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Toto vydání Zpravodaje vychází s malým zpožděním, ale za to je plné informací z událostí, které jsme na konci srpna
prožívali.

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 18. 7. 2017 bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem červencového zastupitelstva bylo schválení uzavření Smlouvy o
dílo na realizaci rekonstrukce hřiště za školou v Chodovicích s názvem
„Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“. Ze tří firem, které se výběrového řízení
zúčastnily, byla vybrána firma, která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou – B plus P s.r.o., Havlíčkova 795, 549 41 Červený Kostelec, se kterou
byla uzavřena Smlouva o dílo. Celková cena za dílo včetně DPH je 904.312,Kč. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla poskytnuta v maximální možné
výši 400.000,- Kč. Z rozpočtu obce bude hrazena částka 504.312,- Kč.
S umístěním nových herních prvků na hřišti za školou byl řešen i neutěšený stav
cestiček, který byl vyhodnocen jako nevyhovující. Zastupitelé schválili investici
z rozpočtu obce, jež pokryje náklady na jejich celkovou rekonstrukci. Hřiště za
školou by tak prošlo kompletní rekonstrukcí.
V souvislosti s realizací akce „Domestos“, která od začátku prázdnin probíhala v ZŠ a MŠ, byla schválena investice
z rozpočtu obce a to do kompletní výměny rozvodů elektriky, vody a odpadů v rekonstruovaných prostorách sociálního
zázemí ve školce i ve škole. Zastupitelé dále schválili pořízení nových plastových oken do sociálního zázemí ve školce
i ve škole a schváleno bylo i snížení vysokých stropů sádrokartonem, do kterého byla instalována bodová světla.
Sociální zázemí ve školce i ve škole je bez vypínačů a rozsvěcení světla a spuštění větráku reaguje na pohyb. Obklady,
dlažba, umyvadla, pisoáry a vodovodní baterie byly hrazeny z finanční výhry Domestos.
Projednán a schválen byl záměr prodeje vozidla (speciální skříňový-FURGON). SDH Holovousy – Jednotka požární
ochrany má v současné době repasované a opravené hasičské auto Avia 31A, které je vybaveno prostředky na likvidaci
požárů a jiných živelných pohrom. Speciální skříňový automobil – obchodní označení FURGON již jednotka
nepotřebuje. Posledním bodem zasedání zastupitelstva byla organizace a přípravy na 4. Setkání rodáků, občanů a
přátel obce Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Pro tuto příležitost byla zakoupena trička, na kterých je
znak a název obce – pro organizátory akcí a pro obsluhu do občerstvení U Vagónu byla pořízena trička a zástěry
s názvem Občerstvení U Vagónu. Trička jsou neprodejná. U příležitosti 4. Setkání bylo vydáno Mimořádné vydání
Zpravodaje, ve kterém je průřez dobou uplynulých pěti let, střípky z historie i akce plánované na rok 2018. Bylo
dohodnuto, že toto mimořádné vydání obdrží ten, kdo se přijde zaregistrovat. Pár vydání máme ještě na obecním úřadě,
pokud máte zájem, je možné si jej vyzvednout.
Propagační předměty:
-nabízené na Setkání rodáků, občanů a přátel obce si můžete zakoupit na obecním úřadě
Za 120,- Kč-Nástěnné kalendáře A3 na rok 2018. Jsou v nich fotografie z míst a akcí
v naší obci. Uvedeny jsou v něm datumy svozu popelnic i naplánované akce v roce 2018.
Za 20,- Kč-Propisky se znakem a názvem obce.
Za 90,- Kč-Hrnečky, na kterých je vypískovaný znak a název obce Holovousy.
Za 5,- Kč-Pohled, pořízeny byly dva druhy pohledů. Jeden s obrázky obcí
Holovousy,Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří a druhý je z leteckých snímků obce.

VĚCNÁ BŘEMENA KANALIZACE
Během září 2017 budou rozeslány žádosti o podepsání Smlouvy o zřízení
věcného břemene – Kanalizační řád obce Holovousy. Žádosti obdrží všichni
občané, vlastníci pozemků, po kterých vede kanalizační řád. Na základě plné
moci vyřizuje tuto agendu firma Elprom s.r.o. Hořice pan Pavel Tobolka, na
kterého se v případě dotazů můžete obrátit. Kontakt najdete v průvodním dopise.
U průvodního dopisu budou přiloženy čtyři vyhotovení Smluv o zřízení věcného
břemene. Před podpisem samotným je třeba provést kontrolu údajů ve smlouvě.
Pokud bude zjištěna jakákoliv neshoda, je třeba vše řešit s panem Tobolkou.
Na jednom vyhotovení Smlouvy o zřízení věcného břemene musí být podpisy
úředně ověřeny. Pokud si necháte podpis ověřit na obecním úřadě v Holovousích, bude Vám tato služba poskytnuta
zdarma. Využijte tuto možnost. Pokud Vám nebude vyhovovat čas stanovených úředních hodin, je možné podpis zajistit
po telefonické dohodě i mimo úřední hodiny. Na všech jiných úřadech (matrika, notář, CZECH Point) by pro Vás ověření
podpisu bylo zpoplatněno.
Dvě podepsané smlouvy o zřízení věcného břemene včetně jedné ověřené pak zašlete zpět na adresu v přiložené
obálce.
Touto cestou bych Vás, milí spoluobčané, kterých se Smlouva o zřízení věcného břemene kanalizace týká, chtěla
zdvořile požádat o součinnost a spolupráci. Jedná se o jedenáct let starou záležitost, kterou bychom chtěli uzavřením
Smluv o zřízení věcného břemene dokončit. Velice Vám předem děkuji.
bradz

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterých
budeme volit 200 poslanců do Poslanecké sněmovny, dolní komory Parlamentu České republiky, pomocí systému
poměrného zastoupení. Volit mohou občané České republiky, kteří dosáhli zletilosti a nejsou omezeni ve svéprávnosti k
výkonu volebního práva. Před hlasováním má každý volič povinnost předložit platný doklad
k prokázání totožnosti. Volební místností bude budova obecního úřadu v Holovousích.
V místnosti knihovny vás bude čekat volební komise ve složení Božena Knězáčková, Jana
Brabcová, Majka Novotná, Marcela Zemanová a zapisovatelem Ing. Petr Kloutvor. K
letošním sněmovním volbám bylo připuštěno všech 31 přihlášených stran a hnutí. Je to
nejvíce v historii samostatné ČR. V Královéhradeckém kraji obdržíte obálky s kandidáty z 24
seskupení.
Obyvatelé ČR mohou volit i mimo místo svého trvalého bydliště, musí si ale včas vyřídit
voličský průkaz. Poprvé v historii České republiky budou výdaje na kampaň omezeny, a to
maximálně 90 milionů korun za každou stranu.
bradz

ŠKOLKA V ZÁŘÍ
Máme nové toalety a krásné nové hřiště – chce se nám vykřičet do celého světa!
Tímto chceme poděkovat všem rodičům a přátelům školy a školky, kteří nám
pomohli v soutěži Domestos vyhrát a získat tak finance na zrekonstruování
nových krásných toalet pro děti. Také musíme poděkovat obecnímu úřadu
v Holovousích, který nemalým dílem přispěl k této rekonstrukci a také přeměně
starého nevyhovujícího hřiště za nové s mnoha průlezkami. Zároveň se podařilo
vymalovat i naši školku-obě třídy, chodbu a šatnu. Děkujeme všem
řemeslníkům, kteří se na veškeré renovaci podíleli. Nemalý dík patří i učitelkám
mateřské školy, které se odvážně pustily do vymalování pěkné duhy na zeď ve
třídě. Školka byla doplněna o nový moderní nábytek s didaktickými pomůckami.
Všem se nové toalety, nové prostředí i nové hřiště velice líbí a nejvíce dětem,
kterých se tu 4. 9. 2017 sešlo 24, z toho 15 chlapců a 9 dívek. Také jsme přivítali
nejmladší děti-Antonii Kupkovou, Dominika Šubrta, Marka Soukupa, Alžbětu Doudovou, Filipa Smolu a Vanesu
Jiříčkovou. Všem dětem přejeme, aby se jim u nás v chodovické školičce líbilo.
učitelky MŠ

