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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce dne 19. 9. 2017 bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem programu bylo vyhodnocení realizace akce „Hrajeme si, hýbeme
se, relaxujeme“ – hřiště za školou, která byla ukončena 18. srpna 2017, kdy bylo
hřiště dodavatelskou firmou předáno. Slavnostně pak bylo otevřeno při zahájení
nového školního roku dne 4. 9. 2017.
Celkové náklady činily 904.312,- Kč. Poskytnutá dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj byla poskytnuta v maximální výši 400.000,- Kč. Zastupitelé schválili a vydali
Provozní a návštěvní řád veřejného dětského hřiště u Základní školy a Mateřské
školy Chodovice. V souvislosti s umístěním nových herních prvků na hřišti za
školou odsouhlasili zastupitelé investici z rozpočtu obce do celkové rekonstrukce
cestiček. Práce budou zahájeny v prvním listopadovém týdnu. Hřiště za školou tak projde kompletní rekonstrukcí.
Zastupitelé projednali a schválili navýšení provozní dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Chodovice. Důvodem
je havárie plynového kotle, který musel být vyměněn za nový. Současně s výměnou plynového kotle proběhla
rekonstrukce plynové kotelny, vyměněn byl i bojler a vyvložkován komín. Celková rekonstrukce plynové kotelny stála
147.220,70 Kč.
S novelou zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů vznikla obcím povinnost stanovit společné školské obvody. Obec Holovousy je zřizovatelem
jedné základní školy, na které zajišťuje základní vzdělávání pro 1. až 5. ročník. Zastupitelé na svém zasedání vydali
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů. Za tímto účelem byla
v červenci letošního roku uzavřena Dohoda mezi obcí Holovousy a městem Hořice o vytvoření společného školského
obvodu spádových základních škol pro 6. – 9. ročník k zajištění plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého
pobytu v obci Holovousy. Společný školský obvod základních škol vykonávají Základní škola Na Habru, Hořice,
Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice a Základní škola, Hořice, Komenského 338.
Projednán byl výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace :
• na nové chodníky ke stávajícím zastávkám autobusové dopravy pro obec Holovousy po obou stranách silnice
R/35 v km cca 80,708 až 80,949
• na nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy
Nejvýhodnější nabídku předložila firma ENERGIAPROJEKT s.r.o., Hradec Králové. Tato firma předložila nejvýhodnější
nabídkovou cenu za obě projektové dokumentace 663.049,- Kč včetně DPH. Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o
dílo.
Na zasedání zastupitelstva 18. 7. 2017 bylo schváleno vyvěšení záměru prodeje vozidla značky AVIA „SPECIÁLNÍ
AUTOMOBIL HASIČSKÝ“ – obchodní označení FURGON. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. Jako jediný
zájemce se přihlásil předseda MOTORGATE Z.S. Zastupitelé prodej vozidla tomuto jedinému zástupci schválili. Vozidlo
bude umístěno v Muzeu socialistických vozů – Velké Hamry-Svárov.
Zlatuše Brádlová
K prodeji jsou připraveny propagační předměty obce Holovousy:
Za 120,- Kč – Kalendář na rok 2018. Jsou v něm fotografie z míst a akcí v naší obci,
dále tam najdete datumy svozu popelnic i plánované akce v roce 2018.
Za 250,- Kč – Kuchařka s recepty moučníků ze soutěže „O nejchutnější jablečný moučník“.
Recepty jsou doplněny fotografiemi z uplynulých ročníků Slavností holovouských malináčů od roku 2003
do roku 2016.
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 – Pohledy
Vše je možné si v době úředních hodin zakoupit na obecním úřadě.

„PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT“
INFRASTRUKTURA ZŠ CHODOVICE
To je název projektu, na jehož realizaci byla v únoru letošního roku podána
žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního
programu – Infrastruktura základních škol (SVL). Na přípravě tohoto projektu
jsme společně pracovali se školou a to řadu měsíců. Všichni jsme doufali, že
dotaci získáme a díky jeho realizaci se nám podaří naší školu zmodernizovat.
Již po uzávěrce příjmu žádostí jsme věděli, že to asi nebude jednoduché,
protože podané žádosti značně převyšovaly alokované finanční prostředky.
I přesto jsme v náš projekt věřili. V úterý 24. 10. 2017 se naše naděje
rozplynuly. Byla nám doručena depeše, která oznamovala, že dotaci na
školu nezískáme. Je to pro nás velké zklamání, ale jiná možná řešení
budeme hledat dál.
Touto cestou bych moc chtěla poděkovat celému personálu školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Lucie Nimsové za
to, že přípravám věnovaly spoustu svého volného času a s velkou péči vše plánovaly. Byla to naše společná „srdcovka“
a tak věříme, že se v budoucnu podaří tento projekt zrealizovat alespoň částečně.
Zlatuše Brádlová

