22. prosince 2017

25. ročník

číslo 6/2017

cena 10 Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 31. 10., 27. 11. a 18. 12. 2017
bylo projednáno a schváleno:
Na říjnovém zastupitelstvu byl schválen prodej pozemků v katastrálním území
Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo: 840/12 o výměře 211 m 2, 840/13 o
výměře 413 m 2, 840/18 o výměře 88 m 2 a 840/19 o výměře 39 m 2. Pozemky byly
prodány firmě Texla a.s., Ostroměř za cenu 60.050,- Kč stanovenou Znaleckým
posudkem.
Projednána byla reklamace rybníčku na Chloumkách. Zástupci firmy Strabag
navrhli řešení vedoucí k tomu, aby se voda v nádrži udržela. Dle klimatických
podmínek nejpozději do 5/2018 nejprve odtěží nánosy ze dna nádrže (rákos +
bahno) a odstraní kameny a případné další předměty, které by mohly prorazit
následně položené izolační vrstvy. Poté položí na dno nádrže ochranou geotextilii,
na ní izolační folii a opět ochrannou geotextilii. Na závěr bude nasypána krycí vrstva
ze štěrkopísku. Těsnicí folie bude na stěny nádrže přichycena ukončovací lištou
ve výšce dle projektu.
Reklamovanou závadu – propadlou část komunikace u rodinných domů
v Chodovicích pod kostelem firma Strabag neuznala. Tento závěr byl
konzultován s advokátní kanceláří. Riziko prohry případného soudního sporu se jevilo velmi vysoké a soudní spor by
mohl trvat několik měsíců, možná i let a propadlou komunikaci bylo třeba do zimy opravit, aby se její stav nezhoršoval
ještě víc a tím nevznikla ještě větší škoda. Zastupitelé se dohodli, že propadlá komunikace bude opravena na náklady
obce. Byl odříznut asfalt, díra byla zasypána a zhutněna. Asfaltový povrch bude nanesen až v jarních měsících 2018.
Dolní Mezihoří – mosty – proběhlo zaměření skutečného stavu mostů. Most „K Machovu mlýnu“ má dvě patky na
katastru Holovous a dvě na druhé straně na katastru Ostroměře. V současné době je vedeno jednání s Ostroměří o
možném spolufinancování opravy mostu. Most „K penzionu Sluníčko“: Most by měl být součástí komunikace, jež je ve
vlastnictví obce Holovousy. Skutečné zaměření mostu však ukázalo, že most z naší komunikace vychází, ale ústí na
soukromé pozemky. V současné době probíhá jednání s obcí Šárovcova Lhota, která ještě v loňském roce měla o most
zájem. Nejprve však bude nutné vyřešit vlastnické vztahy k mostu.
V únoru 2017 byla na obecní úřad doručena žádost spoluobčanů žijících v horní části Chodovic o zřízení autobusové
zastávky v části obce Chodovice – Betlém v prostoru odbočky z místní komunikace do části obce Betlém - u
rodinného domu Žďárských, případně v prostoru místní komunikace u vodojemu – za rodinným domem Trnkových s tím,
že by se případně mohlo jednat o zastávku „na znamení“. Možnost zřízení autobusové zastávky řešila starostka
s dopravcem - firmou BusLine a.s., dále s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a následně s dopravním úřadem
v Hořicích. Uskutečnilo se místní šetření, na kterém se sešli starostka, Ing. Luštický – vedoucího odboru dopravy MěÚ
Hořice, por. Lic. Miroslav Vojtíšek za Dopravní inspektorát Jičín a projektant Ing. Jiří Matouš. V horní části Chodovic
byla posouzena tři místa možná ke zřízení autobusových zastávek. Dle písemného vyjádření Ing. Jiřího Matouše není
zřízení autobusových zastávek možné a to hned z několika faktorů: nedostatečná šířka komunikace, nedostatečné
rozhledové poměry daných míst, neexistence chodníků či stezek pro pěší, nedostatečné veřejné osvětlení, na výše
uvedených vytipovaných místech nelze umístit parkovací záliv, neexistence přechodu pro chodce, nevyhovující podélné
sklony komunikace.
Výjezd Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – dne 29. 10. 2017 byla zásahová jednotka naší obce povolána
k zásahu. Nejprve v Dolním Mezihoří pomáhali s uvolněním jezu u pana Macha a následně při odstraňování spadlých
stromů z kolejí. Při čekání na inspekci z Nymburka, spadl na vlak strom, z něho se odlomila větev, která zasáhla jednoho
z našich zasahujících hasičů. Ten byl pak vrtulníkem transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Hasiči – žehnání praporu – v neděli 5. 11. 2017 proběhlo v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích slavnostní
žehnání hasičského praporu. Slavnost byla zahájena v 11:00 hodin. Od kostela šel průvod s hudbou k pomníku padlým,
u kterého hasiči položili věnec. Následně byly odhaleny ovály označující hasičskou zbrojnici a buňky. Při této příležitosti

