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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 5. 6. 2017 bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem zasedání bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky roku 2016, v rámci kterého bylo
projednáno a odsouhlaseno celoroční hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ.
Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Chodovice bylo na provoz v roce 2016 poskytnuto
450.000,- Kč. Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 75.923,89 Kč bude použit na úhradu provozních výdajů
v roce 2017. Obec Holovousy v roce 2016 hospodařila s výsledkem 2.829.796,36 Kč.
Projednáno bylo zrušení žádosti o koupi pozemku pro stavbu rodinného domu
parcelní číslo 205/3. Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. 4. 2017
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týkající se pozemku 205/3 byla revokována. Pozemek 205/3 o výměře 1.380 m
je tedy volný a je nabízen k prodeji za nejnižší nabídkovou cenu 828.000,- Kč.
Bližší informace k prodeji pozemku jsou uvedeny na webových stránkách obce,
facebooku i na vývěsce obecního úřadu.
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Prodej pozemku 205/4 o výměře 1.085 m byl schválen jediným žadatelům za
nabídnutou kupní cenu 655.000,- Kč.
Výběrové řízení na realizaci hřiště za školou s názvem „Hrajeme si, hýbeme
se, relaxujeme“, na které jsme získaly dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 400.000,- Kč, již proběhlo. Dodavatelem je firma B plus P s.r.o., která
podala nejnižší cenovou nabídku a se kterou bude uzavřena Smlouva o dílo.
Celkové náklady na realizaci rekonstrukce hřiště na základě Smlouvy o dílo jsou 904.312,- Kč (747.365,- Kč bez
DPH + 153.946,65).
Obec Holovousy podávala na Římskokatolickou farnost, děkanství Hořice žádost o odkoupení farské zahrady
v Chodovicích, a to na základě znaleckého posudku za 93.900,- Kč. Ekonomická rada farnosti Hořice prodej
farské zahrady obci Holovousy neschválila. Preferují nájemné nebo směnu pozemků. V současné době máme
uzavřenou Nájemní smlouvu na dobu určitou – do 31. 12. 2017 s výší nájemného 2.356,- Kč/rok.
Reklamace kanalizace –– na březnovém zasedání zastupitelstva obce bylo domluveno, že veškeré doklady
týkající se reklamace kanalizace budou předány k posouzení právní kanceláři za účelem zjištění, zda by mělo po
11 letech užívání význam reklamaci kanalizace ještě řešit dál, případně jaké jsou možnosti. Po prostudování jsme
obdrželi vyjádření, že promlčecí doba již uplynula a právo reklamace je již soudně nevymahatelné.
Reklamace stavby Obnova vodní nádrže Chloumky – v současné době běží reklamace a čekáme na vyjádření
projektanta firmy Agroprojekce, který by měl navrhnout řešení, aby se voda z rybníčku již neztrácela.
Reklamace komunikace v lokalitě nových rodinných domů v Chodovicích byla firmě Strabag zaslána. Vyjádření
k reklamaci nebylo do dnešního dne zasláno.
Dotace na kompostéry – do 15. 6. 2017 jste mohli na obecní úřad předat vyplněné
dotazníky na domácí kompostéry. Zapojili jsme se do projektu Mikroregionu Podchlumí
s názvem Domácí kompostování v Podchlumí. Dotazníky byly vyhodnoceny. Pro naši obec
bylo objednáno 80 kompostérů. Do projektu se dále zapojily obce: Butoves, Chomutice,
Milovice, Nevrátice a Volanice
„Přátelská škola pro praktický život“ – Infrastruktura ZŠ Chodovice - Městský úřad
Hořice-stavební úřad vydal Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, kterým
povolil změnu stavby.
Tímto jsou veškeré dokumenty připraveny pro realizaci projektu. Teď budeme čekat, zda se
podaří dotaci, o kterou jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj, získat.
Rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole a Mateřské škole byla zahájena
v tomto týdnu. Práce provádí stavební firma Petra Andrejse a práce by měly být ukončeny do poloviny srpna, aby
sociální zázemí Základní a Mateřské školy mohlo být na Setkání rodáků zpřístupněno.
Obecní auto značky Citrön bylo zakoupeno zejména pro potřeby pracovníků zeleně. Má tažné zařízení a bylo
polepeno názvem a znakem obce Holovousy.
Dle získaných informací z Městského úřadu Hořice, budou práce na Stezce pro pěší a cyklisty Hrachovec –
Chodovice zahájeny v polovině července. Práce bude provádět firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení
s nejnižší cenovou nabídkou 5.626.334,46 Kč bez DPH.

