1. března 2017

25. ročník

číslo 1/2017

cena 10,- Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 30. 1. 2017 bylo
schváleno a projednáno:
Mezi první body patřilo projednání věcných břemen kanalizace.
Zastupitelé odsouhlasili vypracování geometrického plánu na věcná
břemena kanalizace v celém rozsahu a to včetně Správy a údržby silnic.
Vedení kanalizace bude tak zaneseno v celé své délce na Katastru
nemovitostí. Schváleno bylo i vyhotovení geometrického plánu se
zaměřením skutečného stavu Čistírny odpadních vod, jež je nutné
přiložit k Žádosti na vklad do Katastru nemovitostí. Schváleno bylo také
vypracování nového geometrického plánu na věcné břemeno plynárenského zařízení s příslušným
ochranným pásmem v lokalitě nových RD pod kostelem v Chodovicích. Zde je třeba dořešit Kupní smlouvu
z 19. 8. 2013. Zřízením věcného břemene pozemků dotčených plynovým zařízením bude obci Holovousy
vyplacena druhá splátka ve výši 170.000,- Kč.
Církevní restituce – starostka obce dále seznámila přítomné zastupitele s tím, že Krajský soud v Hradci Králové
zaslal žádost o sdělení ohledně pozemků bývalého koupaliště, na kterých jsou v současné době revitalizované
vodní nádrže Chodovice. Z důvodu revitalizace a s tím spojené vynaložení finančních prostředků nedoporučil
Státní pozemkový úřad jejich vydání v rámci církevních restitucí. Římskokatolická církev – děkanství Hořice však
podalo žalobu a jejich navrácení požaduje. Vyjádření bylo soudu v Hradci Králové odesláno, ale výsledek
soudního jednání není dosud znám.
Dne 6. 1. 2017 zaslal kněz zdejší farnosti pan Mgr. Filip Janák starostce obce e-mailem návrh Nájemní smlouvy
k projednání na zastupitelstvu. V nájemní smlouvě jsou řešeny pozemky farské zahrady v Chodovicích,
která byla v rámci církevních restitucí vrácena Římskokatolické církvi – děkanství Hořice. Farská zahrada je
prostor v centrální části obce Chodovice, který obec Holovousy udržuje na své náklady. V roce 2010 byla v rámci
projektu „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“ revitalizována i náves – farská
zahrada v Chodovicích. Dosud platila obec Holovousy České republice – Státnímu pozemkovému úřadu na
základě uzavřené Nájemní smlouvy nájemné ve výši 2.291,- Kč/rok. V návrhu Nájemní smlouvy
s Římskokatolickou farností – děkanství Hořice je v Příloze číslo 1 k Nájemní smlouvě stanoveno nájemné ve výši
2.356,- Kč/rok. Doba nájmu je stanovena na dobu určitou a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Zastupitelé
jednohlasně schválili uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou s tím, že během roku 2017 bude jednáno o
koupi farské zahrady do majetku obce Holovousy.
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního
programu – Infrastruktura základních škol (SVL) s názvem projektu „Přátelská škola pro praktický život“ –
Infrastruktura ZŠ Chodovice. Žádost o dotaci byla podána (podrobnosti naleznete uvnitř Zpravodaje).
Na zastupitelstvu byl projednán a schválen kalendář akcí na rok 2017 a to včetně hudebních produkcí s akcemi
souvisejících.
Zastupitel pan Radek Křovina byl na svou žádost zastupiteli pověřen výkonem činností zástupce obce
Holovousy při občanských sňatcích. Od této chvíle je dalším oddávajícím.
Schváleno bylo uzavření Darovací smlouvy s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně a tím poskytnutí finančního
daru ve výši 10.500,- Kč pro rok 2017.
Reklamace – vodní nádrže na Chloumkách – dne 23. 1. 2017 se konala schůzka se zástupci firmy Strabag
ohledně reklamace vodní nádrže na Chloumkách. Vzhledem k velkému množství sněhu nebylo možné stav
reklamovaného díla důkladně posoudit a bylo dohodnuto, že další místní šetření proběhne na vyzvání a to až po
odtání sněhu.

Zastupitelé schválili přípravu projektové dokumentace:
na chodníky podél silnice R35, jež by vedly k autobusovým zastávkám.
V roce 2014 byly u silnice pořízeny nové autobusové zastávky společně
s veřejným osvětlením k nim. Z důvodu zvýšení bezpečnosti by bylo
vhodné vybudovat ještě chodníky, což by bezpečnost cestujících ještě
významně zvýšilo. Hledána by byla možnost získání finančních prostředků
z vypsaných dotačních titulů. Snížení rychlosti v tomto úseku bylo již
řešeno a zdá se, že není reálné a ve stejné situaci je i pořízení přechodu
pro chodce.
na chodník vedoucí z Holovous do Chodovic po levé straně.
na rekonstrukci místní komunikace od Klapkových na silnici R35. Jedná se o naši místní komunikaci.
Chodník z Holovous do Chodovic a rekonstrukci místní komunikace by bylo vhodné realizovat v rámci
rekonstrukce silnice z Chodovic do Holovous, jež plánuje provést Královéhradecký kraj. Projektové
dokumentace by byly připraveny, a pokud by probíhala rekonstrukce silnice, byl by souběžně budován
chodník a rekonstruována i naše komunikace. Na místě budou potřebné stroje a zařízení.
Zlatuše Brádlová