předala starostka obce starostovi hasičů panu Rosůlkovi klíče od
buněk u obory, ve kterých budou mít hasiči své další zázemí. U
příležitosti žehnání hasičského praporu byla vyrobena vyšívaná
stuha, kterou věnovala obec Holovousy.
Zastupitelé schválili přijetí dotace, o kterou jsme žádali
Královéhradecký kraj na pořádání 15. ročník Slavností
holovouských malináčů ve výši 30.000,- Kč. Závěrečná zpráva
o realizaci projektu společně s finančním vypořádáním dotace
musí být předána do 31. 12. 2017.
Farská zahrada v Chodovicích – Nájemní smlouva
s Římskokatolickou farností-děkanství Hořice – nájemní smlouva
byla uzavřena v březnu 2017 a je platná do 31. 12. 2017. Nájemné
činí 2.356,- Kč/rok. Nájemní smlouva byla uzavřena na jeden rok
s tím, že budou probíhat jednání v první řadě ohledně možného
odkupu farské zahrady do vlastnictví obce nebo alespoň bude řešena možnost kompenzace nákladů za údržbu farské
zahrady na náklady obce proti výši ročního nájemného. Jednání trvala téměř celý rok a nebyla úspěšná. Ekonomická
komise farnosti zamítla prodej farské zahrady obci a nepřistoupila ani na kompenzaci nákladů za údržbu proti
nájemnému a nabídla uzavření Nájemní smlouvy na 5 nebo 10 let. Farská zahrada byla tak na programu téměř každého
letošního zastupitelstva. Po dlouhých debatách bylo dohodnuto, a na prosincovém zasedání zastupitelstva schváleno,
uzavření Nájemní smlouvy od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027. Součástí Smlouvy je Příloha č. 1, ve které je uvedena výše
ročního nájemného. To činí 2.356,- Kč/rok. Ve smlouvě se obec Holovousy zavazuje, že o předmět nájmu bude řádně
pečovat. Pronajatou nemovitost bude udržovat na svůj náklad v upraveném stavu, zejména bude provádět běžné
udržovací práce včetně sezónních úprav a zimní údržby. Rozpadající se zdi u cesty na Chloumka a u vinopalny
opravili zaměstnanci VŠÚO Holovousy.Věcná břemena kanalizace - firma Elprom Hořice. Firma zastoupena panem
Tobolku rozeslala Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Kanalizační řád vlastníkům pozemků, které byly
stavbou kanalizace dotčeny. Většina smluv byla již vyřešena a s podpisem vrácena. Začátkem roku 2018 budou
osloveni Ti, kteří ještě Smlouvu nepodepsali, aby mohla být věcná břemena kanalizace po téměř jedenácti letech
dořešena. Na realizaci akce Rekonstrukce asfaltových cestiček na dětském hřišti za školou bylo vypsáno výběrové
řízení. Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma pana Vladimíra Nimse (451.497,83 Kč bez DPH = 546.313,- Kč
včetně DPH). Zhotovitel se ve Smlouvě o dílo zavázal řádně provést a předat hotové dílo nejpozději do 15. 12. 2017.
Z důvodu nepříznivého počasí pro terénní práce nebylo možné termín dodržet a hotové Dílo v dohodnutém termínu
předat, proto na základě oboustranné dohody smluvních stran byla lhůta plnění prodloužena do 15. 4. 2018.
Na konci listopadu provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz
dílčí přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumané období bylo od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu. Zastupitelstvo obce Holovousy projednalo a schválilo pronájem
nebytových prostor kanceláří v budově obecního úřadu. Kanceláře budou na
základě Nájemní smlouvy od 1. 1. 2018 pronajaty MAS Podchlumí z.s. a Podzvičinsko
z.s.. Stočné na rok 2018 - od roku 2013 je tvořen Fond obnovy kanalizace, od roku
2014 je do něho každý rok vloženo 50.000,- Kč. V roce 2016 byl z finančních
prostředků fondu vyměněn provzdušňovací systém.
Stav fondu obnovy kanalizace k 31. 12. 2017 je celkem 139.774,- Kč. V roce 2018 jsou
předběžně naplánovány opravy v hodnotě 100.000,- Kč. S majiteli nemovitostí jsou
uzavřeny Smlouvy o odvádění odpadních vod a to buď podle stočného nebo dle
směrných čísel. Zastupitelé schválili cenu stočného na rok 2018 ve výši 20,- Kč včetně
DPH/m3. Odpady na rok 2018 - cena za služby zůstává stejná jako v roce 2017 – blíže
uvnitř Zpravodaje. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Holovousy na rok 2018 bylo
možné podat do 11. 12. 2017. Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Spolek školy
pro život na aktivity „Rozvíjíme děti i veřejnost 2018“, o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Lověna Dobrá Voda
ve výši 5.000,- Kč na přikrmování a péči o volně žijící zvěř v době nouze (nákup léčiv a krmiva pro zimu 2017/2018). A
dále o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč pro SDH Holovousy na aktivity „Celoroční činnost hasičů“. Zároveň v
návrhu Rozpočtu obce Holovousy na rok 2018 je vyčleněna částka 150.000,- Kč pro činnost Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Holovousy. Z těchto plánovaných finančích výdajů bude nakoupeno oblečení členů
jednotky, aby byla zajištěna jejich bezpečnost při zásahu (nové helmy, svítilny na helmy, rukavice, zásahové obleky a
obuv, případně další dovybavení). Zastupitelstvo obce dále odsouhlasilo uzavření pojistné smlouvy na úraz a
odpovědnost s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na pojištění 9 členů zásahové jednotky SDH Holovousy. Platnost
smlouvy od 1. 1. 2018. Roční pojistné 5.320,- Kč. Zastupitelé dále schválili poskytnutí finančního daru ve výši
10.500,- Kč do výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. V roce 2017 naše knihovna přijala 3 výměnné
soubory v celkovém počtu 428 knih v hodnotě 81.509,- Kč. V současné době máme v knihovně 431 knih z výměnného
fondu za 81.391,- Kč. Knihy v naší knihovně tak lze pravidelně obměňovat. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na
rok 2018 ve výši 6.867.800,- Kč na straně příjmů a 6.247.900,- Kč na straně výdajů jako přebytkový s tím, že přebytek
bude použit na splátky úvěru (576.000,- Kč-úvěr bude doplacen v 8/2018) a zbytek bude ponechán jako finanční rezerva
(43.900,- Kč). Za zpracování rozpočtu na rok 2018 děkuji H. Sehnoutkové, účetní obce Holovousy a Ing. Heleně
Kráčmarové, předsedkyni finančního výboru.Zastupitelé schválili přijetí daru ve výši 30.000,- Kč pro Základní školu
a Mateřskou školu Chodovice.
Zlatuše Brádlová

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
Před námi jsou vánoční svátky a také konec roku 2017 a to je čas na to se zastavit a
ohlédnout se za rokem, který uběhl jako voda. Ve všech číslech Zpravodaje jsme Vás
průběžně informovali o všem, co se u nás v obci dělo. Co se nám povedlo vybudovat, o
čem jsme rozhodovali, co plánujeme i jaké akce jsme pro vás všechny pořádali. Za tím
vším je spousta práce a proto mi dovolte poděkovat všem zastupitelům za výbornou
spolupráci a podporu při řešení všech rozhodnutích, která jsme v letošním roce udělali.
Děkuji také všem zaměstnancům obce, mým kolegům, za skvěle odvedenou práci
v letošním roce. Poděkování patří také do Základní a Mateřské školy Chodovice pod
vedením paní ředitelky Mgr. Lucie Nimsové. Se všemi zaměstnanci i dětmi byla radost
spolupracovat.
Závěrem děkuji jménem zastupitelstva obce všem spolkům a občanům, kteří ochotně
přiložili ruku k dílu při pořádání a organizaci akcí v naší obci. Velice si vážím přístupu a
práce Vás všech, děkuji za vaši, snahu, píli a odhodlání pomoci, když je třeba a těším se
na spolupráci v roce 2018. Ze srdce Vám všem přeji, ať jsou vánoční svátky naplněny
radostí, rodinnou pohodou a klidem a nový rok 2018 plný zdraví, štěstí a splněných přání
v osobním i pracovním životě.
Zlatuše Brádlová

„STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE HRACHOVEC – CHODOVICE“
Nová vyasfaltovaná stezka je vhodná pro pěší, cyklisty a také
in-line bruslaře. Stezka propojuje Chodovice a Hrachovec. Je
tak bezpečnou cestou pro děti do hořických škol, pracujících
do zaměstnání, ale také vhodná pro odpočinkové vycházky.
Věříme, že bude hojně využívána, a to v obou směrech.
Na trase jsou umístěny informační tabule s cedulemi, na
kterých již brzy najdete místopisné údaje i s mapou, dále pak
stojany na kola a lavičky pro odpočinek a relaxaci.
Celková délka stezky je 1,650 km z toho v úseku 200 m ve
směru od Chodovic zůstává vysypána pouze štěrkem, a to z
důvodu rozhodnutí vlastníka soukromého pozemku, který
zablokoval dokončení stezky ve stávající kvalitě (asfaltovém
povrchu). V tomto období je nezpevněný úsek velmi blátivý a
podmáčený. Na objednávku obce Holovousy byl vybrán příkop
podél tohoto úseku, aby se do něho voda stahovala.
Na začátku asfaltového povrchu směrem od Chodovic jsou
umístěny dopravní značky označující začátek a konec stezky
pro pěší a cyklisty a také betonové zátarasy sloužící
k zamezení vjezdu nezodpovědných řidičů motorových vozidel
na stezku.
Letošní podzim byl bohatý na srážky a provádění zemních
prací moc nepřál. I přesto byly v rámci možností dokončeny
terénní úpravy okolí stezky. Ty budou pak doladěny v jarních
měsících příštího roku, až vše řádně vymrzne a vyschne.
Stezka byla vybudována ve spolupráci s městem Hořice a obcí
Holovousy (10 % finanční podíl) za finanční podpory EU
(85 %) a státního rozpočtu ČR (5 %), cena - 5.756.844 Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby je firma STRABAG a.s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
Už nyní se můžete na nové stezce projít nebo projet. Tak pokud zatoužíte o svátcích po pohybu a počasí Vám to dovolí,
určitě ji vyzkoušejte ještě letos ☺.
bradz

