i
nečleny na výlety:
V krásném prostředí hospitálu Kuks je vinobraní již zažitou tradicí, letošní rok je
10. jubilejní. Na slavnosti vína a burčáku se můžeme těšit 10. 9. 2016. Přijedou
vinaři z Čech a Moravy i zahraničních oblastí. Nevynechá se slavnostní pouštění
vína po kaskádovém schodišti. Připraven je další doprovodný program. Odjezd
bude v 8:00 hodin. Předpokládaná cena dopravy je pro členy ČZS zdarma,
ostatní 100,- Kč. Vstupenka pro členy ČZS zdarma, ostatní 200,- Kč.
Zahrádkáři pořádají po čtyřleté pauze zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích, který se uskuteční v úterý
13. 9. 2016. Odjez autobusu z Chlumu v 6:00 hodin, z Chodovic 6:05 hodin a z Holovous v 6:10 hodin. Pro členy
je autobus i vstupenka zdarma, pro nečleny je autobus 300,- Kč, vstupenku si hradí každý sám. Ale pozor, zbývá
pár posledních míst.
Na oba zájezdy se můžete závazně přihlásit v Chodovicích u paní Mirky Šecové. Uvedená částka bude vybrána 5
dní před odjezdem osobně paní Šecovou nebo osobně v autobuse. Těšíme se na Vaši účast.
Za ČZS Šecová Mirka

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
V dubnovém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o
možnosti podání Návrhu na změnu územního plánu.
Dřívějším žadatelům, jejichž žádosti na obecním úřadu
evidujeme, byly zaslány informační dopisy s výzvou, zda je
jejich žádost ještě aktuální.
Tiskopisy, na kterých se žádosti podávají, jsou k dispozici na
obecním úřadě a na webových stránkách obce Holovousy.
Termín, do kterého budou návrhy na změnu územního plánu
přijímány, byl prodloužen do 30. 8. 2016.
bradz

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Již v předcházejících číslech Zpravodaje jste se mohli dočíst o plánovaném
zářijovém výletu nejen pro seniory, který pořádá Sbor pro občanské
záležitosti (SPOZ). Využijeme již tradičně služeb cestovní kanceláře Hoška
Tour s ochotným a milým průvodcem Tomášem Horákem. Termín je sobota
17. září 2016. Odjez z Chodovic v 7:00, z Holovous v 7:05 hodin. Přibližný
návrat kolem 19:00 hodiny.
Tentokrát bude našim cílem krásná oblast Nymbursko.
Program:
zámek Loučeň – prohlídka a labyrintárium, vstupné senioři 150,- Kč, ostatní 190,- Kč
Nymburk – exkurze do pivovaru, kde se vyrábí Postřižinské pivo, vstupné 80,- Kč
Poděbrady – hodinová plavba lodí k soutoku Labe a Cidliny, vstupné senioři 120,- Kč, ostatní 160,- Kč
Kersko – večeře ve známé Hájence (z filmu Slavnosti sněženek podle knihy B. Hrabala)
Trasa, vzdálenosti a místa jsou uzpůsobena věku seniorů a dobře přístupná, proto nemějte obavy z jejich
zvládnutí. Pojeďte s námi poznat krásy naší vlasti, které jsou tentokrát téměř za humny. Ze zkušeností víme, že
autobus je náročné obsadit pouze seniory, proto zveme širokou veřejnost. Pro místní s trvalým pobytem je
doprava zdarma a přespolní zaplatí 100,- Kč/osoba.
Přihlásit se můžete na telefonním čísle 732 108 061 – Lenka Doležalová, na telefonním čísle OÚ
Holovousy 730 519 013 nebo osobně. Těšíme se na všechny zájemce. 
ledol