PODZIM VE ŠKOLE
V měsíci září a říjnu se děti seznamovaly a zvykaly si opět na školní
povinnosti. Společně s MŠ jsme vyjeli do ekologické stanice Huslík
v Poděbradech. Školáci se dozvěděli mnoho zajímavostí z hmyzí říše a
stali se „asistenty pana profesora Motýla“. Dalším zážitkem byla i plavba
parníkem po Labi, pro některé děti premiéra. Rádi jsme přivítali v kostele
sv. Bartoloměje nové občánky obce Holovousy a nacvičili vystoupení na
Slavnosti holovouských malináčů. Náš společný den – to byl název
říjnové soboty, na kterou se školáci svědomitě připravovali. Chtěli svým
rodičům ukázat, jak se v naší škole učí, jaké používáme pomůcky a
metody učení. Všichni jsme se sešli se zvoněním zvonečku v 8:00 hodin
ve třídách. Děti i rodiče si svých nových rolí hodně užili. Svačiny připravily
ochotné maminky a po nich hurá na hřiště a do lesa. Na hřišti si všichni
společně zahráli nejoblíbenější hry svých dětí a v lese rodinné týmy plnily
záludné otázky ze školních lavic. Dopoledne uteklo jako mávnutím proutku. V jídelně jsme si pochutnali na výborném
obědu. Paní kuchařky nabídly výběr ze dvou chodů a tak si každý vybral podle svého. Poté jsme se sešli v tělocvičně,
abychom zhodnotili „náš společný den“, který jsme si náramně užili. Každý rodinný tým si odnesl na památku píšťalku
s mottem „Píšťalka volá, rodinu svolá“. Doufejme, že bude svoji roli v rodinném plánování plnit co nejčastěji☺. Velké
poděkování patří všem školákům, zvlášť páťákům, kteří téměř celý projekt připravili. Hojnost hub jsme využili v prvouce
a přírodovědě, poznávali jsme je, třídili a uspořádali výstavku. Všichni jsme se hodně poučili. Také jsme vyjeli na kolech
– starší žáci na dopravní hřiště do Hořic, kde si procvičili pravidla silničního provozu přímo v terénu. Mladší děti využily
svá kola k jízdě zručnosti na hřišti za školou. Kromě sportování jsme si vyzkoušeli v projektu „muzikohraní“ netradiční
nástroje jako šamanské bubny, frčák, tibetské mísy, fujary a kalimby. A co nás čeká do Vánoc? V listopadu budeme
dlabat dýně, pracovat s keramickou hlínou a projektem „ranní čtení“ se přiblížíme Vánocům. Práci dětí zhodnotíme na
třídních schůzkách 16. listopadu 2017. Od 27. listopadu začneme jezdit na plavecký výcvik do Hořic. V prosinci na
první adventní neděli 3. 12. rozsvítíme vánoční stromek před kostelem sv. Bartoloměje, zazpíváme společně
koledy a nabídneme v prodejním stánku naše výrobky. Nacvičíme program na besídku, která bude 7. prosince,
tentokrát čertovská. Naše motto „Škola pro život“ se nám daří plnit a děti vědí, že s učením bývá zábava. Avšak bez
podpory rodičů, dětí a široké veřejnosti by se nám to jen těžko povedlo. Děkuji za ochotu naší škole pomáhat, také p.
Buštové a Škaloudové za představení svých povolání, p. Musilovi za mléko do školní jídelny, p. Štelcíkovi za darovanou
koloběžku a všem ostatním za donesený papír do projektu Eko sběr. Všem přeji krásné podzimní dny a nastávající dny
adventní.
Za pedagogický sbor L. Doležalová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Sotva jsme se stihli po prázdninách ve školce rozkoukat, přišel podzim.
Září jsme zahájili projektem „Voda“. Malé děti se seznamovaly s
prostředím školky, novými hračkami, kamarády a učitelkami. Starší děti
dělaly pokusy s vodou, vyrobily si duhu a společně jsme vyčistily naši
studánku. Paní učitelka jim zahrála pohádku „O smutné žabce“, kterou
jsme pak pokoušeli rozesmát písničkou a vyrobili si ji z papíru. Starší děti
si zahrály na spisovatele a společně jsme napsali pohádku o našem
rybníku a nakreslili k ní ilustrace. Rádi jsme chodilli na procházky k
rybníku a seznamovali se s životem v rybníku i kolem něj. Pan Petr
Andrejs pro nás připravil zajímavé povídání o rybaření a ukázal nám
vybavení pro rybáře. Nejvíce však děti zaujala praktická ukázka, kde si
mohly zkusit rybku ulovit. Úlovek byl čtyři malé rybky, ale radost byla
obrovská. Od rybníka jsme se přesunuli k moři. Zahráli jsme si na
námořníky, seznámili jsme se s mořskými živočichy, vyrobili jsme si chobotnice. Zahráli pohádku „Čarovný mlýnek aneb
proč je moře slané“. Děti vystupovaly na Slavnostech holovouských malináčů s tanečním vystoupením „Žabák“ a
zatančily s padákem. Dětem se to podařilo. Děkujeme všem rodičům, kteří děti na představení doprovodili. 27.9. jsme
společně se základní školou podnikli výlet do záchranné stanice „Na Huslíku“ Vyjeli jsme už brzy ráno, protože na nás
čekal pestrý program. Hned po příjezdu pro nás zaměstnanci záchranné stanice připravili program přímo v lese,
jmenoval se „Tajemný les“. Procházkou lužním lesem jsme nacházeli lesní skřítky a plnili jsme jejich lesní úkoly. Na
konci pro nás byl připravený poklad. Po krátké pauze jsme si prošli záchrannou stanici se zvířátky, která se k nim z
různých důvodů dostala. Pak už jsme pospíchali na parník, který nás dopravil do Poděbrad. Prošli jsme si lázeňskou
zónu a autobusem se dopravili do Chodovic, kde už na nás netrpělivě čekali rodiče. Říjen zahalil krajinu do podzimních
tónů a barevné listí začalo padat ze stromů. Chladný podzimní vánek zavál krásně zbarvené listy i k nám do školky.
Tvořili jsme z listí, ochutnávali jsme plody podzimu a podzim prožívali všemi smysly. Navštívili jsme náš Výzkumný
ústav v Holovousích. Děti se tam dozvěděly o šlechtění rostlin, nahlédli jsme do laboratoře a návštěvu jsme ukončili ve
skladu jablíček, kde děti dostaly sladká jablíčka. Děkujeme panu Papršteinovi a všem za podnětnou prohlídku. Ve školce
jsme si s dětmi společně zahrály pohádku „O Bacilu a Vitamínu“, kde se seznámily s tím, jak je zdravé jíst ovoce a
zeleninu. Dne 18. října nás ve školce opět navštívila Vlaďka z Jičína se svým muzikohraním. Hru na netradiční nástroje
zpestřila relaxačním cvičením a uměním naslouchat. Vždy je to příjemný zážitek a my ji za něj moc děkujeme. Poslední
řádky patří těm, kdo naši školku podporují. Děkujeme panu Musilovi za pravidelné dodávání čerstvého mléka pro děti,
panu Andrejsovi za ukázku rybaření, paní Fikkerové za látky na vyrábění a plyšáky, paní Novotné za věci na tvoření a
všem za sběr papíru. Přejeme vám krásný podzim. Rádi uvítáme všechny, kteří mají chuť zapojit se do chodu školky
nebo ji svým nápadem obohatit.
Děti a učitelky MŠ Chodovice