PLATBY V ROCE 2018
Odpady: systém nakládání s odpady se pro rok 2018 nemění. Ceny za jednotlivé známky zůstávají stejné jako
v minulém roce. Svozový den se nemění, zůstává úterý, stejně jako pro tříděný odpad – odvoz pytlů. Do třídění odpadů
se zapojila i naše škola, kam můžete 2x ročně předat zdarma noviny, časopisy, karton, víčka a elektroodpad. Známky
roku 2017 budou platit celý leden. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji
od úterý 2. ledna 2018 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet pytlů na osobu a rok
zdarma – každá osoba s trvalým pobytem v obci dostane od nového roku 5 pytlů na tříděný odpad dle vlastního výběru.
Nárok platí po celý rok 2018.
Termíny svozů pro rok 2018:
Modrá známka – týdenní svoz, cena 1.950,- Kč – každé úterý od 2. 1. do 25. 12. 2018.
Červená známka – kombinovaný svoz – zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní, cena 1.670,- Kč
2. 1. do 17. 4. každé úterý, dále 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21.
8, od 4. 9. každé úterý do 25. 12. 2018.
Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 1.200,- Kč
9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24.
7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 25. 12. 2018.
Žlutá známka – měsíční svoz, cena 750,- Kč
23. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 30. 10., 27. 11., 25. 12. 2018.
Oranžová známka – rekreační – 1x za 14 dní, cena 750,- Kč
17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10. 2018.
Černé pytle na směsný odpad, cena 55,- Kč/Ks svoz každé úterý.
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 10,- Kč/Ks.
Každé 1. úterý v měsíci: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2018.
Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).
Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2018. A to 100,- Kč za jednoho
psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.
Stočné: výše stočného na rok 2018 je stanovena zastupitelstvem ve výši 20,- Kč/m3, vybírá se dvojím způsobem a to
na základě již uzavřených smluv:
Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle
množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení
faktury.
Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu
spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných
čísel je do 30. 3. 2018. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9.
2018.
Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt.
Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2018.
Zpravodaj: předplatné Zpravodaje s roznáškou pro rok 2018 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do
schránky), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného a nově také elektronické předplatné 100,Kč na rok.
Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obce. Před platbou
se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.
ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin.
Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát,
že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců.
Proto prosíme o dodržování úředních hodin.
Po předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za
pochopení.
Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz
pš

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V listopadu jsme vyzdobili školu vydlabanými dýněmi a začali se
připravovat na čertovskou besídku ranním čtením V Dlouhonosech zlobí čerti.
Zajímavou akcí byl projekt od nadace Karla Janečka „Jsem
laskavec“. Cílem bylo zapojit co nejvíce dětí a vykonat 13.
listopadu laskavý skutek dle svého výběru. Mladší děti si připravily
divadelní pohádku pro mateřskou školu a starší děti se vydaly na
Chlum pomáhat k rodině Musilovým. Děkujeme za vstřícný přístup
k dětem, které si možná poprvé vyzkoušely čistit stáje, připravovat
krmení a pomáhat v útulku.
Před první adventní nedělí si u nás rodiče s dětmi mohli vyrobit adventní svícen a věnec. Děkujeme všem, kteří se
postarali o chvojí na naši výzdobu. V neděli jsme si společně zazpívali vánoční koledy u rozsvíceného stromku a
dokonce nás přišla navštívit svatá Barbora, která rozdala dětem dárečky.
Dne 7.prosince nás přišli do školy navštívit také čert s Mikulášem a andělem, po jejichž návštěvě si děti mohly pochutnat
na nadílce. I naše odpolední besídka se nesla v čertovském duchu. Čertovský taneček, který si připravily děti
z tanečního kroužku pod vedením Báry a Petry Baliharových, zahájil besídku. Poté následovaly básničky a písničky a
na závěr děti zazvonily vyrobeným keramickým zvonečkem.
Ve čtvrtek 14. prosince jsme načerpali vánoční atmosféru návštěvou Třebechovického muzea betlémů a představovali
si na obloze vánoční betlémskou hvězdu v planetáriu v Hradci Králové.
Poslední týden před Vánocemi jsme se také nenudili.
V pondělí 18. prosince jsme si předali dárky ve školní družině. V úterý nás čekalo projektové vyučování, při němž jsme
si povyprávěli o zvycích a obyčejích Vánoc a nezapomněli ani na zvířátka v lese, kterým jsme vystrojili hostinu. Ve
středu jsme si užili vánoční diskotéku a ve čtvrtek na nás čekal tajný výlet s návštěvou biografu v Hořicích. V pátek 21.
prosince je ředitelské volno a už se budeme jenom těšit na Ježíška.
A co nás čeká v roce 2018?
Ve středu 3. ledna se všichni sejdeme odpočatí ve škole a odstartujeme lednové téma „Ukaž, co umíš“.
V sobotu 6. ledna se potkáme na Tříkrálové sbírce a rozloučíme se s Vánocemi vánočními koledami u Vašich dveří.
Od 21. do 26. ledna jedou starší žáci na týdenní pobyt na hory a mladší si budou užívat zimní radovánky v okolí školy.
Ve středu 31. ledna nás čeká vysvědčení a v pátek 2.února máme pololetní prázdniny.
Únorové téma „Tělo do pohybu dáme“ se bude nést ve znamení sportovních aktivit na sněhu. Budeme bobovat,
běžkovat a koulovat se. Ve středu 7. února bude poslední plavecký kurz.
Za celý kolektiv školy Vám přeji krásné vánoční svátky, udělejme si čas na pohádky a na společné chvíle s rodinou.
Za celý kolektiv Jana Landová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Měsíc listopad jsme zahájili návštěvou divadla Drak v Hradci Králové na dětském představení „Medová královna “, které
bylo ze života včel a dětem se moc líbilo. Tento měsíc jsme se blíže seznamovali s přírodou, lesem a lesními patry a
také zvířátky v přírodě. Vytvořili jsme si lesní skřítky, zahráli hru Na stopovanou a prošli se s panem hajným Novotným
v jeho revíru, se kterým nás blíže seznamoval, za což mu moc děkujeme. Děti se hrou seznámily i s různými lesními
profesemi. Na závěr jsme si zahráli pohádku „O Smolíčkovi“, kterou mají děti velmi rády.
13.listopad byl vyhlášen jako Den Laskavec, kdy jsou lidi na sebe laskaví a tento den nás navštívili žáci ZŠ pod vedením
Bc. J. Landové se svou vlastní pohádkou o laskavosti. Pohádka byla moc pěkná, dětmi pěkně zahraná a všem se nám
moc líbila a i jim patří poděkování.Na konci měsíce byl zahájen plavecký výcvik pro starší děti a předškoláky.
Měsíc prosinec je jako každoročně plný shonu a rozruchu, začíná to čerty a končí nekrásnějšími svátky roku –
Vánocemi. I k nám přišli Mikuláš, anděl a čert a dětem rozdávali nadílku a my jsme jim za to zazpívali písničky.
Odpoledne se pak uskutečnila i Čertovská besídka pro rodiče a veřejnost v kostele, kde naše děti předvedly, co se
naučily – říkanky, písničky a tanečky. Brzy se u nás ve třídě objevil stromeček s dárky. A tak jsme se už mohli těšit na
Vánoce.
Na ukončení tohoto roku jeli předškoláci na výlet se ZŠ do Planetária v Hradci Králové a do Třebechovic, kde zhlédli
Betlém. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám po celý rok věnovali přízeň a pomáhali nám vytvořit pro naše děti
krásné prostředí. Všem lidem přejeme krásné Vánoce plné klidu a míru a do nového roku 2018 zdraví, štěstí a
spokojenost.
učitelky MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Velké díky patří zaměstnancům obecního úřadu pod vedením pana
Sudíka za výpomoc při stěhování školního nábytku a přípravu vánočních
stromků. Také akciové společnosti KINSKÝ dal Borgo, a. s. za darování
vánočních stromků do MŠ, ZŠ, kostela sv. Bartoloměje a před obecní
úřad. Manželům Baliharovým za darovaný vánoční strom, který zdobí
prostranství před kostelem sv. Bartoloměje v Chodovicích.
ledol