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY SLAVÍ 25 LET
Milí čtenáři našeho Zpravodaje, právě držíte v rukou první číslo 25. ročníku
Zpravodaje Obecního úřadu Holovousy.
Je to neuvěřitelné, ale náš Zpravodaj vychází již čtvrt století a to si zaslouží malé
ohlédnutí do historie. První číslo bylo vydáno 1. března 1993 v rozsahu dvou
popsaných stran formátu A4. Redakční radu tvořili: paní Marie Novotná –
předseda a členové pan Ing. Rudolf Křovina, paní Boženka Knězáčková a pan
Jaroslav Hofman. Zpravodaj měl vycházet nepravidelně, podle toho jak se
příspěvky nahromadí. Druhé číslo bylo však vydáno již 26. března 1993. Dle
informací z tohoto vydání byl ohlas na Zpravodaj příznivý a bylo poukazováno
na to, že vyšel v malém nákladu. Redakční rada se tedy rozhodla počet výtisků zvýšit a zároveň stanovila cenu
tisku na 1,- Kč, aby se uhradily alespoň minimální náklady. Již první ročník Zpravodaje měl v roce 1993 šest
vydání.
Postupem času se počet stránek Zpravodaje navyšoval, přibývaly rubriky a Zpravodaj začaly zdobit obrázky dětí
ze Základní školy a Mateřské školy v Chodovicích.
Zpravodaj vychází vždy na konci každého sudého měsíce v roce. Můžete si ho objednat s donáškou do schránky,
zasílání elektronicky nebo koupit na obecním úřadě nebo v Občerstvení U Vagónu.
Cena Zpravodaje: 10,- Kč/jedno vydání. Předplatné s donáškou do schránky: 100,- Kč/rok/6 vydání. Předplatné
elektronické – zaslání do e-mailové schránky: 100,- Kč/rok/6 vydání.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří do Zpravodaje pravidelně přispívají svými články a tím dávají
vědět o činnosti obce, Základní školy i Mateřské školy, místních spolků a sdružení. Dětem ze školy a školky patří
poděkování za krásné a veselé obrázky, které náš Zpravodaj zdobí.
Do dalších let přejeme našemu Zpravodaji hodně spokojených čtenářů, kteří se vždy těší na další vydání a také
spoustu pozitivních zpráv, informací a vydařených akcí, o kterých vám budeme rádi psát.
Tak hodně štěstí do dalších let.
za redakční radu Zlatuše Brádlová

Vejce pěkně malované,
též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice
i štamprdle slivovice,
tak se svátky jara slaví,
buďte veselí a zdraví.
Hezké Velikonoce přejí
zastupitelé a zaměstnanci
obce Holovousy

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2017
Obchůzky Tří králů
01. 07. 2017
Neckyáda na rybníce v Chodovicích
Masopustní průvod maškar
(posezení s hudbou pod pergolou –
Dětský maškarní karneval
18:00 hodin – 24:00 hodin)
Vynášení Moreny
19. 08. 2017
Tradiční pouťový fotbalový turnaj,
Výtvarné dílny pro seniory
sportovní areál
Výtvarné dílny pro veřejnost
26. 08. 2017
Sjezd rodáků – 4. ročník, večer
Hasiči – sběr železa
pouťová zábava U Vagónu
Archeologická vycházka do okolí
(hudební produkce –
Čarodějnice U Vagónu
13:00 hodin – 02:00 hodin)
(posezení s hudbou pod pergolou –
27. 08. 2017
Slavnosti sv. Bartoloměje
18:00 hodin – 24:00 hodin)
10. 09. 2017
Vítání občánků v kostele
07. 05. 2017
Hasiči – soutěž přípravek U Vagónu
sv. Bartoloměje
(dopoledne)
16. 09. 2017
Podzimní výlet nejen pro seniory
07. 05. 2017
Otevírání sportovní sezóny –
07. 10. 2017
Slavnosti holovouských malináčů
sportovní víceboj (odpoledne)
22. 10. 2017
Drakiáda a bramboriáda, sportovní
28. 05. 2017
Koncert v kostele sv. Bartoloměje –
areál U Vagónu
Hořický komorní orchestr
27. 10. 2017
Lampionový průvod
02. 06. 2017
Dětský den
03. 12. 2017
Rozsvěcení vánočního stromu, u
03. 06. 2017
Dogracing – sportovní areál
kostela sv. Bartoloměje
24. 06. 2017
Netradiční soutěž v požárním sportu a
Prosinec 2017 Tradiční adventní koncerty
večer Zatoulaný bál, sportovní areál
(hudební produkce – zatoulaný bál
20:00 hodin – 02:00 hodin)
Termíny akcí se mohou v průběhu roku změnit. O všech akcích budete včas informováni.
07. 01. 2017
18. 02. 2017
19. 02. 2017
02. 04. 2017
22. 03. 2017
24. 03. 2017
07. 04. 2017
29. 04. 2017
30. 04. 2017

VE ŠKOLCE SE SNĚHEM I CHŘIPKOU
Letos nám nový rok přinesl pravou ladovskou zimu. Toho jsme ve školce s dětmi
řádně využily. Přes tradiční zimní radovánky jako sáňkování, bobování a stavění
sněhuláků se děti staly vědci. Zkoumaly, jak se sníh a led proměňují pomocí barev i
teploty. Poznaly jsme tradici Tří králů. Naučily se písničku a vyrobily si korunu.
Nezapomínáme ani na zvířátka. Už víme, co patří do krmítka. Také nás moc bavilo
stopování ve sněhu. Poslední lednové úterý nás školáci vzali s sebou do bazénu.
Další téma Lidské tělo a nemoci jsme si prožily až moc na vlastní kůži. Do školky zavítala chřipková epidemie.
Školku navštěvovaly pouze 3-4 děti. Ale po návratu jsme si zase měly o čem povídat. Zavítala k nám i „baba
chřipka“. Tu jsme už, ale vyhnaly. Víme totiž, jak na ni vyzrát! A nejen to. Zahrály jsme si i na záchrannou službu.
Obvázaly jsme všechny bolístky, občas ani nebylo poznat, která paní učitelka nebo kamarád to je. Před jarními
prázdninami jsme se ještě stihly seznámit s tradicí Masopustu. Vyrobily jsme si masky a uspořádaly karneval ve
školce. Pohádkovým týdnem jsme uzavřely druhý měsíc v roce. Naši předškoláci nám občas utečou do školy.
V rámci projektu „Hrajeme si na školu“. Seznamují se s prostředím školy a plní různé úkoly.
Na závěr máme ještě několik dobrých zpráv. Ježíšek nám přinesl nová lehátka. To se nám to spinká! Velký dík
patří i rodině Soukupových za darování nepropustných podložek na lehátka. Do třetice děkujeme všem, kteří nám
pomohli vyhrát nové záchodky v soutěži s Domestosem. Vyhráli jsme 1. místo!!! Hurrá!!! Na konci června
začneme bourat. Jsme moc rádi, že nám pomůžou taťkové i mamky.
kolektiv MŠ

MATEŘSKÝ KLUB JABLÍČKA
U Jablíček máme každé úterý veselo. Dětičky se už rozkoukaly. Zpíváme, tancujeme nejen s
padákem, ale i tvoříme. Nejdříve jsme nalepily sněhuláky na papír. V herně nám i sněžily
papírové vločky. Přiletěly vrány. Hrajeme si na auta i na jejich myčku. Naposledy byla herna
plná králů a princezen, vyráběly jsme si koruny z papírových tácků. Kolik nás tu je? No
hodně, počítejte: Týnka Fišerová, Innka Škvrnová, Domča a Vítek Šubrtovi, Jonášek Lepšík,
Filípek Smola, Mareček Soukup, Vojtík Musil, Marianek a Ríša Novotný. K tomu pár maminek
a občas i tatínků. Více info na webu školy pod záložkou Spolek nebo na facebookové stránce
Spolek školy pro život, Chodovice.
Za Jablíčka Lída Škvrnová

„PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT“ –
INFRASTRUKTURA ZŠ CHODOVICE
To je název projektu, na jehož realizaci byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu – Infrastruktura základních škol (SVL).
V rámci tohoto projektu budou prostory základní školy zmodernizovány a vzniknou nové odborné učebny a
příslušné kabinety včetně vybavení. Zároveň bude celá budova Základní školy a Mateřské školy Chodovice
bezbariérově zpřístupněna.
V podkroví vznikne půdní vestavbou jazyková učebna s potřebným zázemím. Prostor bude využíván i pro
mimoškolní zájmovou činnost dětí, setkávání rodičů a přátel školy.
V prvním patře budovy bude zrekonstruována málo využívaná učebna a část chodeb na učebnu technických a
přírodních věd a IT dovedností, vč. potřebných kabinetů a serverovny. Do odborných učeben a kabinetů bude
pořízeno nové vybavení. Ze školní družiny (původní uhelna) vznikne učebna řemeslných a rukodělných činností.
Bezbariérový přístup do této učebny bude z venkovního prostoru, kde bude přistavěno i bezbariérové WC. Tato
učebna bude využívána i pro zájmovou činnost mimo školní výuku.
Venku bude na místě původního přístřešku na kola vybudována venkovní učebna řemeslných a rukodělných
oborů, na kterou bude navazovat přístřešek na kola. Z původního venkovního skladu bude vybudován kabinet pro
obě učebny řemeslných a rukodělných oborů.
Odborné učebny budou tematicky zaměřeny, a to stěžejně na rozvoj komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory a práci s digitálními technologiemi. Všechny vnitřní i venkovní odborné učebny,
včetně příslušných kabinetů, budou maximálně účelně vybaveny.
V rámci projektu dojde k celkovému bezbariérovému zpřístupnění celé budovy. Bude vybudován nový vnitřní
výtah, v každém podlaží bude vybudováno bezbariérové WC a budou
bezbariérově upraveny vstupní dveře do budovy i do stávajících
učeben.
Součástí projektu budou i úpravy venkovního prostranství okolo školy,
výsadba zeleně a v rámci zvýšení bezpečnosti je plánována výměna
stávajícího oplocení pozemku v celém rozsahu a to včetně bran a
branek.
Umístěním výtahu uvnitř budovy školy budou narušeny stávající
prostory šaten a sociální zařízení školky i školy. Nezpůsobilým
výdajem, jež bude hrazen z rozpočtu obce Holovousy je přístavba
nových šaten pro školu i školku, dále bezbariérové zpřístupnění
prostoru mateřské školky a rekonstrukce sociálního zařízení ve škole i
ve školce.
S rekonstrukcí sociálního zařízení mateřské školky i základní školy
začneme již v letošním roce o hlavních prázdninách. Na rekonstrukci
budou využity finančním prostředky ve výši 360.000,- Kč, které se díky skvěle odvedené propagaci a
informovanosti obyvatel podařilo zaměstnancům získat Základní školy a Mateřské školy Chodovice v soutěži
Domestos pro školy. Rodiče dětí a přátelé naší školy vzali úroveň školních toalet do vlastních rukou a hlasovali
jako o závod . Aby měla každá škola nebo školka šanci na výhru, byla v letošním roce zavedena kategorie, kde
se přepočítávaly body na počet žáků. A to byla velká šance pro naši školu i školku. A tak jsme všichni
zodpovědně hlasovali a hlasovali a společně dosáhli skvělého výsledku:
1. místo MATEŘSKÉ ŠKOLY: Mateřská škola Chodovice
80.000,- Kč + 100.000,- Kč od partnerů projektu (Rako – keramické obklady, Ravak – sanitární vybavení)
2. místo ZÁKLADNÍ ŠKOLY: Základní škola Chodovice
80.000,- Kč + 100.000,- Kč od partnerů projektu (Rako – keramické obklady, Ravak – sanitární vybavení).
Zaměstnancům, dětem, rodičům a přátelům naší školy a školky patří velké poděkování za skvělou
propagaci této akce a za hlasy, díky kterým máme finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení
ve škole i ve školce.
Kompletní rekonstrukce toalet musí být hotova 31. 8. 2017. Po poradě se zaměstnanci a s ohledem na minimální
využití prostor školy v průběhu hlavních prázdnin, bude harmonogram rekonstrukce následovný:
1) únor – březen – provedení digitálních návrhů možné rekonstrukce, výběr sanity a obkladů
2) březen – duben – oslovení místních řemeslníků
3) květen – červen – výběr dodavatele rekonstrukce
4) červenec – srpen – realizace rekonstrukce.
Termíny rekonstrukce samotné budou upřesněny po výběru dodavatele rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a
MŠ.

„Přátelská škola pro praktický život“ – Infrastruktura ZŠ Chodovice – ROZPOČET:
Celkové výdaje projektu:
13.269.520,- Kč
Způsobilé výdaje:
10.633.570,- Kč
Nezpůsobilé výdaje:
2.635.950,- Kč
(přístavba šaten ZŠ a MŠ, rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, bezbariérové zpřístupnění MŠ)
Finanční podpora bude poskytována formou dotace ve výši 90% způsobilých výdajů.
Z rozpočtu obce bude hrazeno 10% způsobilých výdajů 1.063.357,- Kč
A nezpůsobilé výdaje
2.635.950,- Kč
Celkem tedy
3.699.307,- Kč
Nezpůsobilé výdaje budou poníženy o částku 360.000,- Kč, to je o finanční prostředky získané v soutěži
Domestos pro školy.
Zlatuše Brádlová