ŠKOLA UŽ JE TU!
Nejkrásnější prázdninové dny uběhly rychleji, než by si děti přály. Se
školním zvoněním jsme 4. září v 7:45 hodin zaplnili třídy a všichni
společně přivítali prvňáčky: Michaela France, Petru Kindlovou,
Michaela Mládka a Jana Škvrnu. Celkem bude školu navštěvovat 30
žáků. Chodovičtí školáci vědí, že se učení bát nemusí, protože se
kromě tradiční výuky učíme také hrou – a to v projektech, v přírodě a
na výletech. Vždyť se v naší školní písničce zpívá: „Učíme se do života
všechny fígle práce. Škola není pro robota, nemá žádný háček.“ Školní
rok bude rozdělen do měsíčních projektů, které budou prostupovat
několika předměty.
Co nás čeká? Září – Pojďme se seznámit. Děti si určí pravidla
chování, budou se vzájemně poznávat a učit se společně vycházet a komunikovat. Naučíme se vzájemně si pomáhat,
respektovat jeden druhého a umět používat „kouzelná slovíčka“. Nacvičíme vystoupení na „Slavnosti malináčů“.
Vyjedeme si na výlet parníkem a sejdeme se s rodiči na informativní schůzce.
Říjen – Společné zážitky. V sobotu 7. 10. vystoupíme na „Slavnostech holovouského malináče“. O týden později
v sobotu 14. 10. 2017 plánujeme společné dopoledne pro žáky a rodiče, kdy jim ukážeme školu a drobátko si
zamícháme rolemi (učitel, rodič a žák).
Složení zaměstnanců MŠ, ZŠ a kuchyně zůstává stejné jako v loňském roce.
Díky horlivosti a touze po lepším prostředí v naší školičce nám byly přes hlavní prázdniny splněny 2 velké sny. Velké
díky patří našim zastupitelům, kteří na svých zasedáních schválili finanční podporu všech námi předložených projektů,
firmě pana Andrejse, který nám zrekonstruoval školní toalety a firmě B plus P s.r.o., která ve spolupráci s firmou pana
Nimse obnovila herní prvky na hřišti za školou. Do konce roku se naše hřiště ještě dočká nových cestiček, abychom
mohli vesele vytáhnout tříkolky a koloběžky. Na závěr chci popřát dětem šťastné vykročení do školy a rodičům náruč
tolerance, trpělivosti a lásky.

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
Sběr papíru – novin, časopisů, knih bez pevné vazby, kartónů….. Víčka od PET lahví, náplně do tiskáren – cartrige
(inkoustové) i tonery (laserové) a baterie (monočlánky). To vše je možné donést do školy ve středu a ve čtvrtek - 13. a
14. září 2017 v čase od 6:30 do 16:00 hodin. Děkujeme že třídíte a naší škole tak pomáháte! 😊
za Lucie Nimsová

DOMESTOS „ZÁCHODKOVÉ ŠÍLENSTVÍ“
V letošním roce se už potřetí chodovická škola a školka přihlásila do soutěže
s Domestosem. Projekt se jmenoval „Vezměte úroveň školních toalet do svých
rukou“. Soutěž probíhala od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Děti i personál školy šli
do soutěže s velkou motivací a to vyhrát hlavní cenu. Udělali pro to maximum.
„Záchodkového šílenství“ prožívaly doslova celé rodiny. Nemalé úsilí se vyplatilo
a přineslo své ovoce-získané finanční prostředky ve výši 360.000,- Kč.
Zaměstnancům, dětem, rodičům a přátelům naší školy a školky patří velké
poděkování za skvělou propagaci této akce a za hlasy, díky kterým se podařilo
finanční prostředky získat.
S velkou radostí z výhry přišly také starosti, jak během prázdnin sociální zázemí
ve školce i ve škole zrealizovat a to v šibeničním termínu – do rodáků.
Práce na rekonstrukci probíhaly po celé prázdniny. Vyměněny byly rozvody vody,
elektřiny a odpadů. Do rekonstruovaných prostor byla pořízena nová plastová okna. Vysoké stropy byly sníženy
sádrokartonovým podhledem, který je osazen bodovými světly. Vyměněny byly obklady i dlažba. Nová jsou umyvadla,
baterie, pisoáry i toalety. Většina sanity byla hrazena z výhry. Náklady spojené s výměnou veškerých rozvodů, oken a
snížení podhledů byly hrazeny z rozpočtu obce. Jejich plánovaná výše se pohybovala kolem 380.000,- Kč. Přesné
vyúčtování není zatím k dispozici. Práce byly dokončeny těsně před 4. Setkáním rodáků.
Rekonstrukci provedla firma Petra Andrejse z Chodovic. Panu Petru Andrejsovi i personálu školy patří velké
poděkování. Byl to boj, aby se vše stihlo. Úsilí se vyplatilo a my se mohli návštěvníkům školy pochlubit krásným
sociálním zázemím ve školce i ve škole. Tak ještě jednou díky vám všem.
Zlatuše Brádlová

PROJEKT „HRAJEME SI, HÝBEME SE, RELAXUJEME“
Kromě akce Domestos, se do termínu konání rodáků podařilo
zrekonstruovat dětské hřiště za školou v Chodovicích. Stav
hřiště vybudovaného v letech 1981-1982 byl velmi špatný.
Většina herních prvků byla z důvodu bezpečnosti již
odstraněna. V prosinci 2016 byla na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podána Žádost o dotaci na rekonstrukci dětského
hřiště za školou v Chodovicích s názvem „Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“. Podobu hřiště jsme připravovali s těmi
nejpovolanějšími, s dětmi. Děti své plány kreslily, a protože se blížily Vánoce, tak ještě svá přání na pořízení nových
herních prvků na dětské hřiště napsaly do dopisů samotnému Ježíškovi. Vše bylo přiloženo k Žádosti. Na jaře letošního
roku přišla dobrá zpráva, že jsme dotaci získali. Proběhlo výběrové řízení, ve kterém nejnižší cenovou nabídku 904.312,Kč podala firma B plus P s.r.o.. Pro kterou zajišťovala zemní a výkopové práce firma Vladimíra Nimse. Dne 28. 6. 2017
byly dodavatelskou firmou zahájeny práce na hřišti. Během července a srpna byly na hřiště nainstalovány nové
bezpečné herní prvky, na jejichž výběru se úzce podíleli děti i jejich rodiče, a tak věříme, že rekonstrukce hřiště splní
jejich očekávání a požadavky. Herní prvky jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 14 let. Nutné je dodržovat Herní řád,
který je vyvěšen na hřišti a pokyny pro jednotlivé herní prvky. Rekonstrukce herních prvků na hřišti za školou byla
realizována pod názvem akce „Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“ a byla podpořena dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj – Podpora rozvoje regionů. Dotace byla poskytnuta v maximální výši 400.000,- Kč a celkové náklady činily
904.312,- Kč. V pondělí 4. září 2017 bylo hřiště za školou slavnostně předáno dětem a rodičům ke svému užívání. Po
přivítání prvňáčků a zahájení nového školního roku jsme se všichni společně přesunuli na hřiště za školou. Symbolický
klíč k odemčení rekonstruovaného hřiště od paní starostky převzala naše nejmladší „školčátka“ Filip Smola a Vanesa
Jiřičková a před zraky natěšených dětí, rodičů a přátel školy hřiště symbolicky odemkla. Radost v očích našich dětí byla
nekonečná, podílely se na přípravách celého projektu, psaly dopisy Ježíškovi a on opravdu jejich přání vyslyšel a udělal
výjimku. Naše děti dostaly svůj vysněný dárek už v září na začátku školního roku. Bylo to moc milé překvapení a splněný
sen. Bude to vypadat asi zvláštně, ale od té doby co je hřiště přístupné, se z něho ozývá nejen smích, ale i pláč dětí a
to v případě, kdy odmítají hřiště opustit. A to je jistě ta nejlepší vizitka jejich spokojenosti. Samotným dětem a jejich
rodičům pak přejeme spoustu hezkých chvil společně strávených v krásném prostředí u lesa na hřišti za školou. Projekt
„Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místí rozvoj.
Rekonstrukce asfaltových cestiček na hřišti za školou
Na rekonstrukci dětského hřiště za školou byly v rámci realizace projektu „Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme“ umístěny
nové herní prvky. S opravou či rekonstrukcí cestiček nebylo počítáno. Po usazení nových herních prvků vynikl jejich
žalostný stav. Zastupitelé na svém zasedání odsouhlasili rekonstrukci asfaltových cestiček, v rámci které by byl
odstraněn stávající asfaltový povrch a část nekvalitního zásypu, navožen kvalitním ve výšce cca 20 cm. Osazeny by
byly nové obrubníky a provedeny dva nánosy asfaltu. Práce by měly být zahájeny do konce září 2017. Hřiště za školou
tak do konce roku 2017 projde kompletní rekonstrukcí.
bradz