14. ROČNÍK SLAVNOSTÍ HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ
Jen co skončí Slavnosti sv. Bartoloměje, vrhneme se do příprav Slavností
holovouských malináčů. Letos nás čeká již 14. ročník a připadá na sobotu
1. října 2016.
Předběžný program slavností je následující – zahájení ve 13:00 hodin, po
kterém bude následovat vystoupení mažoretek z DDM Hořice a vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ Chodovice. Odpoledne nastoupí všichni pěstitelé a šikovné
cukrářky, protože proběhne vyhodnocení soutěží „O nejlahodnější jablko –
Malináč“ a „O nejchutnější jablečný moučník“, po kterém bude následovat již
tradiční plavení koní na rybníku v Holovousích. Poté se představí hořická
skupina SebeRevolta se svým vystoupením, následovat bude loutková pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký
v podání divadla louTKA. Představí se také Psí útulek Chlum u Hořic. V odpoledních hodinách budou předány
certifikáty „PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®“, po kterém shlédnete hudební skupinu Shannon, které zahrají
a možná i zatančí irské tance. K večerní zábavě na návsi bude hrát osvědčená kapela Levou Rukou a oblohu
rozzáří ohňostroj v podání p. Elcnera z Holovous.
V průběhu celého odpoledne bude zajištěno bohaté občerstvení včetně výborných domácích koláčů. Nebude
chybět ani výstava soutěžních malináčů a moučníků. V prostoru návsi bude pro děti připraven již tradiční slaměný
hrad, dílničky pro děti, nebude chybět ani stanoviště Lesů ČR s lesní pedagogikou, Psího útulku Chlum, zábavné
a sportovní hry pro děti i dospělé od skupiny SebeRevolta, projížďky na ponících. Těšit se můžete i na
holovouský jarmark, na kterém si nakoupíte u prodejních stánků pěstitelů z Podkrkonoší, kteří budou nabízet
pravé Holovouské malináče, Dobrovodské zelí, produkty ekologického ovocnářství, stromky, kvalitní ovoce a
zeleninu, květiny, výrobky z ovoce a medu a další dobroty a výrobky řemeslníků.
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na vaši účast!
seh

PĚSTITELÉ – ZAHRÁDKÁŘI A HOSPODYŇKY POZOR!!!!
Vyhlašujeme soutěže probíhající v rámci 14. ročníku Slavností holovouských malináčů. Soutěžit může každý, kdo
splní podmínky vypsaných soutěží:
„O nejlahodnější jablko-MALINÁČ“
Soutěžit může ten, který předá na obecní úřad
v Holovousích 8 až 10 kusů jablek – odrůda Holovouský
malináč. Malináče můžete předat v těchto termínech:
pondělí 26. 9. 2016 od 8:00 do 12:00 hodin
úterý 27. 9. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin a nejpozději ve
čtvrtek 29. 9. 2016 od 8:00 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). Soutěžit může pouze jedna osoba s jedním moučníkem a společně s moučníkem je třeba předat
recept, který bude následně zveřejněn ve Zpravodaji.
Moučníky + recept můžete předat v těchto termínech:
pátek 30. 9. 2016
15:00 – 18:00 hodin
sobota 1. 10. 2016
7:00 – 08:00 hodin
(z důvodu malé kapacity lednice na obecním úřadě, doporučuji předávat moučníky v sobotu ráno).
Všechna jablka a moučníky přijaté do soutěží budou vystaveny v Ovocnářském výzkumném istitutu
v Holovousích.
Vítězové obou soutěží budou slavnostně vyhlášeni v odpoledních hodinách v sobotu 1. října 2016, kde si
převezmou zasloužené ceny.
Ukažte návštěvníkům 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

VOLNÁ MÍSTA V HODNOTÍCÍ
KOMISI NA MOUČNÍKY
Máte rádi sladké a chtěli byste si vyzkoušet hodnocení
moučníků na vlastní kůži? Hodnocení bude probíhat
v sobotu 1. 10. 2016 ráno od 8:00 do 9:00 hodin. Můžete
se tedy přihlásit v kanceláři obecního úřadu nebo na email obec@holovousy.cz.
bradz