PODZIM U HASIČŮ
Dne 9. září se konaly dětské hasičské závody v Milovicích – Milovická naběračka. Soutěž byla rozdělena na tři části.
Po sečtení všech časů jsme se dozvěděli vítěze. Naše přípravka obsadila 2. místo, mladší žáci 1. a 5. místo a starší
žáci 2. místo. Jako doplňková soutěž byla pro vedoucí i dospělé a my jsme vybojovali 3. místo. ☺ Dne 23. září se konaly
závody v Úlibicích. Od nás vyjeli muži a ženy. Pro velkou účast se běžel jen jeden požární útok. Muži obsadili 1. místo
a ženy 2. místo. Dne 7. října se konaly Slavnosti holovouských malináčů. Starší hasiči vypomohli s přípravou, úklidem
a mladší hasiči s parkováním na této akci. Děti měly taneční vystoupení, které se jim moc povedlo ☺.
Dne 22. října se konalo 1. kolo hry Plamen 2017 - 2018, které pokračuje druhým kolem na jaře. Závody se konaly na
Vrchovině. Počasí sice ráno nevypadalo vůbec dobře, ale během dne se trochu umoudřilo. Sjelo se přes 350 dětí a
dorostu. Od nás přijelo na Vrchovinu 35 dětí. První se vydali do namokřeného terénu dorostenci – jednotlivci a zároveň
mladší žáci. Pak vyběhli starší žáci a družstva dorostenců. A jak děti dopadly? Mladší žáci se umístili na 22. a 2. místě
z 32 družstev, starší žáci si přiběhli pro 25., 8. a 3. místo. Družstvo dorostenců obsadilo 3. místo a jednotlivci ve své
kategorii Amálka Vrbatová 4. místo, Lucka Vojtěchová 3. místo a Barunka Baliharová 2. místo. Z kluků Matyáš Vrbata
se umístil na 2. místě a Honza Vojtěch na 3. místě. I přesto, jaké bylo počasí, se dětem závody povedly ☺.
Poděkování patří rodičům, kteří nám pomohli s dopravou dětí na závody a zpět.
A co nás čeká do Vánoc?

5. listopadu – slavnostní žehnání hasičského praporu v kostele sv. Bartoloměje
25. listopadu – halové mistrovství Podzvičinska v Lázních Bělohrad
prosinec – vánoční besídka pro děti
Petra Baliharová

ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO PRAPORU
Sbor dobrovolných hasičů Holovousy Vás všechny srdečně zve na
významnou událost ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO PRAPORU, která se koná
v neděli 5. listopadu 2017 od 11:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
v Chodovicích. Po vysvěcení praporu půjde slavnostní průvod od
kostela směrem k pomníku padlých. Přijďte se podívat a užít si
slavnostní událost společně s námi. Těšíme se na Vás! 😊
pš

SPOLEK ŠKOLY PRO ŽIVOT POŘÁDÁ VÝTVARNÉ DÍLNY
1. Dílna pro seniory – Keramický betlém. První část výtvarné dílny se konala 18. října, ve 13:30 hodin ve škole,
druhá část bude 15. listopadu 2017 ve stejném čase.
2. Dílna pro veřejnost – Vánoční vazba. Dílna se koná v pátek 1. 12. od 15:00 hodin do 17:00 hodin ve škole.
V případě zájmu se hlaste v ZŠ osobně nebo na telefonním čísle 724 985 324, nejpozději do 28. 11. 2017.
Těšíme se na všechny tvořivce.
ledol