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
V červenci jsme si ještě vyjeli na výlet do Českého ráje. To je široký pojem, mnoho krásných míst pro výlety. My jsme
si vybrali dost neznámý objekt-Kopicův statek, Hrubou Skálu a Rovensko pod Troskami. Kopicův statek je jednou z
nejkrásnějších a nejpozoruhodnějších památek pojizerské architektury. Točilo se zde hodně českých pohádek. Jeho
majitel pan Vojtěch Kopic byl český vlastenec a samouk. Miloval historii, a proto blízko svého stavení ve skalách
vytesával slavné výjevy z naší historie. Jeho skalní galerie pomalu stárne. Hodně zde zapůsobil zub času. Sochy jsou
zarostlé křovím, omšelé a porostlé mechem, ale vždy ještě k poznání. Dají se přečíst i některá moudrá rčení. A tak jsme
našli Jánošíka, Jana Husa, Jiřího z Poděbrad, Cyrila a Metoděje, Přemysla, Libuši, Žižku, českého lva i štít perníkové
chaloupky. Dalo nám to hodně námahy, abychom se v hlubokém údolí po strmých stráních dostali ke všem jeho
sochám. Nebylo tedy divu, že jsme koukali i po nějakém občerstvení. A tak následoval dobrý oběd v hostinci "Králíček."
Naše zastávka na Hrubé Skále byla hlavně pro krásný výhled do kraje, opravdu Český ráj. Někteří z nás vylezli i na
zámeckou věž. To byl ještě větší zážitek. Do Rovenska pod Troskami nás lákala dřevěná zvonice s třemi obrácenými
zvony, zvanými "rebelské". Svolávali se jimi rebelové proti šlechtě a církvi. Velmi zajímavý a náročný způsob zvonění
provádí skupina čtyř zvoníků. Šlapou na připevněná prkna. Zvoní se jen o nedělích a svátcích. V Rovensku na náměstí
jsme také našli pěknou cukrárnu, kde jsme náš výlet ukončili. Sejdeme se až po prázdninách na společném výletě
pořádaném obecním úřadem ve spolupráci s cestovní kanceláří Hoška Tour. Již se těšíme. Pro zednické práce v místní
škole jsme chtěli přerušit naše pravidelné cvičení pro ženy, ale paní Anna Ruthová nám poskytla střechu nad hlavou.
Tak pravidelně chodíme cvičit na faru v Chodovicích. Moc jí děkujeme.
B. Kozárová

HASIČI O PRÁZDNINÁCH
Letní hasičské soustředění jsme měli v duchu olympiády. Ve dnech 12.-19. srpna
jsme se s dětmi vydali na kolech do nedalekých Lázní Bělohradu, kde jsme strávili
týden olympijských her. Děti se rozdělily do družstev a podle barvy družstva si
obtiskly na olympijské vlajce svou dlaň. V podvečer příjezdu jsme měli zahájení
olympijských her. Z našeho starosty sboru Mirka Rosůlka a nejen z něho, se
v zápětí stali Řekové, nechyběl taky běžec z Atén Roman Balihar, olympijský
průvod, vlajka i slib. A protože jsme věděli, že letošní tábor bude fyzicky náročný,
děti dostaly podle barvy svého družstva potítka. ☺ Soutěžily, jak v týmech, tak
samy za sebe. Uspořádali jsme výlety na zříceninu hradu Kumburk, do nedaleké
vesničky Brtev a zašli jsme si i na zmrzlinu. Ve středu náš olympijský program zpestřili dorostenci, kteří si pro nás
připravili strašidelnou stezku odvahy. Celý týden jsme ukončili vyhodnocením, kde jsme dětem rozdali batůžky a preclíky
s olympijskými kruhy. Počasí nám přálo, tak jsme si celý týden užili na jedničku. Poděkování patří kuchařkám, které
nám vařily samé dobroty, fotografům, kteří každý den přidávali fotky z tábora na stránky „hasicichodovice“ a rodiče tak
mohli sledovat své děti a samozřejmě svým pomocnicím, které mi pomohly s náplní tábora. Velké poděkování také patří
rodičům a prarodičům za napečené dobroty, zeleninu, ovoce, párky a buřty na opékání a i za další výpomoc. Děkujeme.
Po návratu z tábora 19. srpna nás čekal přátelský fotbalový zápas s místními fotbalisty. Hasiči vyhráli. ☺ V sobotu 26.
srpna se U Vagónu v Holovousích konalo Setkání rodáků, občanů a přátel obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky a
Dolní Mezihoří, na kterém měly hasičské děti taneční vystoupení s novou písničkou a nejmenší děti předvedly hasičský
útok. A povedlo se to. :) V hasičárně jsme měli vystavené poháry a fotky z uplynulých let a před hasičárnou vystavenou
techniku. Naši hasiči pomohli s občerstvením a s nedělním přemístěním věcí od vagónu ke kostelu v Chodovicích. Dne
2. září jsme se rozdělili na dvě party, mladší a starší děti jely na závody do Lužan, kde jely obhájit nebo vrátit putovní
pohár. Děti bojovaly v požárním útoku a štafetě dvojic. Mladší děti obhájily prvenství z minulého roku a tak si putovní
pohár přivezly zpátky, starším dětem se nepovedl požární útok tak, jak by chtěly, ale i druhé místo je krásné. Gratuluji.
Druhá parta jela do nedalekého Bílska, od nás jela přípravka, ženy a muži. Tam se konaly hasičské závody a zároveň
byla oslava získání nového hasičského auta. Závody byly rozděleny na požární útok a netradiční štafetu. Přípravka se
umístila na 3. místě, muži a ženy na 2. místě. Gratuluji.
A co nás čeká na podzim?
9. září – Milovická naběračka – dětská hasičská soutěž
23. září – Úlibický koláč – hasičské závody-muži a ženy
22. října – Závod požární všestrannosti – Vrchovina – dětská soutěž
Do nové sezóny přeji všem hasičům hodně sportovních úspěchů a zážitků.
Petra Baliharová

NECKYÁDA V CHODOVICÍCH
Začátek prázdnin jsme letos zahájili 7. ročníkem Neckyády, a to v sobotu
1. července. Na chodovický rybník vyplulo 7 parádních plavidel domácí
výroby. Fandilo se všem kormidelníkům. Mohli jsme vidět Vodnické kolo, Labutí
jezero, Dům důchodců, Vanamarán Mam – Tikky, Výletníky Simpsonovi, Čus
bus a Busáky. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První byla divácká soutěž
o nejkrásnější plavidlo a druhá soutěž plavidel na rychlost. V divácké
soutěži zvítězili Čus bus – velký retro autobus s veselou posádkou, na druhém
místě plavidlo Labutí jezero s roztančenými labuťáky a na třetím místě originální Vanamarán Mam – Tikky. Velký obdiv
patří všem tvůrcům a kutilům! Bylo se opravdu na co koukat. Soutěž na rychlost byla také velmi napínavá. Na 1. místě
se umístilo plavidlo Vanamarán Mam – Tikky, za ním s malým časovým rozdílem skončili Busáci a Čus bus.
Pokračováním tradiční Neckyády byly oblíbené štafety dvojic dětí a dospělých. Soutěžící dvojice musela přenést
vodou naplněný balónek po lávce a prostrčit ho záchranným kruhem, poté proběhnout „olympijskými kruhy“, pověsit
mokré prádlo, přenést misku s vodou nad hlavou druhého, projet slalom na koloběžkách a na závěr prohodit zauzlovaný
šátek skrz záchranný kruh. Další disciplínou byla jízda na trakaři po lávce, při které se přihlížejícím tajil dech nad výkony
odvážlivců. Občasné vykoupání i s trakařem pobavilo všechny diváky, a že jich letos bylo :-) Soutěžící byli za všechny
disciplíny odměněni jak věcnými cenami, tak hlavně povzbuzováním a potleskem. Večer pokračoval hudbou pana
Němečka z Ostroměře, který každého rozproudil i k tanečním výkonům. Neckyáda se vydařila! Zveme všechny tvořivce
a odvážlivce na příští rok, vymýšlejte originální plavidla a přijeďte se k nám do Chodovic pobavit.
ledol