MALINÁČE NA PRODEJ
Urodila se vám spousta jablíček – malináčů?
Máte zájem je v rámci 14. ročníku Slavností
holovouských malináčů prodat? Přihlaste se na
obecním úřadě v Holovousích. Připravujeme
stánek pro prodej pravých Holovouských
malináčů.
bradz

BRAMBORIÁDA A DRAKIÁDA
Milé děti, přijďte v neděli 23. října se svými rodiči a prarodiči přivolat
podzim. A jak se podzim přivolává? To se dozvíte až na místě.
Požádáme o pomoc sluníčko, ale i větřík. Sluníčko na dobrou náladu a
vítr k pouštění draků. Od 14:00 hodin na hřišti U Vagónu si užijeme
spoustu bramborových soutěží, napíšeme přání, která pošleme po
dracích a možná dojde i na pečení bramborové dobroty. Nezapomeňte
přinést největší bramboru, kterou doma máte! Na všechny se moc
těšíme! 
ledol

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Den státnosti 28. října – Vznik
samostatného
československého státu si připomeneme již tradičně
v předvečer svátku tj. 27. října. Sraz bude jako každoročně
v 17:30 hodin u pomníku. Po krátkém vystoupení dětí
z chodovické školy půjdeme s lampiónky k holovouskému
rybníku. Tam vypustí děti na hladinu své lodičky z kůry
s vlajkou České republiky. Tímto zveme všechny děti, rodiče
a širokou veřejnost na nevšední zážitek. Děkujeme všem,
kteří nám pomáhají udržovat v naší obci tradice a významné
svátky.
ledol

A CO NA TO DEVÁŤÁCI?
Jsme Místní akční skupina Podchlumí (MAS Podchlumí, z. s.) a pokračujeme v mapování všech vzdělávacích
aktivit v naší oblasti. Zajímají nás aktivity formálního vzdělávání (školy a školky) i neformálního a zájmového
vzdělávání (ZUŠ, Sokol, TJ, Junák, kroužky a další aktivity všeho druhu, které probíhají mimo vyučován), které
tady fungují.
Podívali jsme se na tutéž problematiku z druhé strany. Tedy – co na to děti? Jak je naše snaha o vzdělávání
poznamenala? Dlouho jsme přemýšleli, kterou věkovou skupinu dětí – žáků - by bylo dobré oslovit. Malé děti
ještě nemají pevnější názor a jsou snadno ovlivnitelné způsobem dotazování a dotazovatelem nebo rodičem.
Proto jsme se nakonec rozhodli pro ty nejstarší. Navštívili jsme všechny školy v našem území, které mají devátou
třídu. Tímto bychom rádi poděkovali všem ředitelkám a ředitelům těchto škol, kteří nám velmi vstřícně tuto
návštěvu umožnili. Návštěvy jsme provedli v druhé polovině června, tedy v době kdy už je „dobojováno“. Děti jsou
přijaty do středních škol a učilišť a známky jsou již uzavřeny. Očekávali jsme také už i jistý nadhled nad otázkami,
které „deváťáci“ řešili.
Situace na základních školách je poznamenána demografickými vlnami velikosti tsunami. Zatímco třídy na prvním
stupni praskají ve švech, protože se tam přelil babyboom z mateřských škol, v devátých třídách panuje poklid.