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
16. září jsme se účastnili výletu s obecním úřadem. Byl velmi pestrý, ale celkem náročný. Hrad Křivoklát, sklárna, park
v Lánech, to vše byl útok na naše starší nohy. Ale vše jsme zvládli a výlet se nám moc líbil. Děkujeme.
V září jsme využili ještě poslední slušné počasí a odtajnili jsme náš tajný výlet. Čtyřmi auty jsme se vydali na cestu se
zastávkami na Zvičině, na přehradě Les Království přes Nemojov a Hájemství do Kocléřova. Nejprve zastavení v lese
na poutním místě U Studánky, kde byla kaplička, opravená křížová cesta, studánka s léčivou vodou a spousta hub. Pro
jistotu jsme se omyli zázračnou vodou a teď jen čekáme. Hlavní cíl naší cesty byla větrná elektrárna ve Vítězné z roku
2014. Zde jsme obdivovali stavbu i chod vznešené vrtule, její rozměry a podle plánků i způsob její práce. Ještě
zastávka v malebném městečku Pecka a hlavně v milé cukrárně na náměstí. Pak již domů Kalským údolím podle
známého a krásně upraveného mlýna. Bylo nám pěkně a dobře. 26. října nás nabila energií z Bosenských pyramid paní
Izabela Klimová, která nám zajímavě vyprávěla o svém pobytu v těchto kouzelných místech. Bylo to pro nás překvapení.
Kdo z nás věděl, že byly objeveny v Bosně pyramidy? Ve středu 18. října jsme si opět ověřily naše šikovné ruce. Jen
některé ženy jsme se sešly ve škole na 1. keramické dílně. Z keramické hlíny jsme vytvořily Betlém. Příště dokončíme
glazurou. Mezi tím nám tyto výrobky paní učitelky vypálí v keramické peci. A pak se už pochlubíme svými výrobky.
Tentokrát byl náš program hodně bohatý a to ještě naše ženy stihly napéci koláče na slavnosti malináčů.
B. Kozárová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 10. září jsme přivítali v kostele sv. Bartoloměje nové
občánky naší obce. Jsou jimi: Vítek Šubrt, Petruška Strážnovská a
Rozárka Slavíková. Naše nejmenší a jejich rodiče přivítaly svým
vystoupením děti z chodovické školky a školy pod vedením paní
učitelky Nadi Dostálové. Následovalo pohoupání v kolébce a předání
drobných dárků. Celé odpoledne bylo milé, plné lásky a rodinné
pohody. Popřejme do života našim malým občánkům hodně zdraví,
lásky a co nejvíce chvil se svými rodiči.
Za Sbor pro občanské záležitosti L. Doležalová