NOVINKY Z PODZVIČINSKA!
Hořice mají nové omalovánky
Hořice mají své omalovánky pro děti. Jsou dělané formou komiksu, kdy malé
výtvarníky provede Anděla a Honzík po nejkrásnějších místech města. A proč právě
Honzík a Anděla? To jsou podle pohádky děti, které drží Krakonoš ve Smetanových
sadech v ruce.
Najdete zde celkem 10 obrázků, jednu spojovačku a také „puzzle“ z dalších slov, které
s Hořicemi souvisí a vše je doplněno jednoduchými říkankami. Tak co, líbí se Vám?
K dostání jsou v Městském informačním centru za cenu 10 Kč.
Box na informační materiály
Již brzy přibyde u vchodu do Městského úřadu v Hořicích box na informační materiály o městě. Návštěvníci města tak
dostanou základní materiály, jako jsou letáky či mapa města i v době, kdy je Městské informační centrum zavřené.
Osušky s motivem koupaliště Dachova
Nabídku suvenýrů města Hořice rozšířila nová osuška s motivem koupaliště Dachova.
Velikost je 75 x 140 cm a prodejní cena 299 Kč. K dostání je v Městském informačním
centru Hořice a v příštím roce bude v prodeji i na koupališti Dachova.
Synagoga v Hořicích
Městské informační centrum nabízí nově i
prohlídky hořické synagogy pro skupiny nejméně 10 osob. Doporučujeme si
termín předem domluvit telefonicky či e-mailem v Městském informačním
centru. K zapůjčení jsou zde i klíče od židovského hřbitova. Ke konci
kalendářního roku se rozšíří také nabídka sběratelských turistických vizitek o
motiv se židovskými památkami města Hořice.
Za DM Monika Benešová

DOGDANCING
V neděli, 23. července jsem pořádala již 3.ročník dogdancingových závodů Holovouský Pohár. I přes velmi parné počasí
se nakonec sešlo 20 závodících týmů. Závodníci si mohli vybrat z kategorií JUNIORŮ, ZAČÁTEČNÍKŮ, POKROČILÝCH
a TROJIC. Kategorii JUNIORŮ jsem vyhrála já se svojí mladší fenkou Carrie, na 2.místě byla Kristýna Sůsová s Lilly
a na 3. místě Stanislava Horáčková a Baddy. Kategorii ZAČÁTEČNÍKŮ vyhrála Blanka Bartková se Šarynou, na 2.
místě skončila Kristýna Effenbergerová se Sárou a na 3. místo dotančila Andrea Kratochvílová a Gosh. V kategorii
POKROČILÝCH zvítězila Tereza Slováková a Aico, 2. místo si vytančila Martina Komínová a Basty a 3. místo patřilo
Tereze Ratajové s Bartem. A v kategorii TROJIC si své vítězství vytančily mé kníračí holčičky Jenny a Carrie, na 2.
místě skončila Kristýna Effenbergerová s Hubym a Sárou a na 3. místě Andrea Kratochvílová s Goshem a Flo. Touto
cestou bych samozřejmě chtěla poděkovat všem pomocníkům, rozhodčím Aleně Smolíkové a Šimoně Drábkové, ale
hlavně sponzorům, bez kterých by konání závodů nebylo možné a jimi jsou- krmivo Grand Vital, obec Holovousy, firma
Coca-cola, řeznictví U Slavíků, Hořické trubičky (firma p. Klůze), 4dox.cz - výrobce obojků a postrojů pro psy a Nová
Vinotéka Hořice.
Organizátorka akce Zuzana Kvasničková

DOPIS VEŘEJNOSTI!
Vesnice roku, není to tak dávno, co jsme všichni oslavovali tento název, je to opravdu radostná
zpráva, že jsme byli vybráni. Byli by na to hrdi i naši předkové, ale ti, bohužel, už jsou na místě
odpočinku – na našem hřbitově. Toto posvátné místo jejich klidu je ale poslední dobou dosti
často terčem nepěkných věcí, jde o ničení hřbitovní výzdoby, krádeže osázených mís a
v neposlední době i občan žijící mezi námi se nestydí zneuctít hrob svých spoluobčanů „psími
exkrementy“! Toto značí o jeho inteligenci. Co vy ostatní na tento přístup? Jak je možné
v dnešní době, aby takto uvažoval normální člověk a dokázal se mezi námi procházet-myslím, že i toto je známka jeho
osoby. Ani upozornění značkou, že psi nemají na těchto místech co dělat, je některým lhostejné. Co si myslet o těchto
lidech-ani ruka se jim nedá podat. Doufám, že si tento článek přečte i spoluobčan, který se nestydí toto vyvádět a
zamyslí se nad svým chováním.
Hana Špinková