Do sportovního areálu U Vagónu byl zakoupen nový pingpongový stůl. Pálky a míčky lze zapůjčit u obsluhy
občerstvení. Pingpongový stůl je zajištěn zámkem proti odcizení. Klíč od zámku má obsluha občerstvení. Hráči
pak musí po ukončení hry pingpongový stůl uklidit a zamknout. Pro zábavu dětí i dospělých byly pořízeny ruské
kuželky, které si zájemci mohou vypůjčit také u obsluhy občerstvení.
Stavební buňky ve sportovním areálu U Vagónu procházejí rekonstrukcí. Byly zakoupeny barvy na jejich nátěr a
na buňky u obory byla pořízena sedlová střecha. Vchodové dveře budou vyměněny za nové.
Přípravy na 4. sjezd rodáků jsou v plném proudu. Program je již připravený a řešíme pořízení nových pohledů,
kalendářů a propisek, a dalších propagačních materiálů.
Zlatuše Brádlová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V květnu jsme připravili s dětmi besídku pro
maminky. Podařilo se nám všem vyrobit krásný
obrázek z hedvábí do okna, ze kterého měly
maminky radost. Také jsme přivítali krásné
počasí procházkami do lesa, kde si každý z nás
našel svůj strom podle keltského kalendáře a
dozvěděl se o něm spoustu informací. Dětský
den se uskutečnil ve sportovním areálu Hořice,
kde pro nás malotřídní škola Dobrá Voda
připravila sportovní soutěžní dopoledne. Pro naši
školu děti získaly pár medailí. V červnu jsme
podnikli výlet na Sněžku. Původní plán byl vyjet
lanovkou na Sněžku, ale velký vítr nás donutil
vystoupit na Růžové hoře, takže se nám podařilo
Sněžku zdolat pěšky. I cestu zpátky jsme společnými silami zvládli. Od 19. června do 23. června děti od třetí do
páté třídy vyjely na táboření do Sobotky. Děkujeme všem rodičům za odvoz stanů a batohů a také za výborné
bábovky a perníky, za melouny, ovoce a zeleninu. Mladší děti si prožily týden po svém – chodily se koupat,
zúčastnily se muzikohraní a zhlédly představení svých bývalých spolužáků ze ZŠ Na Habru. Poslední školní
týden je ve znamení sportovních aktivit, kdy navštívíme i koupaliště Dachova v Hořicích. Ve čtvrtek 29. června
nás čeká od 15:30 hodin loučení s našimi „předškoláky“ a žáky pátého ročníku. Vyhodnotíme nejlepšího čtenáře
a sběrače léčivých bylin. Letos poprvé bude při této slavnosti předáno i vysvědčení. V pátek 30. června bude
ředitelské volno a po prázdninách v pondělí 4. září se opět sejdeme v naší chodovické školičce. Vám všem za
celý kolektiv přeji krásné prožití horkých letních dnů a mnoho nezapomenutelných společných okamžiků se svými
dětmi.
Jana Landová

NAŠI PÁŤÁCI SE LOUČÍ
V této škole jsem začala od 1. třídy a vydržela jsem to
až do 5. třídy. Celá škola i školka soutěžíme ve hře
Domestos. Jednou se nám to fakt povedlo a budeme
mít nové záchody škola i školka. Tato škola je fajn,
protože jezdíme na výlety a paní učitelky se rozhodly
o nové hřiště.
Terezka Škvrnová

Líbilo se mi, že jsem zažil ve škole spoustu srandy.
Odcházím ze školy Chodovice a jdu na Habr. Budu
vzpomínat na stanování a kamarády a na paní
učitelky.
Jan Slezák

V Chodovicích se mi nejvíc líbilo, že jsem měl první
asistentku Míšu a druhou, která se jmenovala
Štěpánka. Loučím se se školou Chodovice. Nejvíc
se mi líbily hory a stanování v Sobotce.
Adam Trčka
V této škole jsem začal od první třídy. Celých pět let
jsem nabíral zkušenosti, vědomosti a vzdělanost. Už
jsem v páté třídě, a proto přecházím na druhý stupeň
na Habr. Věřím, že až se škola opraví, bude krásná.
Tomáš Vojtěch

STANOVÁNÍ V SOBOTCE
Dne 19. června 2017 jsme se sešli u vlakového nádraží
v Ostroměři. Když jsme dojeli do Sobotky, prohlédli jsme si
kemp a začali stavět stany. Pak jsme se šli vykoupat a
podívat do města Sobotky. Dali jsme si zmrzlinu navštívili
muzeum a vrátili se do kempu, kde na nás čekala Listina
života. Měli jsme najít poklad, ve kterém na nás čekala
mapa světa a měli jsme přiřadit světadíl. Druhý den jsme šli
na hrad Kost a poté byla v kempu připravena další Listina
pomoci. Ve středu jsme se učili Morseovu abecedu. Šli
jsme do obce Vesec, kde jsme dostali ke svačině chleba
(samotný). Také jsme se šli podívat na místo, kde stála
Semtínská lípa. Poté jsme se šli vykoupat a k obědu byl
zase samotný chléb a voda. Potom jsme šli na Humprecht
a pak nás čekala velká hostina, kdy nám paní učitelky
svázaly ruce po čtyřech dětech, ale nakonec jsme se
najedli do sytosti a mohli si vybírat ze čtyř jídel. Ve čtvrtek
nás čekaly dvě listiny – Listina ochrany a Listina moudrosti.
S těmito listinami jsme se vydali do Prachovských skal. Po patnácti kilometrech nás čekalo v kempu výborné
rizoto. Večer se hrály hry a nejlepší táborníci získali za odměnu krásný batůžek. Nejlepšími táborníky se stali
Terezka Škvrnová a Toník Tolar. V pátek jsme sbalili stany a ve 12:00 hodin odjeli domů a v 15:00 hodin už jsme
objímali rodiče.
Za 3., 4. a 5. třídu zapsala Anna Trnková