SLAVNOSTI HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ - JUBILEJNÍ 15. ROČNÍK
První ročník Slavností se konal v roce 2003, kdy byl úspěšně dokončen projekt
s názvem Návrat holovouských malináčů, v rámci kterého byla revitalizována
náves, na kterou byly vysazeny stromky místní lokální odrůdy jablka – Holovouské
malinové. Slavnost se velmi vydařila a od roku 2003 je pořádána každoročně a to
vždy první sobotu v říjnu.
Na letošním jubilejním ročníku jsme si chtěli dát záležet a tak samotné sobotě
předcházely měsíce příprav a plánování. Připravován byl kulturní program a u
příležitosti letošního ročníku se nám podařilo vydat Kuchařku s recepty moučníků,
se kterými se šikovné pekařky a pekaři účastnili uplynulých ročníků soutěže O
nejchutnější jablečný moučník. S blížící se sobotou 7. října 2017 jsme často
vyhledávali předpověď počasí, která nás organizátory strašila čím dál víc. O babím
létě jsme si mohli nechat jen zdát a mokrá varianta Slavností nás děsila. Počasí
nám moc nepřálo ani v týdnu před sobotou, ale my se nevzdávali a všichni jsme
věřili, že nakonec vše dobře dopadne. Ve středu bylo postaveno pódium i parket
a stan pro návštěvníky. V pátek vyrazily naše ženy z Klubu seniorů hasičským
autem do kuchyně ZD Podchlumí Dobrá Voda, kde tak jako každý rok upekly
výborné koláče. V pátek večer přípravy vrcholily, a i když předpověď počasí nic moc neslibovala, my si moc přáli, ať
alespoň neprší, vždyť máme vše připraveno.
Přišla sobota ráno, na náves přijížděli stánkaři, dobrovolníci stavěli stany, nosili pivní sety a připravovali vše potřebné.
Museli jsme uzavřít parkoviště na poli pod hostincem U Krejčů, protože hrozilo, že z podmáčeného pole návštěvníci již
nevyjedou. Po celou dobu jsme s napětím sledovali mraky na obloze a připravovali vše na zahájení. Nakonec vysvitlo i
sluníčko, které nás s přestávkami provázelo po celé odpoledne.
Před třináctou hodinou bylo vše připraveno, pečlivě vybrané stánky lemovaly náves a bylo jich přes devadesát. Prodejci
nabízeli regionální potraviny i výrobky. Ve stáncích Agrární komory byla připravena ochutnávka potravin a každý si tak
mohl koupit nejen to, na co měl chuť, ale i něco pro radost. Zajištěno bylo i bohaté občerstvení. Místní ženy upekly již
tradiční domácí koláče, na které už před 13tou hodinou stála fronta. Společně s koláči se ve stánku prodávaly i pravé
holovouské malináče. V letošním roce jsme jich od pěstitelů vykoupili a zájemcům prodali 560 kilo. Zábava byla
připravená i pro ty nejmenší. Prostor kolem slaměného hradu patřil právě jim. Na stanovišti Lesů ČR si děti mohly
vyzkoušet svoje znalosti z lesní pedagogiky, z blízka si prohlédnout dravce, povozit se na ponících a o kousek dál
vyzkoušet svoji šikovnost na bagřících a v připravených dílničkách si vyrobit něco pro radost.
V 13:00 hodin byl 15. ročník Slavností holovouských malináčů zahájen. Návštěvníky přivítala starostka obce.
Následovaly zdravice hostů a to bývalé starostky obce Holovousy a současné poslankyně a také náměstkyně hejtmana
Královéhradeckého kraje paní Mgr. Martiny Berdychové, radního Královéhradeckého kraje pana Václava Řehoře a
jednatele VŠÚO Holovousy pana Jaroslava Váchy. Dál už se pak slova ujala moderátorka celého odpoledne paní Lída
Škvrnová. I letos program zahájily mažoretky z DDM Hořice. Opět nezklamaly. Postupně se na parketu vystřídaly
skupiny šikovných mažoretek od těch nejmenších až po ty nejzkušenější. Jejich dechberoucí výkony byly odměněny
velkým potleskem. Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy z Chodovic. Děti si pod vedením
svých šikovných paní učitelek připravily krásné vystoupení, na které se pilně připravovaly a potlesk diváků byl pro ně
velkou odměnou. Moc šikovné děti v té naší školce i škole máme.
Od 14:00 do 17:00 hodin byl den otevřených dveří v Ovocnářském a výzkumném institutu, kde byla výstava ovoce i
vystavené soutěžní moučníky a malináče. V letošním roce byla instalována také archeologická výstava nálezů
z Holovous a blízkého okolí. Dalším bodem programu na návsi bylo slavnostní vyhlášení vítězů již tradičně
vyhlašovaných soutěží. Soutěže „O nejlahodnější jablečný moučník“ se zúčastnilo 14 soutěžících. Nezávislá porota ve
složení Boženka Knězáčková, Milan Doležal a Vilém Svoboda neměla vůbec jednoduchý úkol a ze všech soutěžních
moučníků se snažila najít ten nejlahodnější jablečný. Anonymní hodnocení jim dalo zabrat a pořadí bylo určeno
následovně. Na 5. místě se umístila Kateřina Vojtěchová z Chodovic, která upekla Jablkové velehory, na 4. místě Nikola
Nožičková z Chodovic s Jablkovým koláčem, 3. místo obsadili pekaři Jiřík a Martin Štajerovi z Hořic s moučníkem Tarte
Tatin, 2. místo obsadila Kateřina Maixnerová z Chodovic s Ořechovo-medovým jablečným moučníkem a na 1. místě se
umístila Aneta Kráčmarová ze Sylvárova Újezdu, která upekla Perník s plněnými jablky, který nejen skvěle vypadal, ale
i nejvíce porotě chutnal. Výherci, ale i všichni zúčastnění, si převzali z rukou starostky a místostarostky Holovous
hodnotné ceny. Poté následovalo vyhodnocení soutěže „O nejlahodnější jablko – malináč“. V té se letos utkalo pouze
6 pravých holovouských malináčů, které vyhodnotili ve Výzkumném ústavu šlechtitelském a ovocnářském v
Holovousích. Komise odborníků na slovo vzatých ve složení Ing. František Paprštein, Ing. Aleš Matějíček, doktor Jiří
Sedlák, paní Jana Křelinová a paní Mirka Šecová u jednotlivých vzorků hodnotila celkový dojem z chuti, stavu dužniny,
aromatu, sladké a kyselé složky. Dále byla hodnocena velikost plodů, vybarvení a typický vzhled pro odrůdu. Na 3.
místě se letos umístila paní Jana Kalenská z Vřesníku, 2. místo obsadili Honza a Anička Kráčmarovi z Holovous.
Z prvního místa se pak radoval pan Josef Vávra z Holovous. Jeho malináč byl typický pro odrůdu Holovouské malinové,
měl příjemnou aromatickou chuť. Všichni výherci a účastníci soutěže si převzali krásné ceny a nechyběl potlesk pro
pěstitele holovouských malináčů. Po předání cen byl rybník na návsi v obležení, probíhalo návštěvníky oblíbené plavení
koní. I když by se nikomu z nás do vody nechtělo, jezdkyně na koních předvedly skvělé výkony a vody se nebály.
Tím si zasloužily velký potlesk diváků a poděkování za svoji odvahu. Jen doufám, že plavení koní neodstonaly.
A teď už rychle z rybníku zpět na parket. Skvělá partička mladých hasičů si pro návštěvníky připravila taneční
vystoupení. Jsou moc šikovní a je na ně spolehnutí nejen v zábavě, na hasičských soutěžích, ale i v případě pomoci při
organizaci akcí a brigádách. Takže potlesk od návštěvníků a poděkování ode mne.

