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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 27. března 2018 bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem březnového zastupitelstva byla Zpráva o hospodaření obce za rok 2017, kterou zastupitelé řádně
projednali a vzali na vědomí:
Příjmy za rok 2017
10 307 350,60 Kč
Výdaje za rok 2017:
8 278 683,33 Kč
Výsledek hospodaření:
2.028.666,72 Kč.
Dne 31. 3. 2018 skončila Dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku od Úřadu práce, v rámci které byli v obci zaměstnáni tři
zaměstnanci na zeleň. Na základě nové Žádosti o příspěvek byla
vytvořena dvě pracovní místa na dobu od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018.
Na zasedání zastupitelstva dne 5. 6. 2017 zastupitelé odsouhlasili
zapojení obce Holovousy do projektu Domácí kompostování
v Podchlumí, do které se zapojilo včetně Holovous celkem 6 obcí.
Mikroregion Podchlumí podal na Státní fond životního
prostředí žádost o dotaci na domácí kompostéry. Ta byla schválena. Dne 22. 3. 2018 proběhlo výběrové řízení na
dodavatele kompostérů a zastupitelé pak na svém zasedání schválili předfinancování kompostérů – uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace Mikroregionu Podchlumí ve výši 280.174,77 Kč. Dotace bude vyúčtována nejpozději
do 31. 1. 2019 a 85% poskytnuté dotace bude obci Holovousy vráceno.
Občané, kteří v červnu 2016 vyplnili a odevzdali závaznou žádost o kompostér v případě získání dotace, se dle
předběžné informace Mikroregionu Podchlumí kompostérů dočkají během června letošního roku. K vyzvednutí
kompostéru budou včas vyzváni. Bližší informace v článku uvnitř Zpravodaje.
Rekonstrukce asfaltových cestiček na dětském hřišti za školou po zimní pauze pokračovala a dne 13. 4. 2018
byla dokončena.
Ke Smlouvě o dílo na vypracování Projektové dokumentace na nové chodníky ke stávajícím zastávkám
autobusové dopravy pro obec Holovousy po obou stranách silnice I/35 v km cca 80,708 až 80,949 a na nový
chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy byl uzavřen Dodatek č. 1, ve kterém byly společné termíny plnění
na obě akce rozděleny. Prioritou jsou nové chodníky podél silnice I/35, na které potřebujeme mít stavební povolení
a začít hledat možnosti získání finančních prostředků na realizaci.
Dne 6. 3. 2018 bylo na obecní úřad Holovousy nahlášeno, že u hřbitova je shořelý kontejner, který ještě doutná.
Došlo k úplnému poškození - znehodnocení dvou plastových kontejnerů na směsný odpad, objem 1100l a dále k
poškození kamenné zdi hřbitova, která byla v říjnu 2010 očištěna a vyspárována. Na místo byla povolána hlídka
obvodního oddělení Policie ČR Hořice, ta na místo povolala profesionální hasiče a jako poslední
ohledal místo vyšetřovatel HZS. Předběžná škoda je vyčíslena na 35.000,- Kč. Pojistná událost byla nahlášena
na pojišťovnu a probíhá její řešení. Příčina požáru dle závěru Policie ČR a vyšetřovatele Hasičského záchranného
sboru nebyla jednoznačně zjištěna. Jako možné verze byly stanoveny zapálení kontejneru neuhašenou hřbitovní
výzdobou (svíčkou) nebo vysypání žhavého popela do vnitřních prostor kontejneru a není vyloučeno ani úmyslné
jednání osoby s cílem poškodit cizí majetek.
Zastupitelé schválili nákup dřevěného dubového nábytku, který je již v současné době umístěn v zadní části
pergoly U Vagónu.
Vzhledem k tomu, že budova, ve které mají pracovníci zeleně v současné době zázemí, je ve velmi neuspokojivém
technickém stavu, byla hledána možnost pořízení vlastních prostor. Zastupitelé schválili návrh řešení vybudovat
nové obecní prostory pro zázemí techniky a zaměstnanců zeleně. Jediným vhodným místem je prostor ve
sportovním areálu. Jednalo by se o rozšíření sociálně technického zázemí směrem za hasičárnou. Na příští
zasedání zastupitelstva bude připravena studie možného řešení.