ZIMA VE ŠKOLE
První půlka za námi a druhá je před námi.
S novým rokem jsme společně vyšli vstříc novým zážitkům i zkušenostem. Hned první lednovou sobotu jsme
uspořádali Tříkrálovou sbírku, které se zúčastnilo 5 dětských skupin s doprovodem. Leden byl ve znamení pilné
práce, vysvědčení bylo za dveřmi a děti se chtěly chlubit tím nejkrásnějším. V měsíci lednu si starší žáci užili
zimní pobyt v Deštné v Orlických horách na chatě START. Jeli s námi kamarádi z milovické školy. Počasí nám
přálo, sněhu bylo dost. Procvičovali jsme techniku běžeckého a sjezdového lyžování. Začátečníci se naučili
lyžovat a ti zkušenější vylepšovali styl jízdy. Všechny zúčastněné děti mají od nás velkou pochvalu za zvládnutí
povinností spojených s horským pobytem, za samostatnost, vzájemnou pomoc a odvahu nejen na sjezdovce.
Děkujeme Sdružení občanů při ZŠ Chodovice za poskytnutí financí na cestu autobusem na hory a zpět. Ve
čtvrtek 30. 1. 2017 jsme vyjeli na tajný výlet do hořického bazénu. Každý, kdo se chtěl pochlubit svými výsledky
za první pololetí, si musel pro vysvědčení doplavat. Letošní zima byla bohatá na sněhovou nadílku a tak se mohli
naši žáci do sytosti nabažit zimními radovánkami – sjížděli kopečky na čemkoli, klouzali na všechny možné
způsoby, po vzoru biatlonistky Koukalové proháněli běžky a vyklouzaná stopa nám vydrží asi až do dubna.
Momentálně nás neodrazuje ani sníh měnící se na vodu a poctivě se připravujeme na plaveckou sezónu, není
žák, který by domů nechodil jako vodník.
A co nás čeká, až nám sníh odtaje?!
27. 2. – 5. 3. 2017
Jarní prázdniny
24. 3. 2017
Seminář pro veřejnost – pedig, Tiffany –
pořádá Spolek školy pro život
2. 4. 2017
Vynášení Moreny a vítání jara
6. 4. 2017
Rodičovské schůzky
10. 4. 2017
Zápis do 1. ročníku od 14:30 do 16:30 hodin
13. 4. 2017
Velikonoční prázdniny
18. – 20. 4. 2017
Projektový týden DEN ZEMĚ
19. – 20. 4. 2017
Sběr elektro, papír, víčka, baterie
21. 4. 2017
Spaní ve škole – 1. až 5. ročník
26. 4. 2017
Divadlo Drak – 1. a 2. ročník
V prosinci 2016 jsme ve spolupráci s obecním úřadem podali na Ministerstvo pro místní rozvoj Žádost o dotaci na
rekonstrukci dětského hřiště za školou. Výsledky budou zveřejněny během první poloviny letošního roku.
V únoru 2017 byly ukončeny veškeré práce na přípravě projektu „Přátelská škola pro praktický život“ –
Infrastruktura ZŠ Chodovice a Žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána. To, zda jsme byli
úspěšní, se dozvíme nejdříve na podzim letošního roku. Škola si částečnou rekonstrukci zaslouží a na nové
učebny se už také moc těšíme.
Dále jsme žádali společnost ČEZ o realizaci fitness hřiště u školy. Tento projekt se dostal až do posledního
výběrového kola, kde byl bohužel vyřazen. My se však nevzdáme a žádost budeme podávat, dokud nás
nevyberou.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří dle svých možností denně pomáháte naší školičce. Firmě
„Pravé hořické trubičky“ za poskytnutí odměn do soutěží pro žáky na zimní pobyt, panu Kráčmarovi za jablka a
Spolku školy pro život za ceny do soutěží.
Mgr. Lucie Nimsová

ZŠ A MŠ CHODOVICE VYHRÁLA 360 000 KČ S DOMESTOSEM
Letos se už po třetí naše Chodovická škola a školka přihlásila do soutěže s Domestosem „Vezměte úroveň
školních toalet do svých rukou“. Domestos i tentokrát přinesl možnost vylepšit prostředí toalet. Díky soutěžním
aktivitám a hlasování bylo možné vyhrát finanční prostředky na rekonstrukci toalet či čisticí prostředky na celý rok
(ty jsme získali po dva minulé ročníky).
Soutěž probíhala od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Šli jsme do ní s velkou motivací vyhrát hlavní cenu a udělali
jsme pro to maximum. Napsali jsme článek do místního Zpravodaje, publikovali jsme soutěžní fotografie a postup
hlasování na webu školy a facebooku. Do hlasování se zapojili zaměstnanci školy, rodiče i přátelé školy. Sbírali
jsme účtenky od produktů Domestos, rozesílali e-maily. „Záchodkového šílenství“ prožívaly doslova celé rodiny.
Naše nemalé úsilí se ale vyplatilo. Mateřská školka se umístila na 1. místě a dostala výhru v hodnotě 80.000,- Kč
+ 100.000,- Kč ve zboží od partnerů projektu – Rako (keramické obklady) a Ravak (sanitární vybavení). Základní
škola obsadila druhé místo a získala výhru v hodnotě 80.000,- Kč + 100.000,- Kč ve zboží od již výše zmíněných
partnerů.
Děkujeme všem žákům, rodičům a příznivcům, kteří se s námi zapojili do soutěže a hlasovali pro naši školu. Díky
vám všem začneme nový školní rok 2017/2018 v novém!!!
Děkujeme!
Mgr. Lucie Nimsová, Markéta Kollárová Příhonská, DiS.

CO NAPSALI DĚTI O LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU NA HORÁCH
V lednu jsme jeli se školou do Orlických hor na chatu
Start. Nejvíc se mi líbilo lyžování a běžkování. A psí
spřežení. Jednou jsme šli do zvonařství a hrnčířství.
Pak měla přijet paní ředitelka z Milovic a my jsme byli
na obědě a hráli jsme, jako že se o nás paní učitelky
vůbec nestarají.
A TO NEJLEPŠÍ BYLO NOČNÍ LYŽOVÁNÍ!!!
Tereza Škvrnová

Tento rok jsme se školou vyrazili na hory a kam jinam
než do Deštné na chatu Start. Lyžovali jsme každý
den a taky jsme byli na běžkách. Byli jsme se podívat
na psí spřežení, která druhý den startovala vedle naší
chaty. Taky jsme se šli pěšky podívat do ateliéru
Zvonaře a Hrnčířky, kde jsme slyšeli zvonkohru.
Každý den jsme taky měli výborné jídlo. Nejlepší byly
běžky. NA HORÁCH SE MI LÍBILO!
Andulka Trnková
Se školou jsme jeli na hory do Deštné v Orlických
horách na chatu Start.
Dobře tam vařili. Bylo to tam krásné.
Závodili tam psí spřežení. Šli jsme také na zvonkohru
do Deštné. Učil jsem se lyžovat a druhý den jsem
jezdil na vleku. Běžkovali jsme a soutěžili. Nejvíc se
mně líbilo noční lyžovaní.
Máťa Fiutowski