Hasiče pak vystřídal Honza Musil. Představil Psí útulek Chlum i pejsky útulkáče v něm.
Návštěvníky pozval do jejich stánku, kde si každý mohl zakoupit některý z reklamních
předmětů a přispět tak na provoz útulku. Přítomným pak nabídl svoji odbornou pomoc
s výchovou problémových pejsků. Zkrátka prima povídání plné dobrých rad i ponaučení.
Je fajn vědět na koho se obrátit nebo jak se zachovat, když vidíme volně pobíhajícího
pejska. Povídání vystřídalo kouzlení. Parket se zaplnil zvědavými dětmi, které čekaly na
vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška. Ten do kouzlení zapojil nejen děti, ale i dospělé.
Děti spolupracovaly, smály se a s nadšením sledovaly dění na pódiu. Po kouzelnickém
představení „S kouzly kolem světa“ děti opustily parket, na kterém je vystřídal folklorní soubor Hořeňáček. A jak jinak.
Písně a tance z Podkrkonoší chytily za srdíčko snad všechny diváky.
I v letošním roce byly v Holovousích předány certifikáty Podkrkonoší regionální produkt. Dále následovalo vystoupení
dogdancing Zuzky Kvasničkové s pejsky. Opět nezklamali. Byli odměněni potleskem a děti si pejsky mohly pohladit.
Již potřetí do Holovous přijel Jaroslav Břeský, tentokrát s celou kapelou a tak přišel čas na vystoupení Prague Queen
– Queen Revival. Náves byla zaplněna k prasknutí a společně jsme si notovali hity skupiny Queen. Všichni jsme si
náramně užili dvouhodinové vystoupení, které bylo odměněno dlouhým aplausem.
To už byli na parketu připraveni zástupci projektu Seberevolta. Tahle parta zapálených lidí se snaží pomocí zdravého
pohybu všeho druhu inspirovat okolí k zdravějšímu životnímu stylu. Motivovat mládež a předcházet tak problémům
s drogami, alkoholem a bezděčným poflakováním. Důraz kladou na hodnoty jako je zodpovědnost, morálka a vědomí.
Jejich stanoviště bylo po celé odpoledne na návsi, a kdo chtěl, mohl získat informace o projektu Seberevolty Happy Fit
Kids nebo si vyzkoušet sportovní disciplíny pro děti i dospělé.
Ve 20.00 hodin byli na pódiu již připraveni muzikanti hudební skupiny Levou Rukou Band. Jejich vystoupení bylo
odstartováno velkolepým ohňostrojem pana Pavla Elcnera. Začalo odpočítávání, celá náves se na chvíli zahalila do
tmy. Diváci upřeli svůj pohled k nebi a s nadšením sledovali ohňostrojové dění nejen na nebi, ale i v odrazu hladiny
rybníka. Zkrátka ohňostroj nad rybníkem má své kouzlo a pan Elcner nás každý rok něčím překvapí. I letos to bylo
velkolepé. Obloha nad holovouskou návsí se rozzářila a každý z nás hltal tu nádheru. Nakonec nechyběl velký potlesk,
který byl důkazem spokojenosti všech přihlížejících. No a dál. Na podiu se začaly rozeznívat první písničky kapely Levou
Rukou Band, se kterou jsme se i za deště protančily až do neděle a tím zakončili 15. ročník Slavností holovouských
malináčů. Během uplynulých let se Slavnosti holovouských malináčů staly velmi oblíbenou akcí, na které se dle našich
odhadů během odpoledne vystřídají tisíce návštěvníků. Nás pořadatele to velmi těší a na druhé straně i zavazuje. Pro
tak malou obec, kterou Holovousy jsou, je tato akce náročná na přípravy a organizaci. I přesto jsou Slavnosti
holovouských malináčů naší srdeční záležitostí a každoročně se s chutí vrháme do příprav dalšího ročníku. Proto bych
chtěla moc poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na přípravách a průběhu celé akce. Nelze děkovat jmenovitě. Je
to skvělá parta lidí z řad zaměstnanců obce, hasičů, fotbalistů a dalších dobrovolníků, na které je za ta léta spolehnutí,
a jsou vždy tam, kde jich je třeba. Vám všem patří můj velký dík. Bez vás by to nešlo.
Poděkování patří i sponzorům, kteří akci finančně podpořili. V letošním roce to byla firma Texla a.s. Ostroměř. Žádost
o finanční dar jsme podávali i na Radu Královéhradeckého kraje. Oficiální informaci zatím nemáme. Děkujeme i
sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěží a to hlavně Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému, nejen za
ceny, ale také za Den otevřených dveří, který je návštěvníky velmi vyhledávaný. Panu Václavu Klůzovi za trubičky. ZD
Podchlumí za postavení slaměného hradu. Dále děkujeme Musilovým a Vojtěchovým za zapůjčení pole a louky k
parkování. A tak na závěr ještě jednou moc děkuji všem, kteří s přípravami a organizací celé akce pomohli a my se na
Vás budeme těšit 6. října 2018 na již 16. ročníku Slavností holovouských malináčů.
bradz

ZAVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ A DRAKIÁDA
V sobotu 14. 10. 2017 se spolek Podzvičinsko, společně s malými i velkými
návštěvníky, rozloučil s letní turistickou sezónou prostřednictvím tradiční akce
Zavírání letní turistické sezóny na Zvičině. Její součástí bylo vyhlášení vítězů
Fotosoutěže Podkrkonoší 2017 a Drakiáda.
Zavírání sezóny proběhlo ve spolupráci s MAS Podchlumí, DDM Jednička ze Dvora
Králové nad Labem, s Královéhradeckým krajem a se členy spolku Podzvičinsko. Pro
děti i dospělé byla po celé odpoledne připravena Drakiáda a dětská dílnička, kde si
děti společně se svými rodiči mohli vyrobit malého dráčka či odznáček dle vlastní fantazie. Radost dětem udělala i
projížďka na ponících. K poslechu zahrála skupina Melodik z Hořic. Mimo to měli návštěvníci možnost zakoupit
regionální produkty pod ochrannou známkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt® (pivo, medovinu, hořické trubičky,
preclíky, mýdla z kozího mléka atd.), na místě nechyběl ani stánek s informačními materiály nejen z oblasti Podkrkonoší.
Součástí programu byla také výstava fotografií z Fotosoutěže Podkrkonoší 2017 na téma „Podzvičinsko očima
fotografa“, která byla po celé odpoledne k vidění v kostele sv. Jana Nepomuckého. Zároveň proběhlo vyhlášení výsledků
Fotosoutěže a vítězům byly předány hodnotné ceny. Na samý závěr příjemného podzimního odpoledne byla letní
sezóna symbolicky uzavřena zazvoněním na zvon v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Monika Benešová