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Další školní rok uplynul jako voda a my jsme téměř na jeho
závěru. Dříve než se rozejdeme na zasloužené prázdniny
plné odpočinku a letních radovánek se ohlédneme, co vše
jsme ve školce prožili.
Měsíc duben nesl název ,,Modrá planeta“. Děti se
seznamovaly s ochranou přírody. Při procházkách jsme si
všímali přírody, co do ní patří a nepatří. Sbírali jsme
odhozené odpadky a učili se je třídit do barevných
kontejnerů. Koncem měsíce nás ve školce navštívily
čarodějnice Elvíra a Malvíra. Vyrobili jsme jim nová košťata z
březových proutků, namíchali lektvary, naučili se zaklínadla a
spálili všechny hříchy. Konec projektu jsme završili čarodějnickým rejem. Za kulturou jsme si zajeli do hradeckého
divadla Drak na představení ,, Makový mužíček“, které se dětem moc líbilo.
Květen s tématem ,,Já a moje rodina“ nezapomněl ani na naše nejdražší maminky, pro které jsme si pilně
připravovali vystoupení v kostele a s radostí pro ně vyráběli dárečky. Když nám rozkvetly louky v okolí, učili jsme
se názvy nejznámějších lučních kvítků a bylinek. Při procházce na Chloumky jsme si nasbírali bylinky a ve školce
si uvařili výborné čaje. Nezapomněli jsme ani na hmyz a mravence. Chodili jsme do lesa pozorovat mraveniště a
nosili jsme mravencům různé dobroty a pozorovali, co jim nejvíce chutná.
Našim posledním tématem je ,,Pravěk“. Největší motivací tohoto
projektu byla návštěva Dinoparku v Liberci, kam jsme cestovali
společně se školkou z Dobré Vody. Děti si v Dinoparku prožily
dopoledne plné zábavy, ale některé i trochu strachu. Procházeli jsme
si dinosauří stezkou odvahy, shlédli 3D kino a zahráli jsme si na
archeology. Motivace byla velká a dinosauři nás provázejí dál.
Stavíme dinosauří hnízda v lese, ve třídě jsme si vyrobili sopky, které
soptily. Užili jsme si výlet do Hořic na zmrzlinu a muzikohraní.
Společné rozloučení s dětmi, které nám odcházejí do školy, proběhne
29. 6. v 15.30 v kostele sv. Bartoloměje. Chceme poděkovat všem
rodičům za spolupráci, pomoc a celoroční snahu při sběru bylinek.
Přejeme všem krásné léto naplněné sluníčkem a dobrou náladou.
Učitelky MŠ Chodovice

SKLÍZÍME OVOCE
Letošní hlavní prázdniny začínají pro naše školáky i neškoláky o jeden den
dříve. Je to odměna za usilovný boj, o kterém jsme Vás v minulých číslech
informovali. Díky účasti v soutěži Domestos pro školy a podpoře přátel školy
získala naše školička odměnu v podobě finanční podpory a věcných cen. Tyto
prostředky budou použity na rekonstrukci toalet v MŠ i ZŠ. Zbylá část nákladů
na rekonstrukci bude uhrazena z finančních prostředků obce. Plánovaná
přestavba započne ve čtvrtek 29. 6. 2017 a ukončena bude před Setkání
rodáků, občanů a přátel obce Holovousy.
L. Nimsová

ZPRÁVY ZE SPOLKU ŠKOLY PRO ŽIVOT
Prázdniny se kvapem blíží a nás ve Spolku čeká ještě mnoho práce. V letošním roce jsme doposud podali
celkem 5 žádostí o dotaci. Jedná se o projekty: Rozvíjíme děti 2017 (obec Holovousy), Vybavení Mateřského
klubu Jablíčko (Královéhradecký kraj – KHK), Volný čas smysluplně
2017(KHK), Akce pro děti (KHK), Indiánské léto (KHK). Kromě
posledního jmenovaného byl každý z projektů podpořen částkou 10.000,Kč. Celkem jsme získali 40.000,- Kč. Moc děkujeme za podporu
Královéhradeckému kraji i obci Holovousy! Obsah projektů spojuje jasné
téma – děti. Získali jsme finance na volnočasové aktivity s dětmi, odměny
do soutěží, materiál pro zájmové kroužky, výlety, dopravu, apod. Můžeme
nakoupit vybavení pro mateřský klub Jablíčko, které bude sloužit celoročně
i dětem v mateřské škole. Pro letošek zájmové kroužky pomalu končí, ale
už teď se můžete těšit na září s nabídkou oblíbených kroužků a aktivit pro děti i jejich rodiče, výtvarné dílny,
semináře a akce pro veřejnost. Všem dobrovolníkům Spolku děkuji za jejich spolupráci. Všem přeji krásné léto.
L. Škvrnová