Jeli jsme se školou na hory. Bydlil na chatě Start
v Deštné. Naučil jsem se lyžovat za jeden den. Druhý
den jsem už jezdil na vleku a sjezdovce.
Měli jsme výlet na běžkách a na zvonkohru. Večer
jsme hráli hry a líbilo se mi tam.
Jirka Hrnčíř

V lednu jsme jeli se školou na chatu. Líbily se mi lyže,
běžky a pokoje. Hned vedle chaty běhala psí
spřežení. Chata Start byla hezká a dobře vařili.
Hlavně květák byl výtečný… Viděli jsme, jak se vyrábí
zvony, poslechli jsme si dějiny zvonů i zvonkohru.
Hory byly moc moc hezké a chtěla bych jet i za rok.
Leontýna Soukupová

Jela jsem se školou na lyžák do Deštné. Každý den
jsme lyžovali a běžkovali. Měli jsme tam krásné
počasí. Byly tam i psí závody. Lyžák jsem si moc užila
a naučila jsem se lyžovat i pozadu.
Sára Novotná

VÝTVARNÉ DÍLNY
Spolek školy pro život pořádá v měsíci březnu dvě výtvarné dílny.
1. Výtvarné dílny pro seniory – Malování na hedvábí
Středa 22. 3. 2017 ve 13:30 hodin v knihovně obecního úřadu. Cena 100,- Kč.
S sebou si můžete donést různé předlohy k malování.
V případě potřeby Vám rádi zajistíme odvoz tam i zpět. Přihlášky a dotazy u
paní Kozárové nebo na telefonu ZŠ 724 985 324.
2. Výtvarné dílny pro veřejnost – Pletení z pedigu nebo výrobek technikou Tiffany
Pátek 24. 3. 2017 od 15:00 do 18:00 hodin v ZŠ Chodovice. Cena 100,- Kč.
Přihlášky a dotazy v ZŠ nebo na telefonu ZŠ 724 985 324.
Počet míst na oba semináře je omezen, proto se přihlaste co nejdříve.
Na všechny zájemce o tvoření se moc těšíme.
ledol

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Již šestý rok našeho setkávání jsme zahájili 9. ledna 2017 opět v knihovně. Pozvali
jsme mezi nás také zastupitele Obecního úřadu. Paní starostka Zlatka Brádlová a
paní místostarostka Lenka Doležalová nás seznamovaly s některými akcemi v
letošním roce. Hodně nás zajímala přestavba základní školy a sjezd rodáků. Slíbili
jsme jim i naši drobnou pomoc a domluvili jsme se na další výtvarné dílně ve škole.
23. ledna 2017, v době mrazů, náledí a chřipky jsme se sešli na přednášce pana P.
Bičiště z Hořic. Bylo nás málo, škoda. S velkým zaujetím jsme sledovali promítané
fotografie a poslouchali jeho vyprávění doplněné vlastními prožitky. Bylo to hlavně
cestování krásnou přírodou. Julské Alpy, překrásná jezera, údolí, vodopády, jeskyně.
Nechybělo ani zastavení v některých městech jako Ljubljana, Piran a taky u moře.
Tam nás zaujal monumentální památník obětem 1. světové války, kde padlo i mnoho českých vojáků.
Také nás potěšilo, že budeme i nadále cvičit, protože za odcházející paní Alenku Kaminskou jsme požádali paní
Věru Strunovou, zda by ji mohla zastoupit. Ochotně se ujala této funkce a už několikáté cvičení jsme byli v její
péči. Děkujeme.
Bohuslava Kozárová

ZIMNÍ HASIČSKÉ SOUTŘEDĚNÍ
Letošní rok jsme začali již tradičně zimním hasičským soustředěním na chatě Karbox na Přední Labské. Ve
dnech od 10. – 12. února jsme si s dětmi užili spousty her, soutěží ve družstvech, jak na chatě, tak na sněhu a
dlouhý výlet až na vrchol Špindlerova Mlýna horní stanice lanovky Pláně. Myslím, že si děti sice dlouhý, ale
krásný výlet užily. Na Pláních bylo totiž ledárium, ve kterém byly ledové sochy na téma Čtvero ročních období.
Téměř celou pětikilometrovou zpáteční cestu jsme sjížděli na bobech . Moc ráda bych poděkovala našemu
stálému kuchaři Jaroslavu Fortelnému za výborná jídla, Petře a Martinu Škvrnovým za pomoc na soustředění.
Nechtěla bych také zapomenout poděkovat svým dvěma dcerám Pétě a Barunce za velikou pomoc při organizaci
soutěží. Poděkování také patří rodičům za přepravu dětí na hory a
maminkám za upečené dobroty.
Dne 23. února 2017, krátce před čtvrtou hodinou ranní, vyjela místní
jednotka požární ochrany do Mezihoří k čištění stavidla od
naplavených klád a nečistot.
CO NÁS ČEKÁ NA JAŘE?
18. března – Okresní hasičský ples ve Valdicích
7. dubna – Sběr železného šrotu
23. dubna – Slatinský plamínek
29. dubna – Pohárovka – Tuř – Vyhánění pavouků
Do nastávající hasičské sezóny přeji všem hodně sportovních
úspěchů a krásných zážitků.
Petra Baliharová

OBCHŮZKY TŘÍ KRÁLŮ
První lednová sobota patřila jedné z tradic – Třem králům. Obchůzky letos vyšly na 7. ledna 2017. Děti se svými
rodiči přišli ráno do školy. Z našich školáčků se po převlečení a nasazení korun stali známí králové Kašparové,
Melicharové a Baltazarové, těm jsme ještě přičernili tváře. Všem to náramně slušelo. Dospělí dostali mapku trasy
a pokladničku. Počasí bylo nádherné, slunečné, ale mrazivé. Bylo to náročné dopoledne pro všechny
zúčastněné, protože teploměr ukazoval 15 stupňů pod nulou. Moc děkuji všem, kteří nás při koledování
občerstvili teplým čajem, dobrotami, ale hlavně finanční částkou do pokladničky.
Letos chodilo pět skupinek a vybrala se krásná částka 19.587,- Kč. Obnos přijde do fondu pro obnovu kostela sv.
Bartoloměje. Velké díky patří našim dětem a rodičům, kteří i v tak náročném počasí přišli kvůli dobré věci. Děkuji!
ledol