CESTA ZA HASIČSKÝM PRAPOREM
Asi tak před rokem se nám začalo honit hlavou, že bychom chtěli, aby po nás, po hasičích
v Holovousích něco zůstalo. A tak jsme se na jedné schůzi domluvili, že bychom si nechali
ušít náš první hasičský prapor. Začali jsme hledat na internetu, volali jsme do obcí, které
již hasičský prapor mají a různě jsme se snažili sehnat nějaké informace, kde a za kolik
se prapor dá sehnat. Na další schůzi jsme se o všem pobavili. Našli jsme pouze dva
výrobce, kteří se hasičskými prapory zabývají. Náš starosta Mirek Rosůlek jednoho oslovil
a ten neváhal a přijel k nám do vagónu. Přivezl spousty materiálů na výrobu praporu, i
krásný sametový hasičský prapor. Oči nám až přecházely, jaká to byla nádhera. Ale ta
cena! Byla hodně vysoká. Dozvěděli jsme se, ale spousta zajímavého a důležitého. Stále
nám v hlavách vrtala závratná cena. Když už to vypadalo, že bychom se s výrobcem
nakonec dohodli, tak Martin Škvrna ještě hledal na internetu a našel paní nedaleko
Jaroměře, která by nám byla ochotná prapor ušít. Neváhali jsme a za paní jsme se rozjeli podívat. Ukázala nám své
výrobky, které byly stejně krásné jako ty, co jsme viděli ve vagónu. Paní byla bývalá šička praporů, které šila pro výrobce
z Brna. I ta cena byla mnohem nižší. Hned jsme se s paní domluvili a byli jsme rádi, že nám to dopadlo. Už cestou
zpátky jsme přemýšleli, jak si ten náš prapor vymyslíme. Romana Balihara napadlo, že by nám sv. Florián mohl žehnat
holovouský zámek i chodovický kostel. A pak už jsme to ladili tak, aby byl pro nás prapor dokonalý a prostě náš. Na
další návštěvu už jsme přivezli hotový návrh praporu. Dohodli jsme se na termínu vyhotovení a my už jsme jen čekali,
až přijde den, kdy si pro Náš prapor pojedeme. Mezi tím jsme potřebovali zajistit pozvánky na žehnání praporu,
dechovou hudbu do průvodu, kameramana, fotografa, abychom měli velkou událost zdokumentovanou, vybrat hudbu
do kostela a pana faráře, který nám prapor požehná. Tak – ten den, kdy jsme
pro prapor jeli – přišel. Moc jsme se těšili a opravdu bylo na co! Byl překrásný,
až se nám tajil dech. Paní, která nám prapor vyšila a ušila, tak přijala naše
pozvání na žehnání praporu. V kostele jsme se s hasiči i s paní starostkou
Zlatkou Brádlovou několikrát sešli a vyzkoušeli nástup i s dětmi i pan farář
přijel, prostě se všemi, kdo s praporem měli co do činění. Den D přišel, bylo
to 5. listopadu. Už od ranních hodin se to u kostela v Chodovicích začalo
hemžit hasiči, pak dorazila dechová hudba, sbory z vedlejších obcí, hosté,
hasičské děti, spoluobčané i přátelé hasičů, vždyť takovou slávu, kdy se
žehná hasičský prapor v Holovousích, už těžko někdo z nás zažije. V 11:00
hodin to vše vypuklo, naše hasičské děti slávu zahájily vstupem do kostela a
pak už nastupovali slavnostním pochodem hasiči s prapory a nakonec
vstoupila hasičská četa s naším praporem. Na žehnání promluvil starosta
sboru Mirek Rosůlek, starostka obce Zlatka Brádlová, starostka okresu
hasičů Eva Steinerová a pan farář z Hořic. Po žehnání praporu a stuh, které
darovaly starostka obce a starostka okresu hasičů, jsme se slavnostním
průvodem od kostela, opravdu dlouhým, vydali k pomníku padlých. Kde jsme
položili věnec a pokračovali k hasičské zbrojnici. Zde byl odhalen hasičský
ovál se znakem sboru. Starostka obce symbolicky předala starostovi hasičů
klíč od buněk ve sportovním areálu, za to Zlatce Brádlové moc děkujeme. A
pak už jsme jen slavili a fotili se a slavili a fotili. Podle mého názoru se náš den D vyvedl podle našich představ. A i
občané jiných sborů byli ze žehnání unešeni. Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
této velké události ☺.
Petra Baliharová

HASIČI
Poslední listopadovou sobotu jsme se s dětmi rozjeli do nedalekého města Lázně Bělohrad, kde se konalo Halové
mistrovství Podzvičinska, které pořádá SDH Miletín. Běhalo se v pětičlenných družstvech, ale i jako jednotlivci. Od nás
přijela pětičlenná družstva – přípravky, mladší a starší žáci. Závody byly rozděleny na tři části – uzlová štafeta, štafeta
5x40m a štafeta dvojic. Letos se v hale sešlo rekordních 60 družstev ☺. Přípravka se umístila na 5. místě z 11 družstev,
mladší žáci to měli pěkně rozběhnuté, škoda jednoho špatně uvázaného uzlu (za každý
špatný uzel 30 s navíc ) a skončili hned pod bednou, na 4. místě z 20družstev. Starší
žáci si vybojovali 1. místo. Domů si přivezli pohár a i putovní, který si budou užívat celý
rok, pak ho musí vrátit nebo obhájit. Do nejužšího kruhu jednotlivců se dostala Lucka
Vojtěchová, ale bohužel se ji nepovedl závěr závodu a skončila na 11. místě i přesto
gratuluji ☺. Hned v úterý 28. listopadu se konala dětská hasičská besídka ve vagónu. Kde
poděkoval za celoroční činnost starosta sboru Mirek Rosůlek a Roman Balihar. Pro děti
bylo připraveno malé občerstvení s oblíbeným párkem v rohlíku. Závěrem bych chtěla
poděkovat nejen všem hasičům, kteří nám pomáhají během celého roku, ale i rodičům.
Největší poděkování patří všem hasičským dětem, které pěkně reprezentují SDH a i obec
Holovousy. Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce
2018.
Petra Baliharová