ÚSPĚCHY NAŠICH HASIČŮ
V neděli 23. dubna se konal již tradiční závod běhu na šedesát metrů s překážkami ve Slatinách. Počasí bylo
spíš zimní až aprílové. V kategorii mladší dívky se nejlépe umístila Terezka Škvrnová na 7. místě, Iveta
Štěrbová na 17. místě, Anička Trnková na 24. místě ze 41 závodnic. V kategorii mladší chlapci se umístili
Tomáš Vojtěch na 11. místě a Ondra Franc na 17. místě z 37 chlapců. V kategorii starší dívky se Lucka
Vojtěchová umístila na 21. místě z 36 dívek. Dne 29. dubna jsme vyjeli do Tuře, kde se konala první pohárová
soutěž s názvem „Vyhánění pavouků“. Holky se umístily na
5. místě a kluci na 7. místě. 30. dubna jsme uspořádali soutěže na
čarodějnice a vypomohli s občerstvením U Vagónu. V sobotu
6. května jsme dopoledne závodili ve Třtěnicích na okrskové
soutěži, ženy se umístily na 1. místě a kluci na 8. místě s postupem
do Jičína, na okresní kolo. Odpoledne se sjely děti, soutěžilo se
v požárním útoku a ve štafetě 4x60m. A jak to dopadlo? Mladší žáci
se umístili na 6. a 1. místě a starší na 1. místě.  Hned druhý den
7.května se konalo u nás v Holovousích U Vagónu „Setkání
přípravek okresu Jičín“. Děti předvedly své schopnosti a
dovednosti v závodu požární všestrannosti, štafetě požárních dvojic
a požárním útoku. Všem dětem se to povedlo na jedničku.
Dne 19. – 20. května se čtyři členové jednotky hasičů Holovousy
zúčastnili teoretického a praktického školení „Techniků ochrany
obyvatelstva“ v Náchodě. Témata byla: vybudování nouzového
přežití, varování a evakuace obyvatelstva a protipovodňové ochrany. Tímto školením je naše jednotka evidována
a předurčena pro řešení krizových situací v Královéhradeckém kraji. Dne 20.května se konaly hasičské závody
v Ostroměři. Závody se nám moc povedly. Přípravka předvedla štafetu 4x60m a požární útok nejlépe a nejrychleji
a umístila se na 1. místě. Mladší žáci byli také velmi dobří a obsadili 1. a 4. místo. Starší žáci neměli konkurenci
a obsadili také 1. místo.  V pátek 26. května jsme vyrazili na okresní kolo hry Plamen na Vrchovinu u Nové
Paky. V pátek po postavení stanů na louce jsme si prohlédli závodní dráhu. Ještě ten den se běhala štafeta CTIF
a štafeta 4x60m. V sobotu ke snídani byla vánočka s čajem. A pak se už jenom závodilo a závodilo. Běhal se

požární útok CTIF, štafeta dvojic a královská disciplína požární útok. Večer jsme všichni netrpělivě očekávali
vyvěšení výsledků. A jak to dopadlo? Naše pětičlenné družstvo mladších se umístilo na 7. místě z 12. družstev,
mladší devítičlenné družstvo bojovalo a to se vyplatilo a obsadilo 1. Místo. Také starší žáci se umístili na 1. místě
a postoupili do krajského kola. Gratuluji . V neděli 28. května mezi sebou bojovali dorostenci. Závodili v běhu
na 100m s překážkami, v dvojboji a v testu PO. Od nás soutěžili Péťa Baliharová, Barunka Baliharová, Míša
Kráčmarová, Honza Vojtěch, Tonda Křovina a Mates Vrbata, a jak si vedli? Míša skončila 4., Barunka 2. a
Péťa na 1. místě. A kluci Tonda 3., Mates 2. a Honza 1. místo. Péťa a Honza postoupili do krajského kola.
Gratuluji  Dne 4.června se konalo okresní kolo mužů a žen v Jičíně. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 4x
100m a v běhu na 100m s překážkami. Kluci se umístili na 4. místě z 10 družstev a holky na 5. místě z 9
družstev. Dne 17. a 18. června se konalo krajské kolo hry Plamen v Hradci Králové. V sobotu dopoledne soutěžili
dorostenci. Od nás přijela reprezentovat okres Jičín a obec Holovousy Barunka Baliharová a Honza Vojtěch.
Barunka a Honza bojovali v běhu na 100m s překážkami, v dvojboji a testu PO. Oba dva obsadili bramborové 4.
místo . V sobotu odpoledne a v neděli si mezi sebou změřili síly
starší žáci. Soutěžilo se ve stejných disciplínách jako v okresním
kole na Vrchovině. Starší žáci se umístili na 7. místě. I tak je to
hezké, vždyť na kraj postupují jen ti nejlepší z okresů. Dne 24.
června se areál U Vagónu zaplnil malými a velkými hasiči a jejich
příznivci. Jako každý rok se soutěžící dozvědí, ale i vyzkouší
různorodou práci hasičů. V letošním roce byla soutěž zaměřena na
protipovodňové opatření. Disciplína spočívala v pytlování pytlů
pískem (hoblin) a následně stavění protipovodňové hráze. Požární
útok byl klasický s nasáváním. Sešlo se 25 družstev, přípravka
předvedla pěkný požární útok, mladší žáci se umístili na 9. a 5.
místě, starší žáci na 1. místě, ženy také na 1. místě a muži na 3.
místě. Večer se konal Zatoulaný hasičský bál, i účast na plese byla
hojná. Náš sbor by chtěl poděkovat obecnímu úřadu za propůjčení celého areálu. Podle ohlasu se všem u nás
moc líbí. Zúčastnili jsme se také literární, výtvarné a digitální soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
V okresním kole se na 1. místě umístily Anička Trnková s literární prací a Péťa Baliharová s digitální
technologií. V krajském kole se Anička umístila na 2. místě a Péťa na 1. místě. Péťa postoupila do republikového
kola a obsadila krásné 3. místo  Gratulujeme. Této soutěže se zúčastnilo 36 467 dětí. Chtěla bych poděkovat
dětem za krásné reprezentování nejen sboru, ale i naší obce. Dětem přeji hezké prázdniny a budeme se těšit po
prázdninách na zahájení nové sezóny .
Za celé SDH Petra Baliharová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
25. května jsme vyjeli na první výlet v tomto roce. Cílem naší
cesty byly Staré Hrady u Libáně. Cestou jsme se zastavili v
Novém Bydžově v Zahradnickém centru, abychom se přesvědčili
o pravdivosti reklamních letáčků, které pravidelně dostáváme
domů. Líbilo se nám a něco jsme i nakoupili. Ve Starých Hradech
byl právě čas na oběd, takže jsme rovnou zasedli k obědu ve
staré krčmě RYCHLOKRMNĚ. Při prohlídce hradu, zámku i
sklepení, kde bylo všude plno draků a pohádkových bytostí, nás
provázela příjemná čarodějnice s velmi vtipným vyprávěním. Ve
sklepení bylo plno skřítků pomocníčků (ty bychom potřebovali i
doma), ale také plno lenochů. Domů jsme si odváželi samé milé
dojmy a Žolíky pro štěstí se skřítkem LÁSKULÍNEM. To je
ochránce lásky a štěstí v lidských obydlích. Není toto výborný
námět na prázdninový výlet s dětmi? Náš pohodový a úsměvný
zájezd končil v cukrárně na náměstí v Jičíně. Příště vyjedeme do
Českého ráje. Pak už máme prázdniny a volno pro naše děti. Jinak se pravidelně setkáváme v knihovně OÚ a
letos jsme tam již oslavili naše dvě nové osmdesátnice. Hodně štěstí!
B. Kozárová

ARCHEOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Na sobotní odpoledne 29. dubna se sešli příznivci historie našich obcí
na holovouské návsi s paní PhDr. Evou Ulrychovou. K velkému
překvapení přišlo přes 80 posluchačů všech věkových kategorií jak
místních, tak i těch, kteří jezdí po všech vycházkách zmíněné
archeoložky. Trasa vedla z holovouské návsi, kolem zámku do
Chodovic. Zastavili jsme se také v kostele sv. Bartoloměje. Tady nás
pozdržela dešťová přeháňka. Nikomu to však nevadilo, alespoň jsme si
vyslechli v těchto krásných prostorách další zajímavé informace.
Pokračování následovalo v oboře, která je přístupná pouze výjimečně.
Prošli jsme pozůstatky valů starého hradiště, které bylo osídleno v 9. století a údajně původní obyvatelé následně
založili hradiště v Ostroměři. Zajímavých informací a letopočtů bylo mnoho. Velké poděkování patří paní
Ulrychové, která nás zaujala svým poutavým vyprávěním. Místní krajina je bohatá na historii, proto jsme se
domluvili na pokračování archeologické vycházky na Chloumky. Zde se dozvíme něco o zaniklých vsích, tvrzišti a
opevněném statku s nálezy bronzových předmětů. Zveme všechny 21. října na další, tentokrát podzimní
vycházku.
ledol

FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Letošní „pálení čarodějnic“ pořádala obec Holovousy se Sborem dobrovolných
hasičů již tradičně ve sportovním areálu U Vagónu. Šikovné čarodějnice
připravily pro malé čaroděje podvečer plný soutěží a her. Při setmění se
rozhořela vatra, která posloužila i k zahřátí, protože letošní Filipojakubská noc
byla poměrně chladná. Kdo měl chuť, mohl si opéct buřty své nebo zakoupené
v místním občerstvení. Příjemná atmosféra, popovídání s přáteli a dětský
smích, to jsou bonusy dnešní doby, na které bychom neměli zapomínat. Večerní
atmosféru také doplnila živá hudba pod vedením pana Koláře a jeho přátel.
Letošní čarodějnice jsme si všichni užili 
ledol

DÁMSKÝ KLUB - HRUŠTIČKY
V květnu jsme pořádali oblíbený výměnný bazárek. Byly jsme opět překvapeny hojnou účastí našich spoluobčanů
a ještě více oblibou, kterou tato akce získala. Jak jsme zjistili, začínají k nám jezdit i maminky z okolních vesnic.
Jsme moc rádi, že náš nápad těchto výměn má takový úspěch. Nedílnou součástí našeho bazaru je hlavně
pomoc pro charitu pod záštitou Diakonie Broumov a pomoc pro Azylový dům pro matky s dětmi v Hradci Králové.
Vždy, když jedeme s věcmi do tohoto domu, vidíme krásné prostředí, ochotný a milý personál, ale přesto cítíme
lítost a bolest z toho, jak se může žena s dětmi ocitnout v takové situaci. Musíme být vděční, že existují takové
instituce, které takto podají pomocnou ruku člověku v tísni. Chci proto poděkovat nejenom svým kamarádkám za
pomoc při této akci, ale i všem zúčastněným a místním hasičům za poskytnutí prostor na tuto akci. Doufáme, že
další bazárek bude mít stejný úspěch. Těšíme se zase na podzim.
M. Schmiederová