MASOPUSTNÍ VESELÍ V CHODOVICÍCH A HOLOVOUSÍCH
Víkend 18. a 19. února 2017 patřil radovánkám a maškarám v našich obcích.
Sobotní počasí přálo všem zúčastněným, které za jásotu měly sraz u kostela
sv. Bartoloměje v Chodovicích. Průvod vedl nazdobený povoz s kapelou a
koňmi, okolo se to hemžilo nejrůznějšími, pestrobarevnými převleky. Každý,
kdo přišel masky povzbudit, jistě obdivoval čas a práci strávenou nad
výrobou originálních a nápaditých výtvorů. Cestou nechybělo ani
občerstvení, které přijde vždy vhod – jak v kopci v Chodovicích, u Svartesu,
na kraji Parcel, tak i na návsi v Holovousích u obecního úřadu. Nechyběly
dobroty sladké i slané pro všechny. Velké překvapení čekalo v Záhumení,
které se změnilo v asijskou tržnici s „velkými slevami“ a typickými
vynikajícími pochoutkami. Zakončení celého průvodu bylo již tradičně
v hostinci U Krejčů. Hudba hrála od podlahy, pití a jídla bylo jako na pravém
masopustu. Veselilo se do ranních hodin.
Nedělní odpoledne patřilo našim dětem. Sál v hostinci se vyzdobil balónky, připravila se tombola a začala dětská
diskotéka, kterou střídaly různé soutěže. Malé masky se nejprve trošku ostýchaly, ale za chvíli se proháněly po
sále. Bylo by těžké určit, která maska vyhraje, protože všechny byly krásné, veselé a dětem moc slušely. U nás
vyhrává každý!  A tak si děti odnášely balíček z tomboly a pochutnaly si na „šmoulím“ poháru.
Chtěla bych poděkovat Mirku Rosůlkovi za moderování karnevalu, ženám ze SPOZu za organizaci, Lukáši
Doležalovi a Pétě Baliharové za hudební produkci, obecnímu úřadu za finanční podporu a Ondrovi Suchému za
poskytnutí sálu.
Oba dny se krásně vydařily. Děkujeme všem, kteří se k nám přišli pobavit. V dnešní uspěchané době jsme rádi,
že takové tradice přetrvávají.
ledol

ČAS OD MASOPUSTU DO VELIKONOC
1. NEDĚLE POSTNÍ 5. 3. – „ČERNÁ“: nenosilo se barevné oblečení a vařila
se „pučálka“ – pokrm z namočeného a usmaženého hrachu.
2. NEDĚLE POSTNÍ 12. 3. – „PRAŽNÁ“: podle „pražmy“, což je pokrm
z praženého obilí. Říkalo se jí také „Sazometná“ – vymetaly se komíny.
3. NEDĚLE POSTNÍ 19. 3. – „KÝCHAVÁ“: ve Východních Čechách se věřilo,
že zdraví po celý rok bude mít zajištěno ten, kdo si tento den třikrát kýchne.
4. NEDĚLE POSTNÍ 26. 3. – „DRUŽEBNÁ“: v tuto neděli bylo možné porušit
přísný půst a mládež se mohla sejít a poveselit. K této příležitosti se pekly
koláče – družbance.
5. NEDĚLE POSTNÍ 2. 4. – „SMRTNÁ“: v tento den se vynáší za zpěvu figura
ze slámy a hadrů, která symbolizuje paní Zimu a ta je nakonec vhozena do vody nebo spálena.
6. NEDĚLE POSTNÍ 9. 4. – „KVĚTNÁ“: tímto dnem se připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma. Světí se u nás
nejčastěji větvičky jívy – kočičky, které pomáhají proti pohromám, nemocem a zlým kouzlům.
Tento čas půstu a odříkání trvá 40 dní. Zkusme alespoň část této doby využít sami pro sebe a ve znamení půstu,
který nemusí být pouze o jídle, ale např. o omezení televize, počítače, alkoholu,….
Je to výzva pro každého z nás, pojďme ji vyzkoušet.
ledol

HOSTINEC U KREJČŮ ZVE K NÁVŠTĚVĚ
Po delší odmlce byl hostinec U Krejčů v Holovousích znovu otevřen. Slavnostní
otevření se konalo 4. února 2017. Hostinec byl zaplněný do posledního místečka.
Všichni se přišli podívat na nově zrekonstruované prostory a ochutnat dobré jídlo a
pití. Prostory hostince si od pana Jiřího Neumana pronajala firma UNDATRA s.r.o
z Prahy a ve spolupráci s Ondrou Suchým z Chodovic hostinec otevřela a to i s novou
otevírací dobou: Pondělí až čtvrtek 9:00 – 15:30, pátek 9:00 – 23:00, sobota 11:00 – 23:00 a neděle11:00 –
15:00. Svoji nabídku soustředí zejména na poskytování denního menu v pracovní dny. Výběr je ze tří jídel a těšit
se můžete na poctivou českou kuchyni a širokou nabídku piv. Tak přijďte ochutnat. Více informací a nabídku
poledních jídel na ukrejcu.cz a na facebook.com/UKrejcu.
seh
A ještě trochu z historie:
Hostinec leží u původní cesty do Ostroměře. V roce 1818 byla dokončena nová cesta mezi Hradcem Králové a
Jičínem, která se kryje s polohou dnešní silnice R35.
Dolení krčma v Holovousích je v písemných pramenech prvně zmiňována při sporu Mikuláše Karlíka z Nežetic s
jeho nevlastní matkou Eliškou Karlíkovou z Nežetic z roku 1529, kdy mezi svědky sporu z řad poddaných patřil
krčmář z dolení hospody v Holovousích. Spor byl o svršky paní Elišky, které jí její nevlastní syn odmítl vydat.
Na počátku 20. století byli majiteli tohoto hostince čp. 28 Vávrovi. František Vávra koupil hostinec v roce 1922 po
návratu z USA (v této době bylo v USA pracovně asi 10 obyvatel pocházejících z Holovous), kde se seznámil s
babičkou současného majitele. Ta si Vávru později vzala a společně se o hostinec starali. Vávra ovšem zemřel a
ona se vdala podruhé za Krejču, proto dnes hostinec „U Krejčů“. Na počátku 50. let byl hostinec vyvlastněn a
přešel pod polostátní – polodružstevní organizaci „Jednota“, po revoluci byl opět navrácen do rukou původních
majitelů.
V hostinci se na počátku 20. století každoročně konaly naučné přednášky, plesy, taneční zábavy, máje,
silvestrovské, Josefovské večírky a také volby. Opomenout nelze ani vyhlášená divadelní představení, o která se
v obci staraly hlavně osvětové besedy Palacký v Holovousích (založena v r. 1894) a beseda Komenský v
Chodovicích (založena v r. 1905). Během války divadelní činnost utichla, ale hned po jejím skončení se místních
ochotníků ujal řídící učitel Nechanický a zasloužil se opět o vzkříšení divadelní slávy. V 70. letech pak činnost
amatérského divadla ochabuje a doposud nebyla obnovena.
Mezi poslední provozovatele hostince U Krejčů patřili manželé Ivana a Jiří Neumannovi, kteří zde sídlili několik
let.
Zajímavosti z dobové kroniky:
…hospodští museli za led z rybníčka na návsi ročně zaplatit 15,- Kč, led používali k chlazení masa a piva, k
uložení ledu sloužila ledárna na návsi, která tehdy byla vedle vinopalny pod zámkem.
…v lednu 1925 uboural Fr. Vávra přední obytnou polovici starého dřevěného domku č. 29, aby nemusel platit
domovní daň, chlév a mlátek nechal stát.
…za hostinského Vávry došlo ke kurióznímu výjezdu hasičů, kteří spěchali uhasit oheň a po příjezdu zjistili, že
hostinskému hoří pouze maso v udírně.
Čerpáno z webových stránek hostince U Krejčů.

4. SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE
Na setkání seniorů v lednu 2017 vyvstala otázka uspořádat 4. sjezd rodáků na klidnější akci než jsou Slavnosti
holovouských malináčů, které rok od roku navštěvuje čím dál více lidí. Vhodnějším termínem se zdál být poslední
srpnový víkend – Slavnosti sv. Bartoloměje. Návrh byl projednán na SPOZu i na dalším setkání seniorů a na
posledním zasedání zastupitelstva obce. Všichni, včetně nás organizátorů, vidí tuto variantu jako vhodnější.
Předběžně je naplánováno, že v sobotu 26. srpna 2017 bude od 10:00 hodin otevřený kostel sv. Bartoloměje
v Chodovicích i škola. Prostorem pro setkání rodáků se stane sportovní areál U Vagónu, kde ve 13:00 hodin
proběhne slavnostní zahájení a následovat bude odpolední program, který bude zakončen tradiční pouťovou
zábavou. Pouťový jarmark v neděli 27. srpna 2017 proběhne beze změn.
Na klubu seniorů byla řešena i otázka, že zdaleka nebude tak bohatý kulturní program jako na Slavnostech
holovouských malináčů. Dle získaných informací nevadí. Důležitější je klidné a přátelské posezení se svými
přáteli, sousedy a rodáky.
Na příštím zastupitelstvu se zřídí organizační výbor, který se bude pravidelně scházet a 4. sjezd rodáků
připravovat. Věříme, že naše rozhodnutí o posunutí termínu konání 4. sjezdu rodáků z termínu Slavností
holovouských malináčů na pouťový víkend bude vyhovovat i vám všem. A tak si tento termín rezervujte ve svých
kalendářích. Těšíme se na vás.
bradz

CYKLOSTEZKA HRACHOVEC – CHODOVICE BUDE 
Hurá, budeme mít cyklostezku . Žádost o dotaci splnila podmínky pro vydání rozhodnutí. Žádost byla podána
na Ministerstvo pro místní rozvoj na základě Smlouvy o partnerství s městem Hořice a to za účelem realizace
projektu „Stezka pro cyklisty a chodce Hrachovec – Chodovice“.
Projekt řeší výstavbu nové stezky pro cyklisty a chodce mezi Hrachovcem a Chodovicemi. Celková délka stezky
je 1,650 km z toho v úseku 200 m ve směru od Chodovic bude mít štěrkovou vrstvu a zbývající 1,450 km bude s
povrchem živičným.
V rámci vedlejších výdajů projektu (připojení sousedních nemovitostí) bude vystavěno pět přejezdů pro
zemědělskou techniku, které budou sloužit pouze pro přejezd z jednoho pole do druhého. Dále sem patří náklady
na pořízení projektové dokumentace, na zabezpečení výstavby a na odpočinková místa.
Plánované výdaje na realizaci projektu dle schválené žádosti
Celkové způsobilé výdaje projektu včetně DPH:
9.194.814,91 Kč
- Výdaje v hlavní aktivitě včetně DPH
8.801.985,78 Kč
- Výdaje ve vedlejší aktivitě včetně DPH
392.829,13 Kč
Dotace z IROP – 85%
7.815.592,67 Kč
Dotace ze státního rozpočtu – 5%
459.740,75 Kč
Spolufinancování žadatele – 10%
919.481,49 Kč
- Z toho podíl 79% Město Hořice
726.390,38 Kč
- Z toho podíl 21% Obec Holovousy
193.091,00 Kč
V současné době je připravováno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Předpokládaný konec realizace projektu je do 31. 12. 2017.
Zlatuše Brádlová

DOLNÍ MEZIHOŘÍ
Dolní Mezihoří je čtvrtou místní částí obce Holovousy. Protéká jím řeka
Javorka, která v době velkých dešťů a tání sněhu hrozí povodněmi. Pro
zvýšení bezpečnosti obcí ležících na jejím toku byl na podzim roku 2014
vybudován na Javorce Hlásný profil. Jedná se o stanici pro měření hladiny
řeky Javorky. Je umístěn mezi Dolním Mezihořím a Šárovcovou Lhotou a
jeho provozovatelem je obec Ostroměř. Hlásný profil při zvýšené hladině
informuje povodňové orgány a starosty obcí SMS zprávami o případném
nebezpečí hrozící povodně pro níže položené obce.
A tak tomu bylo i minulý týden. Od 21. 2. 2017 jsme díky SMS zprávám
z Hlásného profilu byli informováni o zvyšující se hladině řeky Javorky a byli
v kontaktu s panem Jiřím Machem z Dolního Mezihoří, který je manipulantem obou jezů na Javorce. Ještě ve
středu odpoledne se dle sdělení pana Macha jevila být situace klidnou a bylo domluveno, že v případě potřeby
zavolá. V noci ze středy na čtvrtek Hlásný profil hlásil již ¾ koryta v řece. 23. 2. 2017 v 3:15 hodin volal pan Jiří
Mach z Dolního Mezihoří, že potřebuje pomoc. Voda rychle stoupá a nejde mu manipulovat se stavidlem, které
bude zřejmě nutné vyříznout. Povoláni byli hasiči profesionálové a informace byla předána panu starostovi do
Ostroměře, aby i tam byli připraveni a věděli o tom, co se děje na jezech nad Ostroměří. Okolo čtvrté hodiny ranní
byla povolána hasiči profesionály zásahová jednotka z Ostroměře i naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů.
Pomáhali s odstraněním naplavených klád a pařezů u stavidel. Po páté hodině ráno byla situace pod kontrolou a
23. 2. 2017 ve večerních hodinách Hlásný profil zasílal SMS zprávy s informací, že hladina Javorky již klesá.
Touto cestou bych chtěla poděkovat našim zasahujícím hasičům ve složení: Roman Balihar, Marek Hejduk, Karel
Kalenský a Martin Škvrna. Panu Romanu Baliharovi ještě za to, že po celý čtvrtek situaci v Dolním Mezihoří
sledoval. Chlapi díky.
Zlatuše Brádlová