Třídy jsou málo početné – okolo 15 či 16 dětí. Je to stav z předchozí doby, kdy byly ročníky málo naplněné,
protože se dětí rodilo méně.
Do naší oblasti patří celkem sedm plně organizovaných škol, jmenovitě tři školy v Hořicích, dále Cerekvice,
Miletín, Ostroměř a Chomutice. Navštívili jsme postupně všechny a pracovali jednu vyučovací hodinu se žáky.
Připravili jsme čtyři základní okruhy témat k zamyšlení: Co tě škola naučila? Co tě škola nenaučila? Co bys
změnil? Co bys neměnil?
Nejdříve se nad každou otázkou zamyslel každý sám. Potom své názory projednali ve dvojicích, nakonec se
pracovalo ve dvou velkých skupinách, které měly vybrat ze svých názorů, nápadů a postřehů ty, které připadají
většině jako nejdůležitější.
A pokud vás zajímají výsledky, pak věřte, že i pro nás byly překvapující.
Co tě škola naučila?
Co bys změnil?
Žáci se shodli na tom, že je škola naučila základům
Většina by uvítala lepší vybavení tříd a škol (skříňky,
vzdělanosti, tedy číst, psát a počítat. Dále se jim
hřiště apod.). Někteří by vyměnili pedagogy za jiné,
snažila vštěpovat to, jak se mají slušně chovat.
chtěli by lepší technické možnosti (lepší Wi-Fi, více
Mnozí se domnívají, že se naučili, jak vycházet s
počítačů s lepšími parametry). Vyjadřují potřebu více
ostatními a vyjádřit svůj názor. Dále se naučili cizí
pohybu – venku nebo v rámci výuky. A chtěli by
jazyky. Někteří se domnívají, že je škola naučila
zlepšit i kvalitu stravování.
Co bys nezměnil?
zodpovědnosti.
Co tě škola nenaučila?
Světe, div se, mnozí chtějí „své“ učitele, protože se
Odpovědi v této kategorii jsou nesmírně zajímavé.
jim líbí, jak k nim přistupují. Mnohým chutná ve
Nejvíce patnáctiletých se vyjádřilo, že jim chybí
školní jídelně. Děti z vesnických škol jsou na svoji
praktické dovednosti do reálného života – pracovat s
školu pyšnější, než jsou ty městské. Proč asi? Skoro
různými nástroji, něco pěstovat, vědět si rady se
všichni chválí výlety a mimoškolní akce, projekty a
společenskými nebo právními problémy v praxi.
projektový způsob učení, které většina škol již
Některým chybí hlubší znalost cizího jazyka v
uplatňuje, prostě život a zážitky. Tedy to, co jim
každodenním životě. Mají pocit, že potřebují více
přinesla určitá skupina dětí, jejich třída.
zkušeností pro zcela běžný kontakt. Jiní by přivítali
hlubší znalosti z oblasti výpočetní techniky. Mnozí
by uvítali dovednosti v mezilidských vztazích.
I když vám mohou připadat mnohé názory dětí nezralé nebo dokonce protichůdné, je velmi zajímavé si je srovnat.
Zjistíte, že odpovědi se zase tolik neliší, ať se jedná o školu v Hořicích nebo jinde.
A znovu se dostáváme k základnímu problému našeho školství. Ano, jsou to peníze. Ředitelé se nebrání zřídit
dílny a kuchyňky. Ale kde? Budovy jsou naplněny po strop žáky mladších ročníků, na odborné učebny (fyzika,
chemie) prostě není místo. Tak kam umístit něco dalšího. A dostavba či přestavba? Na to prostě nemáme, a
přestože se chystají dotace z IROP, mnozí zřizovatelé nejsou projektově ani finančně připraveni, protože právě
řeší novou kanalizaci v obci, vodovod, opravy místních komunikací nebo základní údržbu školy (na niž žádné
dotace dlouhodobě nejsou) a dalších obecních budov, což jsou taky nesmírně důležité a pro občany obce
potřebné investice.
Pokud se chceme hnout z místa, je třeba věci konečně pojmenovat a začít je řešit. My se snažíme o to první a
doufáme, že to druhé bude následovat.
Kolektiv MAS Podchlumí, z.s.