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Každoročně druhou zářijovou sobotu pořádá obec Holovousy ve spolupráci s cestovní kanceláří Hoška Tour „Podzimní
výlet nejen pro seniory“. Tentokrát jsme navštívili oblast Křivoklátsko. První zastávkou byla rodinná sklárna RÜCKL
CRYSTAL v obci Nižbor. Pro vysokou kvalitu výrobků je firma vybírána pro výrobu oficiálních státních darů. Tradice
tavení skla a prověřené sklářské postupy se v rodině předávají z generace na generaci již přes 300 let. Procházeli jsme
provozem a dílnami, kde se taví a vyrábí křišťálové sklo zdobené brusem. Obdivovali jsme místní taviče a brusiče za
jejich pečlivost a přesnost. Cesta pokračovala na hrad Křivoklát. Nejprve naše kroky vedly na vyhlídku U Trojice a
k památníku knížete K. Egona Fürstenberga, odkud je nejkrásnější pohled na hrad. Křivoklát patří k nejvýznamnějším
a nejstarším královským hradům u nás. Zároveň se řadí mezi nejmalebnější české gotické hrady. Měli jsme možnost si
prohlédnout gotické interiéry, královské sály, hradní kapli, knihovnu, hradní sklepení, šatlavu a mučírnu. Po poutavém
vyprávění hradní průvodkyně nastal čas na dobrou kávu, kterou jsme si dopřáli v místní kavárně. Další zastávkou byla
obec Lány a hrob T. G. Masaryka. Pietní místo bylo svátečně oděno věnci, květinami a svíčkami, které připomínaly 80.
výročí úmrtí prvního prezidenta Československé republiky. Následně jsme zavítali do krásného a rozsáhlého lánského
zámeckého parku, jež je součástí barokního zámku, který je veřejnosti nepřístupný. Za zmínku stojí také palmový
skleník, kde se kochají nejen botanici. Zakončením celodenního výletu byla večeře v restauraci Pošta v Sobotce.
Zážitků a zajímavostí bylo na jeden den opravdu hodně. Budeme se těšit zase za rok, v tak hojném počtu.
ledol

BESEDA O BOSENSKÝCH PYRAMIDÁCH
Dnešní den byl plný slunečního svitu a také krásného setkání s mými přáteli v Holovousích. Prošla jsem si milovaná
místa, která byla mým domovem 38 let. Barevné listí stromů se úžasně prolínalo s barevným setkáním s přáteli, kteří
mě pozvali na besedu o Bosenských pyramidách. Bylo mi ctí se podělit o své zážitky z těchto, tajemnem zahalených
míst a vyprávět o věcech, které někdy nelze úplně vysvětlit rozumem. Před přednáškou jsem vedla vnitřní boj, jestli
říct vše tak, jak jsem to v pyramidách prožívala. Nakonec zvítězila touha se podělit i o věci, které jsou zahalené
rouškou tajemna. Povídalo se nejen o pyramidě Slunce, Měsíce a Draka, ale i o vlastnostech pyramidální vody.
Pomocí Bovisových bioenergetických tabulek si každý mohl zjistit, jaká je jeho energetická úroveň. Opravdu velmi
milé setkání. Děkuji Vám přátelé za pozvání, za to, že jsem opět byla mezi „svými“.
Izabela Klimová

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Letošní 99. výročí Vzniku samostatného
československého státu jsme si připomněli
v předvečer tohoto svátku – 27. 10. v 18:00
hodin, tradičně u pomníku. Děti s lampióny
svítily na cestu, chlapci 4. a 5. ročníku pověsili
vlajku České republiky a ostatní děti vystoupily
s písničkami na flétny a básničkami. Poté nás
čekalo vypouštění lodiček z kůry se svíčkou a
státní vlajkou na holovouském rybníku. Na tuto
chvíli se všichni těšíme, pohled na blikající
rybník je totiž úžasný. Letos jsme se však
kochali jenom chvíli. Rozfoukal se vítr a svíčky
brzy zhasly. Děkujeme všem dětem, rodičům a
široké veřejnosti za udržování tradic v naší
obci.
ledol

BRAMBORIÁDA A DRAKIÁDA
Bohužel, z důvodu předpovědi silných povětrnostních
podmínek jsme museli zrušit tuto dětmi oblíbenou akci.
Děkujeme za pochopení.
ledol

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR V HOLOVOUSÍCH
Ve dnech 20. – 21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny České
Republiky v Holovousích. Volební místností byla knihovna na obecním úřadě, kde
zasedala 5-ti členná komise. Předsedou komise byla Boženka Knězáčková,
zapisovatel Petr Kloutvor, a dalšími členy komise byly Marcela Zemanová, Jana
Brabcová, a Marie Novotná. Všem moc děkuji za správný průběh voleb. Volby v
Holovousích proběhly bez jakýchkoliv problémů a nyní nás čeká v lednu volba
prezidenta republiky.
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ARCHEOLOGICKÁ VYCHÁZKA
V sobotu 28. 10. od rána ukazovalo počasí svoji sílu, foukal vítr a pršelo. Avšak od 13:00 hodin se umoudřilo a pouze
s drobnými přeháňkami nás doprovázelo celou vycházkou. U obecního úřadu se s paní PhDr. Evou Ulrychovou sešla
skupina dětských a dospělých příznivců historie našich obcí. Šli jsme po silnici kolem obory na Chloumky. Paní
Ulrychová nám poutavě sdělovala historická fakta, ukazovala místa, která doplňovala leteckými snímky a fotkami
nalezených předmětů. Upozornila nás na místo zaniklé vsi Ředí, ukázala tvrziště a opevněný dvůr na Chloumkách.
Doufejme, že jsme všechny zúčastněné potěšili a něco nového se dozvěděli. Další historické zajímavosti se budete
moci dozvědět od paní Ulrychové na plánované přednášce s promítáním v novém kalendářním roce.
ledol