POSLEDNÍ SRPNOVÝ VÍKEND BYL PLNÝ
MILÝCH SETKÁNÍ A VZPOMÍNÁNÍ
Sobota 26. 8. 2017 - 4. Setkání rodáků, občanů a přátel obce Holovousy,
Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. Samotné sobotě předcházely měsíce
příprav, a čím víc se termín konání blížil, práce i starostí přibývalo. V květnu bylo
rozesláno 180 pozvánek na adresy, které jsme již měli, případně při aktualizaci získali
do naší evidence. Pozvánky byly také roznošeny do schránek všech čísel
popisných v obci a to v počtu 243. Pozvánky byly předány a my už jen čekali na to,
kolik rodáků, občanů a přátel přijme naše pozvání.
Místo pro konání akce jsme vybrali sportovní areál U Vagónu a tak jsme se museli poprat s novou situací, jak vše zajistit
a zabezpečit, aby všechno klaplo a aby se na nic nezapomnělo. V sobotu ráno jsme vstávali s velkou nervozitou.
Zvonění zvonu z věže kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích zahájilo 4. Setkání rodáků, občanů a přátel
obce Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. V 10:00 hodin byl slavnostně otevřen kostel, ve kterém
se konala výstava obrazů výtvarnice a rodačky paní Danuše Svobodové. Návštěvníci si po celý víkend s obdivem
prohlíželi obrazy a nešetřili chválou. A protože to byla výstava prodejní, mnozí z nás si vybrali obraz, který si odnesli
domů. Od deseti hodin byla také otevřena budova školy, ve které byla připravena výstava kronik, panelů s fotografiemi
ze života školy i obce a návštěvníci mohli nahlédnout do nově zrekonstruovaných prostor sociálního zázemí ve školce
i ve škole a do všech tříd. Bylo moc hezké pozorovat, když se právě nad fotkami setkali kamarádi, spolužáci či sousedé
a společně tak hádali, kdo to vlastně na té fotografii je? V kronikách tak jistě každý našel spoustu vzpomínek. A ve
vyzdobených prostorách budovy školy jsme zase s nostalgií mohli zavzpomínat na čas strávený ve školních lavicích.
Od 10:00 hodin probíhala ve sportovním areálu U Vagónu registrace rodáků, občanů a přátel. Každému z nich byl na
památku přišpendlen symbolický znak obce. Jako pozornost si odnesl pohled naší obce a na doma k přečtení si mohl
každý vzít Mimořádné vydání Zpravodaje. Připraveny byly i registrační panely s mapami obcí, do kterých každý po
registraci zapíchnul vlaječku do domu dle příslušného čísla popisného. Sportovní areál U Vagónu byl připraven na
sobotní slávu. Krásně vyzdobené bylo pódium, na stolech na návštěvníky čekaly výborné koláče, švestičky z VŠÚO a
nechyběla ani květinová výzdoba.
Počasí nám přálo a tak se nejprve zaplnila místa pod připravenými stany a pod pergolou, kde byl stín. Ve 13:00 hodin
proběhlo slavnostní zahájení. Pozdravit a přivítat všechny přítomné přišla starostka obce, ředitelka Základní školy a
Mateřské školy paní Lucie Nimsová, starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Miroslav Rosůlek a na závěr jednatel
VŠÚO pan Jaroslav Vácha. Celé odpoledne pak moderovali mladí rodáci a hasiči Barunka Baliharová a Honza Vojtěch.
Jako první přivítali na parketu děti z mateřské školky. Jejich vystoupení bylo velmi roztomilé a sklidilo zasloužený
potlesk. Školku vystřídaly děti ze školy s krásným pásmem lidových písniček. Mnozí z nás si je s dětmi s chutí také
zazpívali. Zazněla hymna naší školičky, kterou se děti rozloučily. Svá vystoupení děti zvládly skvěle. Zřejmě pilně
trénovaly i o prázdninách a za to jim patřilo poděkování a potlesk spokojených diváků.
A to už byl čas a prostor pro studentský pop-rockový orchestr Regioband, který nás svojí hudbou provázel po celé
odpoledne a příjemně vyplňoval čas mezi jednotlivými vystoupeními. Odpolední program pokračoval tanečním
vystoupením mladých hasičů. A tak se z našich moderátorů stali i tanečníci. Vtipné vystoupení se přítomným moc líbilo.
Svoji velkou šikovnost pak ukázali nejmladší zástupci z řad hasičů. Děti předškolního věku nám všem předvedly útok a
uhasily „hořící“ domeček. Je jasné, že nám v obci roste další moc
šikovná generace. Svižné skladby od Regiobandu nás posunuly
k poslednímu vystoupení, kterým byl tanec rodačky Zuzky
Kvasničkové s pejsky Jenny a Carrie. Potlesk, pro pejsky piškoty a
také pohlazení od nejmenších diváků bylo jistě příjemnou odměnou.
Regioband pak ukončil odpolední program. Kdo chtěl, mohl se bavit
dál. Od 20:00 hodin se konala tradiční pouťová zábava. K tanci a
poslechu hrála skupina Pokrok. Taneční parket se brzy zaplnil a
nebýt velké bouřky, která vyhnala z parketu všechny tanečníky a
z pódia muzikanty, jistě bychom se protančili až do neděle. Zábava
musela být však předčasně ukončena.
I přesto vydržely hloučky u stolů až do ranních hodin. A i když to tak
nevypadalo, postupně se ve sportovním areálu vystřídalo více než
524 zaregistrovaných, kteří obdrželi znak obce. V hasičárně i před
ní byla k vidění hasičská technika a výstava fotografií a pohárů
hasičů i fotbalistů. Od 15:00 hodin do 17:00 hodin mohli zájemci nahlédnout do nové budovy VŠÚO, kde byla také
výstava archeologických nálezů z naší obce a okolí. V tuto dobu byla otevřena i Prodejna VŠÚO, kde si návštěvníci
mohli zakoupit sezónní ovoce, kontejnerované stromky, med a mošt.

Po celé odpoledne se ve sportovním areálu mohly děti vozit na ponících nebo si vyrobit origami v tvořivé dílničce u
Amálky Vrbatové a Terezky Škvrnové. K prohlídce obce mohl každý zdarma využít přistavený kočár s koňmi.
Po celý den i celý večer skvěle fungovalo občerstvení U Vagónu i u hasičů.
Tak snad každý, kdo se zúčastnil, odcházel spokojený. Bylo velmi milé sledovat hemžení ve sportovním areálu. Vítání
střídalo loučení a na všech bylo vidět, jak jsou rádi, že se po letech setkávají. Z debatních kroužků se ozýval smích a
tak se vzpomínalo a vzpomínalo. A to je ten pravý důvod, proč se takováhle setkání pořádají. Tak snad se vám u nás
líbilo.

SLAVNOSTI SV. BARTOLOMĚJE, POUŤOVÝ JARMARK
Nedělní ráno bylo pro nás organizátory trochu hektické, ale nakonec se vše ze
sportovního areálu stihlo převozit za kostel svatého Bartoloměje, aby se měli
návštěvníci na co posadit a také aby bylo něco dobrého k jídlu i k pití. Před
jedenáctou hodinou se z věže kostela rozezněl zvon, který vítal příchozí na mši.
Během dopoledne přijížděli stánkaři se svými produkty, připraven byl dobový
kolotoč a střelnice, to vše pro děti zdarma. Nechyběla ani korálková dílnička.
Příchozí ke kostelu vítal flašinetář. Ve 13:30 hodin zahájilo odpolední program
za kostelem svatého Bartoloměje jarmareční hudební těleso Nešlapeto. Na děti
pak čekalo loutkové představení divadla Loutka s pohádkou Tři zlaté vlasy
Děda Vševěda. Děti se zájmem sledovaly děj pohádky a navíc si ještě mohly
vyzkoušet vodění loutek. V 17:00 hodin se kostelem rozezněly varhany pod
prsty pana Václava Uhlíře, kterého na pozoun doprovázela paní Lucie
Houdková. Obrazy paní Dany Svobodové a krásný varhanní koncert společně
vytvořily slavnostní atmosféru svátečního dne. Byla to opravdu nádhera. Stalo se již tradicí, že závěr pouti u nás patří
ochotnickému divadelnímu spolku Blsko. Letos nás čekalo divadelní představení Lesliho tajemství. Opět nezklamali. Na
pódiu se tak postupně odvíjel vtipný děj, v němž nechyběla zápletka a ani honička a střelba mezi diváky. Představení
vyloudilo úsměv na tváři dětem i dospělým a bylo odměněno velkým potleskem. Od pátečního odpoledne po celý víkend
byly na farské zahradě v provozu pouťové atrakce pro všechny generace. Tak se můžeme těšit zase na příští rok.
bradz

PODĚKOVÁNÍ
S přípravami a organizací posledního srpnového víkendu, který v naší obci v sobotu 26. 8. 2017 patřil 4. Setkání rodáků,
občanů a přátel obce Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří a v neděli 27. 8. 2017 11. ročníku Slavností
svatého Bartoloměje a pouťovému jarmarku bylo spousta práce, starostí a zařizování. Velice jsme si přáli vše zvládnout
a všichni jsme se snažili. V neděli večer bylo vše za námi a my jsme se s velmi dobrým pocitem s akcemi nabitého
víkendu vraceli do svých domovů.
Tomu, aby se vše povedlo, předcházelo mnoho práce. Jen ten, kdo nahlédne pod pokličku pořádaných akcí jako
organizátor nebo jako pomocník, vidí, co se za jejich pořádáním skrývá práce. A protože to mohu za ta léta posoudit,
vím, že nic není samozřejmostí. A každému, kdo přiloží ruku k dílu, je třeba za jeho pomoc poděkovat.
Základní škola a Mateřská škola Chodovice
Při plánování 4. Setkání rodáků byla řešena otázka, čím naše rodáky, občany a přátele při registraci ozdobíme. Úkol
vymyslet a nejlépe i vyrobit padl na školku a školu. A tak znak obce – zelený filc se
žlutým jablíčkem byl na světě. Na jeho výrobě se podíleli všichni ze školky i ze
školy. Vyrobeno bylo 838 kusů znaků obce. Všem se moc líbily a každému slušely.
Do školy i školky bych chtěla poděkovat za nápad i samotnou výrobu. Jste moc
šikovní. V budově školy po celou dobu prázdnin probíhala rekonstrukce sociálního
zázemí ve školce i ve škole. Práce prováděla firma Petra Andrejse. Od začátku
bylo v plánu školu zpřístupnit rodákům, kterým jsme chtěli nově zrekonstruované
prostory ukázat a zároveň zde připravit plánovanou výstavu kronik a panelů
s fotografiemi ze života ve škole i v obci. Čas o prázdninách letos běžel asi dvakrát
tak rychleji než obvykle. Nebo nám to tak připadalo. Nervozita by se dala občas
krájet. Všichni však vydrželi a posledních čtrnáct dní před setkáním rodáků se ve
škole i ve školce děly zázraky, obzvlášť v posledním týdnu. V budově školy se střídali řemeslníci, kteří postupně vše
dodělávali a ladili. Povolán byl všechen personál školy a tak to chvílemi vypadalo, že děvčata se smetáky a handrami
pronásledují řemeslníky po celé škole a to mnohdy s odstupem několika centimetrů. A aby toho nebylo málo, vymalovali
zaměstnanci ze zeleně obě