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Školní jídelna ve škole v Chodovicích nabízí pro zájemce možnost odběru obědů od
září 2016. Cena za jeden oběd je 55,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u vedoucí školní
jídelny Lucie Křovinové nebo na telefonním čísle 724 985 323.
Mgr. Lucie Nimsová

FOTOSOUTĚŽ PODKRKONOŠÍ 2016
PODKRKONOŠÍ – fotíte rádi, chcete své práce zveřejnit a účastnit se
Fotosoutěže Podkrkonoší 2016? Pak se přihlaste do naší soutěže!
7. května 2016 byla slavnostně zahájena letní turistická sezona. V rámci
této promoakce proběhlo vyhlášení již 8. ročníku fotosoutěže
Podkrkonoší! Letošním tématem je Podzvičinsko očima fotografa.
Soutěžní fotografie by měly naplňovat dané téma a především pocházet
z oblasti Podkrkonoší. Letos jsme obměnili pravidla, jejichž celé znění naleznete
na www.podkrkonosi.eu v sekci Fotosoutěž. Konkrétně se jedná o stanovenou
velikost (rozlišení) fotografií a možnost posílat fotografie přes datové uložiště. Hlasování veřejnosti proběhne
pomocí facebooku Podkrkonoší. Každý soutěžící může zaslat maximálně 5 fotografií a to do 16. 9. 2016. Bohaté
odměny jsou připraveny pro první tři nejvýše oceněné fotografie a také pro cenu internetu, jehož vítěze vybere
široká veřejnost prostřednictvím hlasování od 20. 9. 2016 až do 26. 9. 2016! Slavnostní vyhlášení proběhne dne
8. 10. 2016 v rámci akce Zavírání sezony na Zvičině. Podrobnosti a pravidla fotosoutěže naleznete na
www.podkrkonosi.eu, v sekci Fotogalerie/Fotosoutěž/Fotosoutěž 2016.
DM Podzvičinsko

ŽIVOTNÍ JUBILEA
1. 9.
2. 9.
7. 10.

Jaroslav Šafránek, 85 let
Marie Truhlářová, 85 let
Jaroslav Kynčl, 86 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Sňatek uzavřeli
29. 7. Jitka Čiháková a Michal Slavík

KRÁTKÉ ZPRÁVY

PODZIMNÍ PRANOSTIKY
Září
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
Svatý Václav sklízí hady.
Svatý Michal všechno z polí spíchal.
Říjen
Říjen když blýská, zima plíská.
V říjnu hojnosti žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Svatá Terezička zasazuje zimní okna.
Září je laskavý měsíc a přibližuje se k podzimu jen
drobnými krůčky. Jméno dostal od zářivé úrody a
zbarveného zralého ovoce. Říjen je však pravý
podzimní měsíc, náleží mu jeho jméno podle jelení
říje, která v tomto měsíci končí.

 27. 8.
Pouťová zábava na hřišti U Vagónu
 28. 8.
Slavnosti sv. Bartoloměje
 1. 9.
První školní den
 10. 9.
Zájezd ČZS na Vinobraní na Kuksu
 13. 9.
Zájezd ČZS do Litoměřic
 17. 9.
Podzimní výlet nejen pro seniory
 1. 10.
Slavnosti holovouských malináčů
 8. 10.
Zavírání sezony na Zvičině
 17. – 18. 10. Sběr ve škole
 23. 10.
Bramboriáda a drakiáda U Vagónu
 27. 10.
Lampionový průvod
 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) od 6. 9. každé úterý,
zelená známka (1x za 14 dní) – 6. 9., 20. 9., 4. 10., žlutá známka (měsíční) 6. 9., 4. 10., oranžová známka
(rekreační) 6. 9., 20. 9. a poslední svoz 4. 10., černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle
s tříděným odpadem (plast, papír) – 6. 9., 4. 10.
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY č. 4/2016, evidenční číslo: MK ČR E 20515. Vychází každý
sudý měsíc v roce. Redakční rada: Z. Brádlová, L. Doležalová, H. Sehnoutková. Počítačová úprava: H. Sehnoutková.
Připomínky a příspěvky zasílejte na obec@holovousy.cz.