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ

PODZIM V PODKRKONOŠÍ

Většina z nás v těchto dnech bilancuje uplynulý rok.
My z našeho klubu můžeme říci, že jsme měli pestrý
a bohatý program. Však jsme se s naší činností vždy
na těchto stránkách pochlubili. Pochlubíme se i dnes.
A to s výrobky z naší keramické dílny. V chodovické
škole za vedení paní učitelky Lenky Doležalové a
Jany Landové jsme vytvářeli z keramické hlíny
vkusné moderní betlémy. Pod jejich vedením se nám
opravdu povedly a budou nám pěkně doplňovat
vánoční výzdobu v našich domovech. Přejeme vám
všem krásné Vánoce u vašich tradičních betlémů a
stromečků. Hodně zdraví v dalším novém roce.
B. Kozárová

V úterý 21. listopadu 2017 se uskutečnil již 3. ročník
Infotripu Podkrkonoším, který uspořádal spolek
Podzvičinsko. Letošní poznávací cesta účastníkům
představila nejen významné novinky a atraktivity, ale
také podzimní krajinu Podkrkonoší.
Jednodenní poznávací cesta byla realizována s hlavním
cílem propagovat cestovní ruch v oblasti Podkrkonoší.
Třetího ročníku Infotripu se zúčastnili nejen pracovníci
informačních center a destinačních společností
z Královéhradeckého kraje, ale také zástupci tisku a
médií. Účastníci navštívili pivovar Jung Berg v Hořicích,
barokní areál v Žírči nedaleko Dvora Králové nad
Labem, pohádkovou přehradu Les Království a na samý
závěr dne originální cukrárnu Zlatá Pecka a rodinnou
výrobnu šperků Kredum CZ s.r.o., které se nacházejí v
městysu Pecka.
Věříme, že rozmanitost navštívených míst malebného
Podkrkonoší inspirovala všechny zúčastněné a přispěje
tak k nárůstu počtu turistů v celé oblasti.
Spolek Podzvičinsko, jehož činnost je věnována rozvoji
cestovního
ruchu
v Podkrkonoší,
plánuje
i
v následujících letech pokračovat v těchto tematických
cestách a zvýšit tak atraktivním způsobem
informovanost o celé oblasti. Akce byla finančně
podpořena Královéhradeckým krajem.

TURISTICKÉ NOVINY PRO
VÝCHODNÍ ČECHY – ZIMA
2017/2018
V těchto dnech vyšlo nové číslo Turistických novin
Královéhradeckého a Pardubického kraje pro zimní
sezónu 2017/2018. V tomto vydání najdete spoustu
zajímavých a užitečných tipů na zimní zábavu i
nevšední sportovní zážitky. Dozvíte se například, jak
a kde se v Podkrkonoší vyrábí tradiční vánoční
ozdoby, kde najdete Živý betlém, či kde se pořádají
závody v běhu na historických lyžích. To a mnoho
dalších užitečných informací nejen z oblasti
Podkrkonoší se dočtete na 16 stránkách. Noviny jsou
zdarma k dostání na Obecním úřadě v Holovousích.
Přejeme příjemné počtení.
DM Podzvičinsko

DM Podzvičinsko

RECEPTY ZE SOUTĚŽE
„O NEJLAHODNĚJŠÍ JABLEČNÝ MOUČNÍK“
1.místo, Aneta Kráčmarová, Sylvárův Újezd
PERNÍK S PLNĚNÝMI JABLÍČKY
Těsto: 400g polohrubé mouky, 182g moučkového cukru, 100g rozpuštěného
másla, 160g tekutého medu, 1 kypící pr.do perníku, 100 ml mléka, 2 lžičky
citrónové kůry, trochu rumu, 1 vejce, 3-4 nastrouhaná jablka.
Náplň: 9 malých jablíček, 100g mletých ořechů, 3 lžíce strouhanky, 4 lžíce
medu, 50g rozpuštěného másla, špetka skořice.
Postup: jablíčka omyjeme, opatrně seřízneme vršky, vnitřek vydlabeme a
naplníme náplní, kterou jsme si připravili. Mouku smícháme s kypřícím
práškem, přilijeme mléko, med a máslo a přidáme rum, citrónovou kůru, vejce
a nastrouhaná jablka. Vypracujeme těsto, které dále nalijeme do vyšší formy.
Do těsta naklademe jablíčka a pečeme při 175°C – 35 - 40 min.
2.místo, Kateřina Maixnerová, Chodovice
OŘECHOVO – MEDOVÝ JABLEČNÝ MOUČNÍK
Těsto: 200g hladké mouky, 100g másla, 1 vejce, 1 lžíce skořice, 3 lžíce
studené vody, 3 lžíce medu, špetka soli (určeno na formu o průměru 23cm).
Náplň: 600g jablek, máslo, citrónová šťáva, třtinový cukr, vlašské ořechy.
Postup: ingredience na těsto smícháme dohromady, pokud těsto lepí, přidáme
trochu hladké mouky. Plech vyložíme pečícím papírem a na něj těsto
vyválíme. Posypeme jej nastrouhanými jablky, pokapeme citronem, posypeme
třtinovým cukrem (jen zlehka, aby jablka udělala krustu) a nakonec poklademe
nasekanými ořechy. Troubu si předehřejeme na 160°C a pečeme 45 minut.
4.místo, Nikola Nožičková, Chodovice
JABLKOVÝ KOLÁČ
Suroviny: 500dkg polohrubé mouky, 500dkg hladké
mouky, 1 Hera – rozehřát, 1 lžička soli, 20dkg cukru, 4
žloutky, ½ l mléka, ¾ kostky droždí, 1 velký panák rumu.
Náplň: dušená jablka.
Drobenka: máslo, cukr, hrubá mouka.

3.místo, Jiří a Martin Štajerovi, Hořice
TARTE TATIN
Suroviny: 320g hladké mouky, 325g másla, 110g cukru
moučka, 3 žloutky, 6 jablek, citrón, 110g mála, 110g
cukru krupice.
Těsto: z mouky, 325g másla, cukru moučka a žloutků
vypracujeme těsto, které zabalíme do potr. fólie a
vložíme na 1 hodinu do mrazáku.
Postup: mezitím rozkrájíme jablka na 8-12 měsíčků a
v míse je zakapeme citr. šťávou a promícháme.
Do formy vymazané tukem nasypeme 80g cukru,
zahřejeme a necháme zkaramelizovat. Do karamelu
naskládáme jablka. Pečeme na 230°C – 10 min., aby
jablka změkla a pustila šťávu.
Na jablka nastrouháme těsto a dáme zapéct dalších 20
min., dokud není koláč zlatohnědý.

5.místo, Kateřina Vojtěchová, Chodovice
JABLKOVÉ VELEHORY
Těsto: 500g hladká mouka, 200g cukr moučka, 250g máslo, 2 vejce, špetka soli, 1 pr.do pečiva, 1-2 lžičky zakysané
smetany.
Náplň: 10 menších jablek, 2 lžíce dětská krupice, 4 lžíce cukru moučka, skořice.
Postup: omytá a očištěná jablka si rozdělíme na polovinu. Poklademe je na plech s pečícím papírem a dáme je péct na
160°C – 15min. Necháme vychladnout.
Ze surovin na těsto si zpracujeme hladkou hmotu, kterou rozdělíme na dvě poloviny. Každou část rozválíme. Vyválené
těsto přendáme na plech s pečícím papírem a posypeme dětskou krupicí. Poklademe jablka a posypeme skořicí a
moučkovým cukrem. Na vrch vložíme druhé těsto a vmačkáme mezi ovoce. Pečeme na 200°C – 40 min. Po upečení
pocukrujeme.