třídy v mateřské školce. Paní učitelky si je doladily veselými obrázky, přestěhovaly nábytek a připravily tak dětem nové
hrací koutky. Paní učitelky ze školy nezůstaly pozadu, vymalovaly schodiště i kouty ve třídách u umyvadel, která jsou
nová i nově obložená hezkými obkladačkami. Vše se postupně rýsovalo. Hemžení přežili řemeslníci, zaměstnanci ze
zeleně i všechen personál školy. Panu Petru Andrejsovi, malířůmzaměstnancům ze zeleně a všem do školy patří mé velké poděkování za
skvěle odvedenou práci. Jen díky vám jsme se mohli návštěvníkům pochlubit
nově zrekonstruovaným zázemím ve školce i ve škole i výstavou kronik a
panelů s fotografiemi. Škola byla krásně vyzdobená a nikdo by ani nevěřil, co
všechno se v jejich prostorách jen chvíli před jejím otevřením dělo.
Milé vystoupení dětí ze školky i ze školy si zasloužilo velký potlesk. Děti byly
moc šikovné. I přesto, že měly prázdniny, pod vedením svých učitelek
dokázaly, že přes prázdniny nic nezapomněly.
Ráda bych také poděkovala všem zaměstnancům obce.
Pod vedením pana Václava Sudíka se všichni snažili obec připravit na tuhle
slávu. Buňky ve sportovním areálu prošly velkou rekonstrukcí. Ty u hasičárny
natřeli zaměstnanci obce. Buňky u obory, které byly přiděleny k užívání
hasičům, si hasiči natřeli sami a položili zámkovou dlažbu mezi nimi. Střechu
nad buňky vyrobili a namontovali pracovníci ze zeleně pod vedením Bořka
Šubrta a oplechování provedl pan Leoš Bambuškar. Všichni se snažili, aby to buňkám na rodáky slušelo. Do všech byly
zakoupeny nové vchodové dveře od firmy Svartes s.r.o.. Radek Křovina pak zajistil jejich namontování.
Velký kus práce odvedli zaměstnanci ze zeleně ve školce, ve škole i na hřišti za školou. Posekali prostranství v obci,
připravili vše na víkend, během kterého skvěle fungovali. V novém složení se svého úkolu zhostili na jedničku. Tak
chlapi, díky.
Poděkování patří i ženskému osazenstvu na obci.
Haničce Sehnoutkové, která je v současné době na mateřské dovolené, ale zdatně nám pomáhala a to i na dálku.
Haničku vystřídala Petra Škvrnová, která svoji první obecní akci takového rozsahu zvládla na jedničku a to ve spolupráci
s Lenkou Doležalovou. Tyto tři ženy mi byly největší oporou a jim patří můj dík.
Výstava obrazů paní Danuše Svobodové
Krásnou výstavu svých obrazů v kostele svatého Bartoloměje připravila paní Dana Svobodová. Obrazy interiér kostela
oživily a moc jim to v kostele slušelo. Návštěvníci nešetřili chválou. Výstava se povedla na jedničku. Mnozí z nás si
obrazy koupily a odnesly do svých domovů. Daně děkuji za důvěru v náš kostelíček vloženou i za realizaci výstavy.
Věřím, že se můžeme těšit zase někdy příště. Třeba za rok?
V tento slavnostní víkend se z věže kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích rozezněl zvon z roku 1494 a to
hned dvakrát. V sobotu před zahájením výstavy obrazů v kostele a otevřením budovy školy. A v neděli před poutní mší.
Zdeňkovi Novotnému patří velké poděkování a to jistě od nás všech, kteří zvonění slyšeli. Letos poprvé se také Zdeněk
Novotný setkal s panem Víškem z Chodovic, který od svého mládí chodil do kostela v Chodovicích zvonit. Vzpomínky
a vyprávění pana Víška i jeho bratra byly velmi zajímavé a mnohdy i veselé.
Během sobotního dne se o nás ve sportovním areálu U Vagónu po stránce občerstvení vzorně starali všichni
z občerstvení U Vagónu i z občerstvení od Hasičů. A tak jsme se mohli do syta najíst i napít. Občerstvení U Vagónu se
v neděli přestěhovalo za kostel svatého Bartoloměje a stalo se z něho Občerstvení od Vagónu. Usměvavá obsluha tak
téměř nonstop pokračovala ve své jízdě a to včetně Bořka Šubrta, který po celé dva dny griloval a griloval výborné
steaky a klobásy. Díky.
Za výbornou spolupráci bych moc chtěla poděkovat do Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského a
to za možnost prohlídky nové budovy OVI, instalaci archeologické výstavy, za otevřenou prodejnu i za švestky na stoly
ve sportovním areálu. Velkou chválu a poděkování si také zaslouží naši mladí rodáci a hasiči zároveň, kteří celé
odpoledne moderovali-Barunka Baliharová a Honza Vojtěch. Tak Barunko a Honzo,
díky, byli jste skvělí a zvládli jste to na výbornou.Za sobotu děkuji všem, kteří již od
samého rána pobíhali a zařizovali vše potřebné ve sportovním areálu U Vagónu. Těm,
kteří se během dne vystřídali v registraci a s úsměvem vítali příchozí. V neposlední
řadě poděkování patří i našim dětem, které vystupovaly v programu dne a to ať už
jako žáci naší školy a školky nebo jako hasiči. Dík patří i všem, kteří v neděli ráno
přišli do sportovního areálu U Vagónu uklízet a vše potřebné převozit ke kostelu
svatého Bartoloměje, kde se konaly Slavnosti svatého Bartoloměje. Po jejich
ukončení pak i další brigádníci ochotně pomohli s úklidem.
Poděkování patří i panu Jaroslavu Musilovi a Milanu Vojtěchovi, kteří ochotně poskytli
místa pro parkování aut. Vážení pomocníci, jmenovaní i nejmenovaní, ještě jednou
velký dík, byla radost s Vámi všemi spolupracovat, bylo na Vás spolehnutí a díky tomu
vše dopadlo na jedničku.
Zlatuše Brádlová