JARNÍ KONCERT
Tradičně v chodovickém kostele koncertuje Hořický komorní orchestr.
Letošní vystoupení se konalo v neděli 28. května. Ve zcela novém
programu pod taktovkou zkušeného pedagoga pardubické konzervatoře
PhDr. Vladimíra Kulíka zazněly skladby W. A. Mozarta, G. Ph.
Telemanna, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a Beatles. Jako sólisté se
představili pan Jaromír Soukup na flétnu a pan Jan Sezima na violu. Byl
to nádherný hudební zážitek, jenom škoda, že přišlo malé množství
posluchačů. Příštím koncertem nás potěší pan Václav Uhlíř hrou na
varhany v srpnu na Pouťovém jarmarku. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

DĚTSKÝ DEN – POHÁDKOVÁ CESTA
Dětem jsme připravili k jejich svátku odpoledne plné pohádkových soutěží.
Kouzelná cesta začínala u vchodu do sportovního areálu, kde děti měly
porazit draka a s kartičkou vstoupit do pohádky. Další zastavení bylo u
velkého draka, který se usídlil u ohniště. Projít mohly ty děti, které dovedly
uvázat dračí smyčku nebo uzlíky na stužce. Kdo drakovi pomohl, mohl projít
podél rákosí. Nepotkal však na plážičce vodníka, ale dva mužíčky s velkými
nosy – Křemílka a Vochomůrku. Ti měli připravené záludné úkoly na
kartičkách s obrázky. Cesta pokračovala kolem obory k Čertově lávce.
Zvonění zvonku a řetězu bylo slyšet hned při vstupu do lesa. K radosti
všech byl čert hodný, žádné dítko si do pytle nedal, zato však vyžadoval
přesnou trefu do čertovské tlamy. Na pěšince pod lesem už na všechny čekal Krteček, který měl úkoly opravdu
všetečné. Poté děti seběhly podél rybníka a u mola už hopsali Bob a Bobek, kteří potřebovali pomoct vylovit
z klobouku ztracené kamínky. Pro děti to byl úkol nelehký. A pohádková cesta se blížila k závěru, jestě však na
ně čekala zamotaná cesta s nejrůznější havětí. Ukázalo se, že děti jsou odvážné a moc šikovné. Na kopečku už
je nedočkavě vyhlížela čarodějnice, která každému uloupla ze své chaloupky sladký perníček. A co pan král?
Ten na všechno spravedlivě dohlížel, děti odměnil míčkem a poukázkou na nanuka. Kdo chtěl, mohl si zasadit u
pergoly kouzelnou fazolku nebo semínko slunečnice. Zábava pro děti pokračovala tanečním vystoupením Zuzky
Kvasničkové s fenkou Jenny. Za svůj výkon byla Jenny odměněna velkým potleskem a dobrotou. Zajímavé a
poučné byly soutěže myslivců z Lověny Dobrá Voda. Odpoledne pokračovalo do podvečerních hodin, počasí
přálo a dětem patřil celý areál. Bylo vidět, že si to naši nejmenší užili, a pro nás, organizátory, to je největší
odměna. Bez pomocných rukou by však nešlo takové akce uskutečňovat. Odměny zajistil Obecní úřad
Holovousy. Fazolky a semínka slunečnic darovali manželé Soukupovi. Pomoc s přípravou a velké poděkování
patří naší mladé generaci. Jako pohádkové postavičky byli: drak – Barča Baliharová, Křemílek a Vochomůrka –
Káťa Baudyšová a Anička Vojtěchová, čert – Honza Vojtěch, Krteček – Míša Kráčmarová, Bob a Bobek – Honzík
Kráčmar s mamkou, čarodějnice – Péťa Baliharová a král – Lukáš Doležal. Děkuji všem a budeme se těšit příště!
ledol

NECKYÁDA ANEB „PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ“
Obec Holovousy Vás zve na 7. ročník akce NECKYÁDA aneb „Prázdniny
začínají“. Zahájení proběhne v sobotu 1. července od 14:00 hodin
registrací plavidel na rybníku v Chodovicích. Vítána jsou plavidla všeho
druhu a jakéhokoliv tvaru – fantazii se meze nekladou. Podmínkou je plavidlo
domácí výroby! Plavidla se budou ucházet o přízeň diváků a ti svými hlasy
rozhodnou o vítězi soutěže o nejhezčí plavidlo. Druhou disciplínou bude
soutěž plavidel na čas. To znamená, za jaký čas dostane posádka plavidlo
z jednoho kraje rybníka na druhý. Dále jsou pro všechny, kteří budou mít zájem, připravené soutěže bez plavidel.
Čeká na Vás štafetový běh pro dva kolem rybníka s plněním zábavných úkolů a soutěž na lávce. Bohaté
občerstvení po celé odpoledne je zajištěno a k poslechu a tanci nám zahraje od 18:00 hodin do 24:00 hodin
U Vagónu pan Němeček z Ostroměře. Přijďte si do Chodovic užít krásné sobotní odpoledne. Těšíme se na
Vás.

pš

DOGDANCING
Vážení spoluobčané a příznivci psích sportů. Ráda bych Vás pozvala na již 3. ročník Holovouského poháru,
závodu v dogdancingu (tanci se psem), který se bude konat 23. července od 9:00 hodin ve sportovním areálu
U Vagónu. Závodníci budou rozděleni do kategorií JUNIOŘI, ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ a také bude otevřena
speciální kategorie TROJIC. Kde s jedním psovodem budou tančit dva psi najednou. Celé závody budou
posuzovat velice milé rozhodčí Alena Smolíková a Šimona Drábková. Přijďte podpořit naše chlupáče a podívat se
na skvělé výkony. Občerstvení po dobu akce zajištěno.
Zuzka Kvasničková

TRADIČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ V CHODOVICÍCH
Sdružení fotbalistů Chodovousy Vás srdečně zve na jubilejní 21. ročník pouťového turnaje v malé kopané na
hřišti U Vagónu, v sobotu 19. srpna 2017. Výkop prvního zápasu bude od 8:30 hodin. Představí se Vám 5 až 6
týmů z Chodovic, Holovous a blízkého okolí. Potvrzené týmy: FC Chodovice - složený z místních hráčů do 30
let, Stará garda – tým nad 30 let, vedený Radkem Křovinou, všem známý tým Sporting Havana, Baťák tým
z Hořic - složený z vysloužilých fotbalistů a srdcařů, a poslední v řadě Tým Borek.
Přijďte si užít dobrého fotbalu a podpořit místní borce! Počasí je objednané. Všichni jste vítání. Fotbalu zdar!
T.D.

XI. ROČNÍK POUŤOVÉHO JARMARKU
A 4. SETKÁNÍ RODÁKŮ, OBČANŮ A PŘÁTEL OBCE HOLOVOUSY
Poslední srpnový víkend bude v letošním roce patřit pouťovému jarmarku Slavnosti sv. Bartoloměje, který jsme
spojili se 4. setkáním rodáků, občanů a přátel obce Holovousy. Bude tedy plný zábavy, zážitků, oživených
vzpomínek a milých setkání. Program na sobotu 26. 8. i na neděli 27. 8. 2017 je již připravený a v nejbližších
dnech budou rozeslány Pozvánky. Nebylo v našich silách zjistit všechny odstěhované obyvatele z naší obce a
jejich současné adresy. Touto cestou Vás všechny prosíme o spolupráci. Šiřte prosím tuto informaci o 4. setkání
rodáků, občanů a přátel obce Holovousy mezi své příbuzné a přátele naší obce, ať se nás sejde co nejvíce.
Všichni jsou srdečně vítáni, samozřejmě i Ti, ke kterým se písemná pozvánka nedostane. Přijměte tedy naše
pozvání, ať bylo učiněno jakoukoliv formou. Všichni jste srdečně zváni.
bradz

CYKLOBUSY
Máte rádi cyklistiku, krásné výhledy a neopakovatelné zážitky? Pak určitě využijte hustou síť cyklotras a
cyklostezek, které oblast Podkrkonoší nabízí. Pro Vaše pohodlí i rychlejší dosažení cílů budou stejně, jako
v minulých letech, jezdit cyklobusy, které na území Podkrkonoší vyjedou již 3. 6. 2017 a budou v provozu do 30.
9. 2017.

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Milí spoluobčané, Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) pro Vás připravil, již tradičně, podzimní výlet, který je
naplánován na 16. září 2017. Jako každý rok využijeme služby cestovní kanceláře Hoška Tour s milým a
ochotným průvodcem Tomášem Horákem. Navštívíme tentokrát oblast Křivoklátsko s programem:
1) Nižbor – exkurze do sklárny RÜCKL CRYSTAL, která vyrábí křišťálové sklo zdobené brusem. Pro vysokou
kvalitu výrobků je firma vybírána pro výrobu oficiálních státních darů. Vstupné 120,- Kč.
2) Křivoklát – možnost prohlídky jednoho z nejvýznamnějších a nejstarších hradů. Dále vycházka na vyhlídku U
Trojice a k památníku K. Egona Fürstenberga (nejkrásnější pohled na hrad). Vstupné 160,- Kč, senioři 110,- Kč.
3) Lány – zastávka u hrobu T. G. Masaryka a zajímavá vycházka rozlehlým zámeckým parkem s možností
návštěvy palmového skleníku. Vstupné 15,- Kč.
Podrobnější informace budou ještě upřesněny v srpnovém Zpravodaji. Těšíme se na všechny zájemce. Pro
místní s trvalým pobytem je doprava zdarma a přespolní zaplatí 100,- Kč/osoba.
Trasa a místa jsou uzpůsobena věku seniorů a dobře přístupná. Přihlásit se můžete na telefonním čísle
732 108 061 – Lenka Doležalová, na telefonním čísle OÚ Holovousy 730 519 013 nebo osobně.
ledol

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU PODKRKONOŠÍ
REGIONÁLNÍ PRODUKT®
MAS Podchlumí, z. s. ve spolupráci se spolkem Podzvičinsko, z. s. vyhlašuje
v letošním roce již X. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky
®
„PODKRKONOŠÍ regionální produkt “. Jste místní producent a chcete dát o svých
výrobcích a produktech vědět? Jste hrdí na svůj podnikatelský záměr? Nebo znáte
někoho, kdo se má čím pochlubit a nabídnout případným zákazníkům? Pak využijte
možnosti pro svůj produkt získat značku „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“.
Výrobci certifikovaní v této výzvě rozšíří řadu stávajících 28 regionálních produktů Podkrkonoší. Lze certifikovat
řemeslné výrobky (keramika, dřevěné hračky, pletené košíky, šperky, ozdoby atd.), potravinářské (pečivo,
cukrářské či cukrovinkářské výrobky, nápoje, med, uzenářské nebo mléčné výrobky, výrobky zeleninové či
ovocné atd.), zemědělské (ovoce, zelenina, mák atd.) a přírodní produkty (pískovec, květiny a další). Cílem
značení je podpořit zdejší výrobce, zviditelnit region a přispět tak i k rozvoji cestovního ruchu – lákavou nabídkou
kvalitních produktů z regionu Podkrkonoší. Více informací na www.maspodchlumi.cz.
MAS Podchlumí