Jana Tejchmanová, Holovousy
JABLEČNÁ ROLÁDA
Suroviny: 400g nastrouhaných jablek, 4 vejce, 100g krup. cukru,
7 pol. lžic hladké mouky, 1/3 prášku do pečiva, mletá skořice,
ořechy.
Postup: oloupaná jablka nastrouháme na hrubo. Na plech dáme
alobal a poklademe na něj jablka. Posypeme skořicí nebo ořechy.
Vyšleháme vejce s cukrem do pěny, přidáme mouku s práškem,
zašleháme a nalijeme na jablka. Dáme péct na 180°C – cca 10
min. Po upečení vyklopíme na mokrou utěrku, odstraníme alobal
a stočíme do rolády. Necháme vychladnout a nakrájíme na
plátky. Jednotlivé plátky pocukrujeme nebo můžeme ozdobit dle
své fantazie.
Tereza Šubrtová, Chodovice
JABLEČNÉ CUPCAKES
Náplň: 2 větší jablka, cukr, vanilkový pudink.
Krém: 1 lučina, 1 šlehačka, skořice, cukr.
Postup: nastrouhaná jablka podusíme s cukrem a
přidáme vanilkový pudink smíchaný s vodou.
Směsí plníme cupcakeky, do kterých jsme udělaly
díru.

Strunová Věra, Chodovice
JABLEČNÉ TVAROHOVÉ ŘEZY
Těsto: 1 hrnek cukru krupice, 2 hrnky polohrubé
mouky, 1 pr.do pečiva, 1 hrnek sekaných ořechů, 2
vejce, 4 jablka,1/4 l mléka, vanilkový cukr, skořice.
Krém: 1 ½ másla, 3 lžíce cukru moučka, 1 vanilkový
cukr, ½ plechovky karamel. salka, 2 nastrouhaná
jablka (na jemno) – jablka promíchat s citr. šťávou,
van. cukrem a skořicí.
Postup: jablka oloupeme a zbavíme jádřinců.
Nakrájíme na kostičky a přidáme ostatní suroviny,
zamícháme těsto. Nalijeme na plech s vyšším
okrajem s pečícím papírem a pečeme na 170°C –
20-30 min.
Postup na krém: Máslo ušleháme s cukrem,
přidáme salko + trochu rumu. Když máme
dostatečně vyšlehané, vmícháme tvaroh a nakonec
do 2/3 krému přidáme opatrně nastrouhaná jablka,
Věra
Volejníková,
1/3
krému
nechámeHořice
na ozdobu. Natřeme na placku,
postrouháme čokoládou a dozdobíme zdobícími
sáčky.

Jana Brunclíková, Chodovice
JABLKOVÉ ŘEZY
Těsto: 35dkg polohrubé mouky, 30dkg cukru krupice, 1/ ½
lžičky sody, 3 lžíce kakaa, ½ skleničky oleje, 1 velký bílý
jogurt.
Těsto rozdělíme na 2 plechy a upečeme.
1 Náplň: 6 jablek oloupeme a rozdusíme, přidáme citr. kůru,
hřebíček, vanilkový cukr, skořice, badyán.
2 Náplň: 500g Mascarpone, 100g našlehané šlehačky, 100g
cukru moučka.
Postup: 1. placku namažeme Mascarpone, na to jablkovou
náplň. Na 2 placku namažeme Mascarpone a přiklopíme na
první placku. 4 jablka oloupeme, rozvaříme, rozmixujeme a
ochutíme: citron, cukr - vychladit. Do vychladlého dáme
želatinu, namažeme na placku a dáme vychladnout do
lednice.

Vohánka Filip, Vojice
KARAMELOVO – JABLEČNÝ DORT
Suroviny: 250g máslových sušenek, 30g másla, 80g másla,
500g jablek, 250g měkkého tvarohu, 250g třtinového cukru,
2 vejce, 160g kondenzovaného mléka, 2 lžíce bramborového
škrobu, skořice dle chuti.
Postup: nejprve si připravíme jablečné pyré. Jablka
oloupeme, zbavíme jádřinců a pokrájíme na malé kostičky
nebo nastrouháme. Vložíme do rendlíku, rozvaříme,
přepasírujeme a necháme zcela zchladnout.
Mezitím si připravíme korpus. Sušenky vložíme do mixéru a
rozmělníme. Přidáme máslo s cukrem a mixujeme, dokud
nám nevznikne lepivá hmota. Tu řádně upěchujeme na dno
dortové hmoty, kterou jsme si vyložili pečícím papírem.
Pečeme na 170°C – 10 min.
Vytvoříme náplň. Tvaroh se třtinovým cukrem vyšleháme do
pěny, přidáme vejce, karamelizované mléko, jablečné pyré,
škrob a skořici. Vše prošleháme. Vzniklou náplň vlijeme na
předpřipravený korpus a pečeme při 160°C – cca 50 min.
Zchladlý dort zdobíme dle chuti a fantazie…

JABLKOVÝ CHEESECAKE
Suroviny: 150g sušenek, 50g másla.
Náplň: 500g jablíček, 400g krémového sýra, 180g třtinového cukru,
2 lžíce kukuřičného škrobu, 1 lžička skořice.
Postup: jablka oloupeme, očistíme a nakrájíme na kostky.
Podlijeme trochou vody a vaříme do změknutí. Scedíme a
rozmixujeme. Necháme vychladnout. Dno a boky dortové formy
lehce vymažeme a vyložíme pečícím papírem. Umixujeme sušenky
s máslem, dáme do formy a udusáme. Bez okrajů. Dáme do
lednice. Sýr smícháme s cukrem do hladka a postupně přidáme
vejce, pyré, škrob a skořici. Formu zevně obalíme dvojitým
alobalem, nalijeme krém a lehkým udeřením o kuchyň. linku
necháme uniknout vzduchové bublinky. Formu posadíme do
hlubšího pekáče, nalijeme kolem vodu a pečeme v troubě na 170°C
– 50 min. Odstraníme alobal a necháme vychladnout na mřížce,
poté dáme do lednice do druhého dne.

Milena Jedličková, Holovousy
JABLEČNÉ ŘEZY S TVAROHEM A
ZAKYSANKOU
Těsto: ½ kg polohrubé mouky, 200g cukru
moučka, 1 Hera, 2 vejce, 1 vanilkový cukr, 1
prášek do pečiva.
Těsto vpracujeme a dáme do lednice na chvilku
odpočinout.
Náplň: 2 tvarohy, 200ml zakysané smetany, 1
vanilkový cukr, 4 lžíce cukru - vše se vymíchá.
6-7 jablek nastrouháme, do mísy přidáme cukr a
skořici.
Postup: na vymazaný plech přiložíme plát těsta a
mírně ho vyvýšíme. Pomažeme tvarohem a
přidáme jablka. Vyrobíme druhý plát a dáme na
vrch. Propíchneme vidličkovou.