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM TURNAJEM
V sobotu 19. srpna se uskutečnil již 21. ročník pouťového turnaje v malé kopané na hřišti u Vagónu. Sešlo se 5 týmu,
tedy stejný počet jako loni. Přes noc déšť krásně hřiště zalil a od rána panovalo ideální počasí pro kvalitní fotbal. Mokrý
trávník přispěl k rychlejší hře, takže padalo mnoho gólů a bylo se opravdu na co koukat.
Obec reprezentovali jako vždy tým mladších fotbalistů a Stará garda. Letos se více dařilo mladším hráčům, kteří
s přehledem zvítězili v základní skupině s 9 body. Střílelo to hlavně Michalovi Brádlemu, který nastřílel v 5 zápasech 9
gólů a právem bral trofej Nejlepšího střelce. Druhý skončil hořicko-lukavecký tým Návrat Džambulky se 7 body. Pouze
o skóre skončila na 3. místě Stará garda! Čtvrtí skončili Baťák tým a poslední Sporting Havana. Po odehrání základní
skupiny následovaly vyřazovací boje prvních 4 týmů. Právě tady se vše zamotalo. O třetí místo chtěl zabojovat hořický
Baťák a od prvních minut to bylo znát. Stará garda to měla hodně těžké a na konec nedokázala hořický tým přestřílet a
musela bronzovou trofej přenechat Baťáku. Finále mezi místními borci a hořicko-lukaveckým týmem bylo od prvních
minut dost vyrovnané a zdálo se, že ho rozhodnou jeden nebo dva góly. V posledních minutách, jich ale napadalo do
chodovické branky více a celý turnaj tak vyhrál tým Návrat Džambulky.
Základní skupina:
Celkové pořadí turnaje:
1.
Chodovice
1. Návrat Džambulky
2.
Návrat Džambulky
2. Chodovice
3.
Stará garda
3. Baťák
4.
Baťák
4. Stará garda
5.
Sporting Havana
5. Sporting Havana
Po vyhlášení turnaje následoval sranda zápas mezi hasiči a místními fotbalovými legendami. Po boku brankáře Bořka
Šubrta se postavili Vašek Žďárský, Pavel Škvrna, Radek Křovina, David Veselý a další. Za hasiče nastoupili zejména
Roman Balihar, Karel Kalenský nebo Martin Škvrna a doplnila je místní omladina nejenom z řad hasičů. Celý zápas
provázely šance na obou stranách, ale z vítězství se nakonec radovali hasiči! Je to neuvěřitelné, ale i následující
penaltový rozstřel ovládli hráči hasičů! Závěrečné poděkování patří obci Holovousy za finanční podporu, bez které by
se turnaj jen těžko organizoval a obsluze v občerstvení U Vagónu. Za rok jsme tu zpět a všichni jste srdečně zváni!
Tomáš Doležal

VÝLETY ZAHRÁDKÁŘŮ
Český zahrádkářský svaz základní organizace Chodovice
letos měla připravené dva výlety. Pro malou účast jsou výlety
zrušené. Jednalo se o výlet na Kuks v září a na výstavu
Zemědělec v říjnu. Další nabídka zájezdů bude projednána na
Výroční členské schůzi zahrádkářů. Těšíme se na Vaši účast.
Za ČZS Šecová Mirka

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V neděli 10. září nás čekala v kostele sv. Bartoloměje milá povinnost, na kterou se
s paní starostkou každý rok těšíme. Vítání nových občánků je milá a zároveň důležitá
událost. Krásné vystoupení s pásmem písniček a básniček si připravily děti ze školky
a školy s paní učitelkou, předaly svým malým kamarádům dárečky a pohoupaly je
v kolébce. Rodiče se na památku podepsali do kroniky obce a obdrželi malou
pozornost. Do rodiny občanů naší obce jsme přivítali Vítka Šubrta, Petru
Strážnovskou a Rozálii Slavíkovou. Popřejme našim nejmenším do života hodně
lásky, zdraví a šťastné chvíle strávené se svými rodiči!
ledol

PODZIMNÍ VÝLET
Již v předešlém čísle Zpravodaje jste se mohli dočíst o plánovaném podzimním výletu nejen pro seniory, který
každoročně pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Jako každý rok využijeme služby cestovní kanceláře Hoška Tour
s milým a ochotným průvodcem Tomášem Horákem. Navštívíme tentokrát oblast Křivoklátsko s programem:
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 po slevě 100,- Kč.
Křivoklát – možnost prohlídky jednoho z nejvýznamnějších a nejstarších
hradů-prohlídkový okruh Gotické paláce. Vycházka na vyhlídku U Trojice a
k památníku K. Egona Fürstenberga (nejkrásnější pohled na hrad). Vstupné
160,- Kč, senioři 110,- Kč.
Lány – zastávka u hrobu T. G. Masaryka a zajímavá vycházka rozlehlým
zámeckým parkem s možností návštěvy palmového skleníku. Vstupné 15,Kč. Během dne vyjde čas i na kávu se zákuskem a tečkou za sobotními
zážitky bude večeře ve vybrané restauraci. Trasa a místa jsou uzpůsobena
věku seniorů a dobře přístupná. Pro místní s trvalým pobytem je doprava
zdarma a přespolní zaplatí 100,- Kč/osoba. Zájezd je již naplněn. Výlet se
koná v sobotu 16. září. Z Hořic se odjíždí od Swellu v 6:40 hodin, v Bílsku v 6:45 hodin, v Chodovicích na
zastávce v 6:50 hodin a v Holovousích na zastávce v 7:00 hodin. Těšíme se na všechny zájemce.
ledol

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
V letošním roce se bude dne 7. 10. 2017 na návsi
v Holovousích konat jubilejní, již 15. ročník Slavností
holovouských malináčů. Z tohoto důvodu bude náves zcela
uzavřena a to na základě Přechodné úpravy silničního
provozu. Vážení občané, chalupáři, obracím se na Vás proto s
žádostí o spolupráci při organizaci sobotních slavnosti. Prostor
návsi v Holovousích bude od 9:00 do 17:00 uzavřen pro
dopravu. Největší omezení se bude týkat, těch z Vás, kteří na
návsi bydlíte. Předem děkuji za vaše pochopení, které se bude
týkat i vašich návštěv. Pokud budete potřebovat odjet,
zaparkujte prosím včas své vozy mimo prostranství návsi.
Místa pro parkování jsou vyhrazena na louce Musilových a na
poli pod hostincem u Krejčů v Holovousích. Na Chloumka bude
objížďka přes Záhumení. Objížďka bude vedena kolem hospody U Krejčů, ke smírčím křížům (Zatáčka u Truhlářových),
dále doprava k Benešům, pokračovat bude doprava na křižovatku u Buštů a zde vlevo, přímo do kopce k Melicharům,
pak vpravo k Pulcovým a na křižovatku k vrátnici ústavu. V celém úseku nenechávejte prosím zaparkovaná auta na
komunikaci. Děkujeme.
Shrnutí: náves-uzavřena v sobotu 7. 10. 2017 od 9:00 do 17:00, Záhumení – nenechávat auta u cesty.
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

15. ROČNÍK SLAVNOSTÍ HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ
Letošní 15. ročník Slavností holovouských malináčů se již blíží a připadá na sobotu 7. října 2017.
V rámci letošního ročníku vyhlašujeme opět soutěže, které byly uspořádány již při konání prvního ročníku. 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
2. 10. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin
Úterý
3. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek
5. 10. 2017 od 8:00 do 15:30 hodin.
„O nejchutnější jablečný moučník“ Soutěžit může ten, který předá na obecní úřad v Holovousích 3 kousky
připraveného moučníku (2 budou vystaveny 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
6. 10. 2017
15:00 – 18:00 hodin
sobota
7. 10. 2017
7:00 – 8:00 hodin
(z důvodu malé kapacity lednice na obecním úřadě, doporučujeme předávat moučníky v sobotu ráno).
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.
A jaký je letošní program? Zahájení slavnosti bude ve 13:00 hodin na pódiu na návsi v Holovousích, po
kterém následuje vystoupení mažoretek z DDM Hořice. Od 13:45 hodin proběhne vystoupení místních dětí z mateřské
a základní školy Chodovice. Ve 14:00 hodin nastoupí všichni pěstitelé a šikovné cukrářky, protože začne vyhodnocení
soutěží „O nejlahodnější jablko – Malináč“ a „O nejchutnější jablečný moučník“, po kterém bude následovat již
tradiční plavení koní na rybníku v Holovousích. Ve 14:30 hodin se bude prezentovat Psí útulek z Chlumu a od 14:45
hodin se můžete těšit na Divadlo kouzel Pavla Kožíška „S kouzly kolem světa“. V 15:45 hodin vystoupí folklórní
soubor Hořeňáček, jejichž děti předvedou písně a tance z Podkrkonoší. V 16:15 hodin se uskuteční předání certifikátů
„PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®“, které si budete moci po celý den zakoupit na návsi v Holovousích. V čase od
16:45 hodin bude patřit pódium Zuzce Kvasničkové, která se svými zvířecími miláčky předvede taneční vystoupení –
Dogdancing. Od 17:00 hodin nám zahraje a zazpívá hudební skupina Prague Queen – Queen Revival a v 19:00 hodin
proběhne prezentace a exhibice projektu SebeRevolta. V 19:45 hodin bude připravena již tradiční kapela Levou rukou
band, kterou ve 20:00 hodin přeruší slavnostní ohňostroj nad rybníkem od Pavla Elcnera. Po ukončení ohňostroje
budeme tančit dále až do pozdních nočních hodin s Levou rukou band. V průběhu celého odpoledne bude zajištěno
bohaté občerstvení včetně výborných domácích koláčů. 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, sportovní
aktivity 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. Připravena bude i ochutnávka a prodej regionálních potravin. Zároveň bude
od 14:00 do 17:00 hodin probíhat Den otevřených dveří v Ovocnářském výzkumném institutu, kde bude pro
návštěvníky mimo jiné připravena výstava ovoce – staré ovocné odrůdy, archeologická výstava a k vidění zde budou i
soutěžní moučníky a malináče. Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vás!
pš