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
Obecní úřad Holovousy si dovoluje pozvat naše občany důchodového věku
na Vánoční posezení, které se koná ve středu 13. 12. 2017 v 17:00 hodin v
hostinci U Krejčů v Holovousích. Přijďte se zastavit v předvánočním čase,
posedět a popovídat se svými sousedy. Jako každý rok si u promítání
fotografií připomeneme akce letošního roku a k poslechu i tanci zahraje
skupina Duo Decent. Pro každého je připraveno malé pohoštění. V případě
potřeby Vám rádi zajistíme dopravu tam i zpět, proto nás neváhejte
kontaktovat na tel. čísle 732 108 061 – L. Doležalová nebo 493 691 538 –
obecní úřad. Těšíme se na Vás.
ledol

ADVENTNÍ NEDĚLE
Advent je oblíbené období, na které se všichni těšíme, protože se v něm chystáme na Vánoce. Trvá čtyři týdny,
letošní advent začíná 3. prosince. Během tohoto období stíháme napéct cukroví, nakoupit dárky (ještě že nám
pomáhá Ježíšek), uklidit, navštívit trhy a vánoční koncerty. Příležitostí je mnoho, práce také, ale času velmi málo.
Proto nezoufejme, pokud vše nestihneme.
1.
2.
3.
4.

Adventní neděle 3. 12. – železná. Zapalujeme na věnci první
svíčku - Naděje. Děti se těší na Barboru a na Mikuláše.
Adventní neděle 10. 12. – bronzová. Zapalujeme druhou svíčku - Míru.
Adventní neděle 17. 12. – stříbrná. Zapalujeme třetí svíčku – Přátelství.
Do Vánoc už moc času nezbývá.
Adventní neděle 24. 12. – zlatá. Zapalujeme čtvrtou svíčku – Láska.
Advent je u konce. Nastává Štědrý den.

ČAS ADVENTU V CHODOVICÍCH
Čas adventu v naší obci je naplněn řadou setkání, počínaje společným rozsvícením vánočního stromu, koledami,
oblíbenými adventními koncerty a sváteční mší. Veškeré dění je soustředěno v kostele sv. Bartoloměje a v jeho
blízkosti. Přijměte naše pozvání: Neděle 3. prosince Rozsvícení vánočního stromu před kostelem sv. Bartoloměje
v 17:00 hodin. Společně si zazpíváme koledy a možná přijde i Barbora. Předvánoční atmosféru rozvoní čaj a punč
v dětmi malovaných hrnečcích a v prodejním stánku dětí MŠ a ZŠ můžete zakoupit vánoční drobnosti. Sobota
9. prosince Adventní koncert – vystoupení ZUŠ Hořice s malými sólisty v kostele sv. Bartoloměje v 17:00 hodin.
Sobota 16. prosince Kůsovic koledníci – tradiční i originální koledy v kostele sv. Bartoloměje v 17:00 hodin. Sobota
23. prosince Vánoční koncert – na varhany zahraje Václav Uhlíř, zpěvem doprovodí Hana Medková v kostele
sv. Bartoloměje v 17:00 hodin. Štědrý večer 24. Štědrovečerní mše s p. Filipem Janákem v 16:00 hodin a ve 22:00
hodin zpívání koled pro širokou veřejnost, na varhany zahraje tradičně Zuzka Žďárská. Přijďte si zpříjemnit adventní
a vánoční čas, všichni jste srdečně zváni.
ledol

PRANOSTIKY
Listopad
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Prosinec
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
01. 11.
02. 11.
06. 11.
24. 11.
27. 11.

Zdeněk Portych,
Vladimír Novotný,
Josef Vávra,
Alena Šubrtová,
Eva Pojkarová,

85 let
84 let
87 let
83 let
83 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Přistěhovali se

Zemřeli

Leontýna Křížková z Dobré Vody u Hořic do Holovous

10. 10. Vladislav Čihák z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•
•
•
•
•
•

Svěcení hasičského praporu – od 11:00 hodin průvod od kostela sv. Bartoloměje
Rozsvěcení vánočního stromu, možná přijde i Barbora? – od 17:00 hodin u kostela sv. Bartoloměje
Besídka ZŠ a MŠ Chodovice – od 15:30 hodin v kostele sv. Bartoloměje
ZUŠ Hořice – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
Adventní posezení pro seniory – od 17:00 hodin v hostinci U Krejčů
Kůsovic koledníci – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
Vánoční koncert – zahraje Václav Uhlíř na varhany – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
Štědrovečerní mše p. Filip Janák – od 16:00 hodin kostel sv. Bartoloměje
Zpívání koled – od 22:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 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 do 26. 12.,
zelená známka (1x za 14 dní) – 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 26. 12., žlutá známka (měsíční) – 31. 10., 28. 11.,
26. 12., oranžová známka (rekreační) svoz ukončen, černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle
s tříděným odpadem (plast, papír, kov) – každé 1. úterý v měsíci: 7. 11., 5. 12.
05. 11.
03. 12.
07. 12.
09. 12.
13. 12.
16. 12.
23. 12.
24. 12.
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