Iva Janáková, Bílsko
JABLÍČKOVO – KARAMELOVÝ DORT
Suroviny na korpus: 300g sušenek, ½ lžičky skořice, 100g
másla.
Jablková část: 50g másla, 100g cukru, špetka soli, 1 lžička
skořice, 5 jablek na plátky.
Krém 1: 500g Mascarpone, 70g cukru moučka, 1 vanilkový
cukr.
Krém 2: 250 ml šlehačky, 1 lžíce cukru.
Na ozdobu: karamel, nasekané ořechy.
Postup: Na korpus rozmixujeme sušenky, smícháme se
skořicí a rozpuštěným máslem. Směs natlačíme do dortové
formy (i na boky).
V hrnci rozpustíme máslo, přidáme cukr, sůl, skořici a
podusíme nakrájená jablka. Šťávu, kterou jablka pustí,
slijeme. Necháme vychladnout. Jablka navrstvíme na
korpus.
Na krém smícháme Mascarpone, cukr, vanilkový cukr a
šťávu z jablíček. Navrstvíme na jablka. Šlehačku
vyšleháme dotuha s cukrem, natřeme na dort, ozdobíme
karamelem a oříšky. Necháme vychladnout.

Veronika Marie Soukupová, Chodovice
JABLKOVÝ – MŘÍŽKOVÝ KOLÁČ
Suroviny: 2 a ½ hrnku hladké mouky, 1 lžíce cukru, špetka
soli, 150g másla,60g ztuženého tuku, 6-8 lžic vody, 1 citrón,
¾ hrnku třtinového cukru, 2 lžíce škrobové moučky, špetka
mletého muškátového oříšku, 1 kg jablek, mléko, cukr
moučka.

OBECNÍ KNIHOVNA ZVE

SVATOMARTINSKÁ KACHNA

Milí čtenáři, obměnili jsme knižní fond v obecní
knihovně, který nám zajišťuje knihovna Václava
Čtvrtka v Jičíně. Pro dospělé čtenáře jsme připravili
knihy různých žánrů. Pro děti jsou knížky rozděleny
podle věku. Výpůjční doba je pondělí 8:00 – 10:00
hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin a čtvrtek 8:00 –
10:00 hodin. Knihy půjčujeme bezplatně.
Jsme potěšeni, že se řady našich čtenářů rozšiřují.
Těšíme se na vás, malí i velcí čtenáři, i v novém roce.
ledol

Dne 17. listopadu jsme s partou přátel vyrazili do
občerstvení U Vagónu na svatomartinskou kachnu.
Bylo to luxusní. Nejen za sebe, ale i za přátele chci
poděkovat za výbornou polévku, kachnu s knedlíky a
zelím, svatomartinské víno a nakonec i na tanec došlo
☺. Poděkování patří celému personálu vagónu.
Děkujeme.
Petra Baliharová

ROK 2017 VE VŠUO HOLOVOUSY
Rok 2017 lze z pohledu činnosti VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY
s.r.o. hodnotit jako velmi úspěšný.
Po vybudování nového zázemí pro činnost ústavu v letech 2012 až 2015 se podařilo v roce 2017 stabilizovat také
pozemkovou dražbu a to nákupem pozemků a obnovou nájemních smluv s vlastníky pozemků, které ústav pro svoji
činnost využívá. To nám dává jistotu do budoucna a umožňuje nám se soustředit na naši hlavní činnost, kterou je věda
a výzkum.
V roce 2017 bylo v našem ústavu řešeno celkem 24 projektů v úhrnné hodnotě 66 milionů korun českých, na jejichž
plnění se podílelo celkem 99 zaměstnanců ústavu. Stěžejním pro činnost ústavu je realizace Národního programu
udržitelnosti I – Výzkumné ovocnářské centrum, jehož zadavatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a programu Rozvoje organizace, jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Nově byly pro roky 2018 a další
získány ve veřejné soutěži dva projekty, jejichž zadavatelem je Technologická agentura ČR.
Mezi stěžejní činnosti našeho ústavu patří také poradenská a osvětová činnost. V roce 2017 se uskutečnil již 60. ročník
Ovocnářských dnů, kterého se zúčastnilo téměř 500 zástupců ovocnářské praxe z celé republiky. Jako každoročně náš
ústav uspořádal dvě degustace jablek a to zimní a jarní, dále pak semináře se zaměřením na ochranu ovocných sadů,
pěstování třešní a technologii pěstování ovoce. Uskutečnily se také čtyři semináře pro pěstitele ovoce zaměřené na
inovativní postupy.
Náš ústav se v roce 2017 účastnil také nejvýznamnějších zemědělských výstav a to Země živitelky v Českých
Budějovicích, na které získal ocenění Zlatý klas za nově vyšlechtěnou odrůdu třešně, dále pak národní výstavy
Hortikomplex – Flora Olomouc, kde jsme získali ocenění za ztvárnění naší expozice a
do třetice jsme se zúčastnili také Zahrady Čech v Litoměřicích. V rámci regionálních
akcí je pro nás prestižní záležitostí spolupořádání a účast na Slavnosti holovouských
malináčů.
Z hlediska produkce ovoce v našem ústavu patřil rok 2017 také k těm úspěšnějším, i
když nás příroda svými zásahy příliš nešetřila. Dva jarní mrazíky, tři krupobití v letním
období a podzimní vichřice se podepsaly negativně na kvalitě a množství sklizeného
ovoce, ale vzhledem k obecnému výpadku produkce ovoce v evropských zemích nám
zvýšené odbytové ceny výpadek produkce nahradily.
V naší podnikové prodejně se nám daří rozšiřovat sortiment zboží a výrobků
pocházejících z ovoce vypěstovaného v holovouských sadech. Našemu ústavu se
podařilo získat 5 certifikátů s označením ,,PODKRKONOŠÍ regionální produkt“ pro
produkty Holovouský malináč, Med z Holovous, Jablečný mošt z Holovous, Ovocné stromky z Holovous a Zdravé ovoce
z Holovous. Věříme, že si do naší prodejny najdou cestu noví zákazníci, kteří ocení naše produkty.
Na závěr bilancování nad proběhlým rokem 2017 bych chtěl poděkovat za spolupráci všem našim zaměstnancům a
obchodním partnerům. Současně mi dovolte popřát čtenářům Zpravodaje a všem občanům Holovous vše dobré v roce
2018.
Ing. Tomáš Zmeškal, jednatel VŠUO Holovousy s.r.o.

ADVENTNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
Advent je časem milých setkání a posezení s přáteli. Vánoční posezení pro seniory
toho bylo důkazem. Sál v hostinci U Krejčů se zaplnil do posledního místa. K dobré
náladě zahrál pan Švanda ze skupiny Duo Decent a milou atmosféru doplnily
promítané fotografie z akcí letošního roku. Všichni odcházeli domů s veselou
náladou. Popřejme našim seniorům do nového roku hodně zdraví a elánu. Těšíme
se na další setkávání.
ledol

ADVENT V NAŠÍ OBCI
Čas adventu se chýlí do svého závěru a my už netrpělivě vyhlížíme Štědrý den. Obecní úřad pozval všechny
spoluobčany na společná setkání, která se konala v prostorách kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích.
Prvním setkáním bylo 3. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu. Sešli jsme se v hojném počtu a podle očekávání
všech jsme při odpočítávání rozsvítili vánoční strom. Zazpívali jsme koledy, v hrnečku malovaném dětmi jsme ochutnali
výborný čaj od paní kuchařek ze školy a lahodný svařák od paní Ivy Sudíkové. Ve školním stánku jsme mohli zakoupit
drobné výrobky dětí z MŠ a ZŠ. Děkujeme všem, kteří si něco zakoupili a tím podpořili naši školu. Na závěr jsme rozzářili
prskavky a v tu chvíli nastalo velké překvapení, dětem se představila tajemná postava v bílém, sv. Barbora, která naší
obcí touto dobou procházela. Nepřišla s prázdnou, nadělila všem dětem drobné dárky. A pak že kouzelné bytosti
neexistují? 😊 Při druhém setkání 9. prosince se nám představila ZUŠ Hořice se sborem Písnička a svými malými
sólisty. Děti se představily s hudebním programem – koledy a básničky, pod vedením svých učitelů. Z místních dětí
zahrála krásně na housle Maruška Trnková, na flétny Anička Kráčmarová a Lucka Vojtěchová a svým přednesem
potěšila Anička Trnková. Všem dětem se vystoupení moc povedlo.
Při třetím setkání 16. prosince se rozezvučeli Kůsovic koledníci s tradičními i originálními koledami. Z jejich koncertu
jsme se domů vraceli nádherně vánočně naladěni.
Přijměte pozvání na čtvrté setkání 23. prosince na Vánoční koncert. Na varhany zahraje pan Václav Uhlíř a zpěvem
ho doprovodí paní Hana Medková. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