PRANOSTIKY
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává.
Dlouho-li březen sněhu hovívá, na obilí úrodný rok bývá.

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Duben hojný vodou – říjen vínem.

BESEDA S OLGOU KOZÁROVOU – FERRARI
Srdečně Vás zveme za zajímavou besedu s paní Olgou Kozárovou – Ferrari na téma OLIVY – pěstováni, sklizeň
a výroba olivového oleje. Sejdeme se v pondělí 13. března 2017 v 16:00 hodin v knihovně obecního úřadu
v Holovousích. Těšíme se na vás!
seh

POZVÁNKA SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ
Základní organizace Svazu zahrádkářů Holovousy – Chodovice Vás zve na výroční členskou
schůzi, která se koná na hřišti U Vagónu v Chodovicích. Sejdeme se v sobotu 25. března 2017
od 14:00 hodin. Hlavními body programu bude zhodnocení činnosti ČZS a poté bude následovat
přednáška p. Bičiště o putování Holandskem. Zveme širokou veřejnost, vstupné 50,- Kč.
Srdečně vás zve za výbor ČZS Mirka Šecová

BESEDA S PROMÍTÁNÍM
Připravili jsme pro Vás besedu s promítáním na téma Kitzbühelské Alpy, která se bude konat 29. března 2017
v 18:00 hodin v hostinci U Krejčů. Zajímavostmi měst – Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Kufstein, dále velehor
Alp, rozhleden, vyhlídkových bodů a zábavných parků nás provede zkušený pan Tomáš Horák z cestovní
kanceláře HOŠKA TOUR. Přijďte načerpat inspiraci k rodinným výletům a cestování. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

LOUČENÍ S PANÍ ZIMOU
Vynášení „Smrtky, Moreny“ je starý zvyk, který symbolizuje vyhánění zimy. V naší obci je
tradicí nést „Smrtku“ v čele průvodu za vyvolávání jarních říkadel.
Sejdeme se na smrtnou neděli u školy v Chodovicích 2. dubna 2017 ve 14:30 hodin. Průvod
půjde do Holovous, kde v rybníce „Smrťáka“ utopíme. Na návsi zazvoníme na zvoničku svá
přání a pro děti budou připraveny jarní hry a soutěže.
Přijďte s námi přivítat sluníčko a jaro! 
ledol

ARCHEOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Zveme zájemce všech generací, kteří by se rádi dozvěděli kousek z historie našich obcí
Holovous, Chodovic a Chloumek. Připravili jsme pro Vás archeologickou vycházku pod
vedením PhDr. Evy Ulrychové.
Sejdeme se v sobotu 29. dubna 2017 ve 13:00 hodin v Holovousích u obecního
úřadu. Projdeme návsí, připomeneme si zaniklou ves Ředí. Další zastávkou budou
Chodovice – kostel sv. Bartoloměje a připomenutí nálezů v jeho okolí, včetně
Morávkova zahradnictví a závěrem hradiště v Oboře. V případě zájmu se může
vycházka prodloužit i na tvrziště a opevněný dvůr na Chloumkách.
Přijďte společně s námi strávit sobotní odpoledne plné informací historie naší obce!
ledol

ROSTLINNÉ ZBYTKY Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD
Trávu, listí, jiné rostlinné odpady na území obce mohou občané v období od 1. 4. do 30. 10. předávat osobně do
areálu firmy Demont servis s.r.o. (areál bývalého cukrovaru) provozovna Bašnice čp. 100 na vyhrazenou plochu.
Tam bude zeleň komunitně kompostována pro potřeby obce.
PROVOZNÍ DOBA: Pondělí – pátek
7:00 – 16:00 hodin
Neděle (květen až říjen) 6:00 – 18:00 hodin
Občané mohou ve stanovenou dobu odvézt zbytky zeleně z údržby zahrad (nelze větve) do areálu firmy. Obsluha
zapíše občana dle OP, odpad zkontroluje, zváží a určí, kam zeleň složit.
seh

VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Jasné počasí o Velikonocích – nastane léto o letnicích.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.
Kolik ros spadne před Velikonocemi, tolik po Velikonocích lze ještě očekávat mrazů.
Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
9. 3.
31. 3.
18. 4.

Jaroslav Vích, 84 let
Josef Čihák, 88 let
Zdenka Zuzánková, 85 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Zemřeli
Josef Hochmal

KRÁTKÉ ZPRÁVY












13. 3.
Beseda s Olgou Kozárovou – Ferrari v knihovně obecního úřadu
22. 3.
Výtvarné dílny pro seniory – malování na hedvábí v knihovně obecního úřadu
24. 3.
Výtvarné dílny pro veřejnost – pletení z pedigu nebo Tiffany v ZŠ Chodovice
25. 3.
Výroční členská schůze ČSZ v Občerstvení U Vagónu s besedou
29. 3.
Beseda s promítáním na téma Kitzbühelské Alpy v hostinci U Krejčů
2. 4.
Vynášení Moreny a vítání jara
7. 4.
Hasiči – sběr železa
10. 4.
Zápis do 1. ročníku Základní školy od 14:30 do 16:30 hodin
19. – 20. 4. Sběr elektro, papír, víčka, baterie
29. 4.
Archeologická vycházka do okolí
30. 4.
Čarodějnice U Vagónu (posezení s hudbou pod pergolou od18:00 hodin do 24:00 hodin)
 Upozorňujeme občany, že do konce března 2017 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) – 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., žlutá známka (měsíční) – 21. 3., 18. 4.,
oranžová známka (rekreační) – svoz ještě nezačal, černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle
s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1. úterý v měsíci – 7. 3., 4. 4., 2. 5.
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