POZOR! VÝMĚNNÝ BAZAR OPĚT ZDE!
Dámský klub si vás opět dovoluje pozvat na holovouský výměnný bazar v hasičárně za Vagónem, který proběhne ve
dnech 13. - 14. října 2017 (pátek, sobota). V pátek 13. října od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu 14. října od 10:00 do
17:00 hodin. Můžete přinést věci nepotřebné a přebytečné a naopak si odnést to, co potřebujete. A to vše zdarma.
Vybíráme letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
(minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky –
vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, drobné elektrické
spotřebiče, hračky – plastové, plyšové, jakékoliv, knihy a časopisy. NEVYBÍRÁME!! ledničky, televize, počítače,
matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil. I letos bude zbytek
věcí věnován Diakonii Broumov a část věcí půjde opět do hradeckého azylového domu pro matky s dětmi. Těšíme se
na vás!
Monika Schmiederová

ZAKONČENÍ SPORTOVNÍ SEZÓNY
U VAGÓNU
V sobotu 21. října jste všichni příznivci sportu zváni na
ukončení sportovní sezóny U Vagónu od 14:00 hodin. Kde si
pro vás místní hasiči spolu s fotbalisty připravili sportovní
disciplíny, vše možného i nemožného druhu. Občerstvení
bude zajištěno ve vagónu. Přijďte nás podpořit Vaší účastí,
abychom si to letošní zakončení sezóny společně všichni užili.
pš

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Se uskuteční dne 21. října 2017 v době od 10:25 – 10:40 hodin v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy
SVARTES) a od 10:50 – 11:05 hodin v Holovousích před obecním úřadem
Sbírané druhy nebezpečných odpadů: Z provozu automobilů: autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny,
brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí,
čisticích prostředků, zaolejované hadry apod. Fotochemikálie: tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače,
barviva, bělidla, inkoustů apod. Kosmetika: znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů
apod. Tuky a oleje: fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem
ropných látek, apod. Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru: nerozbité zářivky, úsporné
žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru:
televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné:znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od
kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel,
pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.
pš

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Od úterý 24. října 2017 do naplnění, nejdéle však do neděle
29. října 2017. Bude ve sportovním areálu U Vagónu přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad. Odpad je možno donést
v časech od 16:00 – 18:00 hodin, kde bude vybírán našimi
zaměstnanci, pouze od místních obyvatel. Mimo tuto dobu bude
kontejner uzamčen. Do kontejneru je možno odložit odpad
z domácností, který se svým objemem nevejde do popelnice a
odpad, který nelze dále vytřídit.
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ – PLASTY, PAPÍR, ŽELEZO,
NEBEZPEČNÝ ODPAD – PNEUMATIKY A ODPAD ZE
ZAHRÁDEK.
pš

ARCHEOLOGICKÁ
VYCHÁZKA
Potěšíme příznivce historie našich obcí - pro
Vás a širokou veřejnost připravil obecní úřad
Holovousy ve spolupráci s paní PhDr. Evou
Ulrychovou
pokračování
archeologické
vycházky. Tentokrát projdeme zaniklé vsi
v Holovousích a prohlédneme tvrziště a
opevněný dvůr na Chloumkách. Sejdeme se
v sobotu 28. 10. 2017 ve 13:00 hodin
v Holovousích u obecního úřadu. Všichni
jste srdečně zváni!
ledol

BRAMBORIÁDA A DRAKIÁDA

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Milé děti, přijďte v neděli 29.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 do soutěže přinést největší bramboru,
kterou doma máte! Na všechny se moc těšíme! ☺
ledol

Den státnosti 28. října – Vznik samostatného
československého státu si připomeneme již
tradičně v předvečer tj. pátek 27. 10. Sraz bude
jako každoročně v 18:00 hodin u pomníku. Děti
z chodovické školy si připraví krátké vystoupení
a poté s lampiónky půjdeme k holovouskému
rybníku. Tam děti vypustí vlastnoručně
vyrobené lodičky z kůry s vlajkou České
republiky. Zveme tímto všechny děti, rodiče a
širokou veřejnost na příjemné setkání.
ledol

ŽIVOTNÍ JUBILEA
01. 9.
02. 9.

Jaroslav Šafránek, 86 let
Marie Truhlářová, 86 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

PŘISTĚHOVALI SE
Vojtěch a Mareček Soukupovi z Hořic do Chodovic
Petra Soukupová z Vykáně do Chodovic
Jana Suchá z Chodovic do Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY

PODZIMNÍ PRANOSTIKY
Září
O svatém Matouši – vlaštovky nás opouští.
Svatý Václav víno chrání, po něm přijde vinobraní.
Říjen
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
Svatý František zahání lidi do chýšek.

SŇATEK UZAVŘELI
19. 8.
25. 8.

Petra Vodvářková a Vojtěch Soukup
v kostele sv. Bartoloměje
Věra Karaliova a Zbyněk Šec

•
•
•
•

Burza vyřazených pohádkových knih v ZŠ celé září ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin
Prodej vyřazených lehátek v MŠ-info. na tel.č.: 724 985 324
13. – 14. 9.
Sběr v ZŠ – papír, PET víčka, baterie v uvedené dny od 6:30 do 16:00 hodin
16. 9.
Výlet nejen pro seniory - (Hořice odjezd od Swellu v 6:40 hodin, Bílsko v 6:45 hodin,
Chodovice v 6:50 hodin na zastávce a Holovousy v 7:00 hodin na zastávce.)
• 7. 10.
15. ročník slavností holovouských malináčů – od 13:00 hodin bohatý kulturní program
• 13. – 14. 10.
Výměnný bazar – v hasičárně (pátek 13. 10. od 14:00 do 18:00 hodin a v
sobotu 14. 10. od 10:00 do 17:00 hodin)
• 14. 10.
Zavírání letní turistické sezóny na Zvičině – 13:30 -16:30 hodin (Drakiáda)
• 16. 10.
„Povídání z Bosenských pyramid“ – s paní Izabelou Klimovou od 15:30 hodin
v knihovně obecního úřadu
• 20. – 21. 10
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – v budově obecního úřadu
• 21. 10.
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(Chodovice u Svartesu 10:25 – 10:40 hodin a Holovousy u OU10:50 – 11:05 hodin)
• 21. 10.
Ukončení sportovní sezóny – od 14:00 hodin U Vagónu
• 24. – 29. 10.
Kontejner na velkoobjemový odpad – ve sportovním areálu U Vagónu
• 27. 10.
Lampiónový průvod – od 18:00 hodin u pomníku
• 28. 10.
Archeologická vycházka – od 13:00 hodin u obecního úřadu
• 29. 10.
Bramboriáda a drakiáda – od 14:00 hodin U Vagónu
• 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) – 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., žlutá známka (měsíční) – 5. 9., 3. 10., 31. 10., oranžová známka
(rekreační) – 5. 9., 19. 9., 3. 10., černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem
(plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 5. 9., 3. 10., 7. 11.
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