ŠTĚDRÝ DEN V KOSTELE SV.
BARTOLOMĚJE V CHODOVICÍCH
Stalo se moc hezkou tradicí, že se každý rok na Štědrý
den otevřou dveře kostela sv. Bartoloměje a to hned
dvakrát. Ani letos tomu nebude jinak. Proto přijměte naše
pozvání na společné setkání:
od 16:00 hodin se bude konat Štědrovečerní mše
od 22:00 hodin zpívání koled. Na varhany zahraje Zuzka
Žďárská. Noty máme připravené, tak vezměte dobrou
náladu a přijďte. I letos máme od Zdeňka Novotného
přislíbeno, že se z kostelní věže rozezní zvon a to před
16:00 hodinou i před 22:00 hodinou, tak naslouchejte a
přijďte. Odměnou Vám bude krásná vánoční atmosféra
plná milých setkání.
bradz

VENČENÍ PSŮ – PSÍ ÚTULEK CHLUM
Srdečně Vás zveme na Vánoční venčení, které se bude konat 31. 12. 2017. Sraz bude v 10:00 hodin u psího útulku.
Sebou si můžete vzít svého pejska nebo vám rádi zapůjčíme nějakého z našich svěřenců. Pokud chcete pejsky něčím
podarovat, nepohrdnou pamlsky, piškoty, uvítáme i vodítka a obojky, deky a v neposlední řadě krmivo značky Country
dog. Přejeme Vám jménem útulku krásné a pohodové vánoční svátky a Šťastný Nový rok.
Psí útulek Chlum u Hořic

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Všem známá koleda „My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujeme vám…“ zazní již tradičně
v našich obcích – Holovousy, Chodovice,
Chloumky a Chlum v sobotu 6. ledna 2018 od 9:00
do 12:00 hodin. Skupinky králů s doprovodem
budou mít sraz ve škole v 8:30 hodin. Kde se z dětí
mávnutím proutku stanou Kašparové, Melicharové
a Baltazarové.
Děkujeme našim dětem a rodičům za ochotu
pomoci a všem lidem dobré vůle za finanční obnos.
Vybraná částka půjde do fondu na obnovu kostela
sv. Bartoloměje.
ledol

POZVÁNÍ PRO NAŠE SENIORY
V novém roce jsme připravili pro naše seniory seminář Trénování paměti s paní Benešovou z Nové Paky. Dozvědět
se postupy, jak vyzrát nad svojí pamětí bude zajímavé. V pondělí 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v knihovně
obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

MASOPUST V HOLOVOUSÍCH
Tradiční oslava masopustu v Holovousích bude
probíhat v sobotu 3. února 2018. Průvod maškar bude
zahájen ve 14:30 hodin u kostela sv. Bartoloměje v
Chodovicích. Trasa průvodu bude jako v předchozích
letech: kostel - náves v Chodovicích – zastávka u
Kvasničku na parcelách – náves v Holovousích –
Záhumení – Hostinec U Krejčů. Maškary obdarují
každého, kdo je na cestě pohostí☺. Večer bude
masopust pokračovat taneční zábavou v Hostinci U
Krejčů. Maškary budou mít vstup zdarma a bude
vyhlášena soutěž o nejlepší masku. Těšíme se na
Vás☺.
Jana Suchá

DĚTSKÝ KARNEVAL
Zveme všechny děti se svými rodiči a prarodiči na dětský
maškarní karneval. Sejdeme se v neděli 4. února 2018
v hostinci U Krejčů v Holovousích ve 14:00 hodin. Na
všechny masky se moc těšíme. U nás vyhrává každý☺!
A vy, děti, těšte se na odpoledne plné soutěží, tancování
a odměn.
ledol

BESEDA S PROMÍTÁNÍM
Zveme všechny příznivce historie našich obcí na
přednášku s promítáním s paní PhDr. Evou Ulrychovou,
kterou známe z archeologických vycházek. Přednáška
se koná ve čtvrtek 15. února v 17:00 hodin v hostinci U
Krejčů. Tentokrát bude na téma Archeologie z ptačí
perspektivy. Přijďte se dozvědět další historické
zajímavosti a fakta. Těšíme se na vás.
ledol

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky.
V novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody,
radost ze života a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Ať je rok 2018 pro Vás i vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
PRANOSTIKY
ŽIVOTNÍ JUBILEA
16. 12.
03. 1.
09. 1.
13. 1.
01. 2.
06. 2.
09. 2.
11. 2.
11. 2.

Jaroslav Hofman,
Jiřina Koppová,
Hana Novotná,
Anežka Dvořáková,
Ladislav Komárek,
Jaroslava Machová,
Danuška Semirádová,
Růžena Krušinová,
Jana Johnová,

80 let
84 let
84 let
85 let
84 let
82 let
88 let
86 let
75 let

Leden
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu mráz, těší nás
Únor
Únorová voda - pro pole škoda.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Na Hromnice o hodinu více.

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Přistěhovali se

Narodili se

Jozef Bališ z Karviné do Holovous
Hedvika Brzková z Jablonce nad Nisou do Chodovic

31. 10. David Musil z Holovous
14. 11. Adéla Přibylová z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•

20. 12. – 31. 12. 2017 bude Obecní úřad a knihovna uzavřena. V novém roce se na Vás budeme těšit od
úterý 2. ledna 2018. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví do nového roku 2018.

•
•

23. 12.
24. 12.

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
• 06. 01.
Obchůzky Tří králů
• 15. 01.
Seminář Trénování paměti – od 15:00 hodin v knihovně obecního úřadu
• 03. 02.
Masopustní průvod maškar
• 04. 02.
Dětský maškarní karneval – ve 14:00 hodin v hostinci U Krejčů
• 15. 02.
Přednáška s promítáním s paní PhDr. Evou Ulrychovou – v 17:00 hodin v hostinci U Krejčů
• 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) – 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., žlutá známka (měsíční) – 23. 1., 20. 2., 20. 3., oranžová známka
(rekreační) svoz ukončen, první svoz začíná od 17.4., černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, cena 55,Kč/Ks, pytle s tříděným odpadem (plast, papír, kov) – každé 1. úterý v měsíci: 2. 1., 6. 2., 6. 3., cena 10,- Kč/Ks.

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY č. 6/2017, evidenční číslo: MK ČR E 20515. Vychází každý sudý
měsíc v roce. Redakční rada: Zlatuše Brádlová, Lenka Doležalová. Počítačová úprava: Petra Škvrnová. Připomínky a
příspěvky zasílejte na obec@holovousy.cz.