ZAHRÁDKÁŘI VÁS PO ROCE ZVOU NA VÝLETY
Český zahrádkářský svaz základní organizace Chodovice zve své členy, ale i nečleny na výlety:
1) V krásném prostředí hospitálu Kuks je vinobraní již zažitou tradicí, letošní rok je 11. Na slavnosti vína a
burčáku se můžeme těšit 9. září 2017. Odjezd bude pravděpodobně v 8:00 hodin. Předpokládaná cena dopravy
je pro členy ČZS zdarma, ostatní 100,- Kč. Vstupenka pro členy ČZS zdarma, ostatní 200,- Kč.
2) Zahrádkáři pořádají nově zájezd na výstavu Zemědělec. 11. října 2017 se na výstavišti v Lysé nad Labem
uskuteční již 47. ročník. Pokračování bude v oblíbené prodejně - kontraktační výstavy. Každoročně tuto
zemědělskou a zahrádkářskou výstavu navštíví kolem třiceti tisíc lidí. Tento fakt svědčí o tom, že se jedná o
jednu z nejoblíbenějších lyských výstav mezi širokou veřejností. Souběžně
s podzimní výstavou ZEMĚDĚLEC 2017 se uskuteční již 22. ročník výstavy NÁŠ
CHOV. Oblíbené podzimní zahradnické trhy, kde si tradičně budete moci vybrat
z nepřeberného množství okrasných i ovocných dřevin, keřů a květin, sadby, hnojiv
a zahradnické chemie, nářadí a nástrojů pro zahradnické práce i drobné
mechanizace. Předpokládaná cena dopravy je pro členy ČZS zdarma, ostatní 200,Kč. Vstupenka pro členy ČZS zdarma, ostatní 120,- Kč. Odjezd bude upřesněn
podle zájmu účastníků. Na oba zájezdy se můžete závazně přihlásit v Chodovicích
u paní Mirky Šecové. Uvedená částka bude vybrána před odjezdem osobně paní
Šecovou nebo osobně v autobuse. Těšíme se na Vaši účast.
Za ČZS Šecová Mirka

OBECNÍ KNIHOVNA
Zveme všechny příznivce knížek, dětské a dospělé čtenáře, do naší obecní knihovny. V měsíci květnu jsme
obměnili knižní fond z knihovny V. Čtvrtka v Jičíně. Můžete si vybrat ze široké škály žánrů – romány, knihy
s válečnou tematikou, historické, povídky, detektivky, životopisy, odbornou literaturu a hobby. Dětská literatura je
rozdělena podle věku a knížky byly vybrány podle současných trendů a zájmu dětí. Otevírací doba: pondělí
a čtvrtek od 8:00 hodin do 10:00 hodin, v úterý od 15:00 hodin do 17:00 hodin.
Přijďte si vypůjčit knížku na léto 
ledol

ŽIVOTNÍ JUBILEA
3. 8.
22. 8.
23. 8.
1. 9.
2. 9.

Božena Knězáčková, 75 let
Vladimír Beneš, 81 let
Marta Buštová, 83 let
Jaroslav Šafránek, 86 let
Marie Truhlářová, 86 let

Přejeme Vám všem slunné léto plné zajímavých
zážitků a odpočinku.
Užijte si čas prázdnin a dovolených podle svých
představ. 

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Narodily se
8. 5. Petra Strážnovská z Holovous
29. 5. Rozálie Slavíková z Chodovic

Zemřeli
18. 5. Marie Hladíková z Chodovic
30. 5. Bohumil Vojtěch z Chodovic
6. 6. Jaroslav Kynčl z Chodovic

Přistěhovali se
Jan Štulák z Vrchlabí do Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY


Neckyáda aneb „Prázdniny začínají“ – na rybníku v Chodovicích,
večer posezení s hudbou pod pergolou (pan Němeček z Ostroměře) od 18:00 – 24:00 hodin
 23. 7.
Dogdancing – ve sportovním areálu U Vagónu
 19. 8.
Tradiční pouťový fotbalový turnaj – na hřišti U Vagónu
 26. 8.
Setkání rodáků – 4. ročník, sportovní areál U Vagónu, registrace od 10:00 hodin,
začátek ve 13:00 hodin, od 10:00 hodin bude otevřená škola a kostel sv. Bartoloměje
 26. 8.
Pouťová zábava – sportovní areál U Vagónu – živá hudba od 20:00 – 02:00 hodin
 27. 8.
Slavnosti sv. Bartoloměje – v 10:00 hodin poutní mše svatá v kostele, od 13:00 hodin bohatý
kulturní program pro děti i dospělé v kostele a jeho okolí, pouťový jarmark od kostela k farské
zahradě, na které budou již od pátku v provozu pouťové atrakce.
 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) léto 1x za 14 dní – 11.
7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., zelená známka (1x za 14 dní) – 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., žlutá známka
(měsíční) – 11. 7., 8. 8., 5. 9., oranžová známka (rekreační) – 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., černé pytle na
směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír, kovové obaly) – každé 1. úterý
v měsíci: - 4. 7., 1. 8., 5. 9.,
1. 7.
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