Zlatuše Brádlová

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLOVOUSY
Od dubna 2016 řeší zastupitelé pořízení změny Územního plánu obce Holovousy. Proběhla aktualizace žádostí
podaných od roku 2009 a pořízení změny územního plánu bylo podmíněno spoluúčastí žadatele – vlastníka
pozemku. Za tímto účelem dne 25. 4. 2016 zastupitelstvo schválilo a vydalo Pravidla
pro finanční úhradu při pořizování změn Územního plánu Holovousy. Součástí
Pravidel je tiskopis Návrh na změnu územního plánu Holovousy, na kterém musí být
žádost podána a ve kterém navrhovatel zaškrtne příslušnou kolonku úhrady nákladů
na pořízení změny územního plánu – svoji spoluúčast. Návrh na změnu územního
plánu podává navrhovatel (vlastník pozemku) obecnímu úřadu. Územní plány se
zpravidla zpracovávají alespoň na deset let dopředu a měly by mít povahu obecně
závazného předpisu a ke změnám by se mělo přistupovat pouze ojediněle. Z tohoto
důvodu by měl navrhovatel o změnách přemýšlet v dostatečném časovém předstihu.
V současné době probíhají jednání s odborem územního plánování v Hořicích a tak
je poslední možností nové žádosti ještě do řízení zahrnout. Na obecní úřad
Holovousy lze tedy ještě do 14. 5. 2018 dodat Návrh na změnu územního plánu.
Zlatuše Brádlová

CO NOVÉHO VE ŠKOLE
Jarní období začalo týdenními prázdninami. V březnu jsme navštívili královéhradecké divadlo Drak s představením
„Jak si hrají tatínkové“, které mělo u dětí velký úspěch, cestu tam i zpět jsme si užili vlakem a pěšky. Rozloučili
jsme se s paní Zimou, přivítali jsme paní Schlikovou-autorku knížky Andělské pohádky nejen pro děti. Začal projekt
s předškoláky- „Hrajeme si na školu“, který se konal třikrát a byl zakončen 12. dubna zápisem do 1. třídy, při kterém
nám rády pomohly šikovné děti ze školy. Po velikonočních prázdninách jsme vstoupili do dalšího měsíce-dubna.
Připravili jsme pro školáky „Ranní čtení“, které bylo zakončeno Pohádkovou nocí s přespáním ve škole. Je to
projekt, na který se všichni moc těšíme. Opekli jsme si buřty, v lese každý našel věc, která se zdála pro něho
„vzácná“, malovali, povídali si a také nás navštívily dvě víly-jedna zlá a jedna hodná. Pomocí nich jsme si uvědomili
hodnoty našeho života, jako je láska, rodina, přátelství, pomoc, splnění přání a ochrana přírody. Na sladké usínání
byla pohádka.
V pondělí 30. dubna probíhal celé dopoledne na školním hřišti interaktivní výukový program o lišce, dravcích a
lesním životě. Lektoři nám všem přiblížili život v přírodě a rozšířili naše znalosti zase o něco víc. Bylo to poutavé
dopoledne. V květnu a červnu nás čeká ještě mnoho učení, ale i zábavy. Starší žáci si vyrobí herbář bylin a bylinky,
které poznáme budeme také sbírat jak doma, tak i ve škole.
Na co se můžeme ještě těšit?
7. 5. Ředitelské volno
10. 5. Besídka pro maminky v 15:30 hodin v kostele sv. Bartoloměje
13. 5. Vítání občánků v kostele sv. Bartoloměje ve 14:00 hodin
28. 5. Školní výlet – Kunětická Hora a Perníková chaloupka v Rábech
30. 5. Dopravní hřiště Hořice-jízdy zručnosti na kole (4. -5. ročník),
jízdy zručnosti u školy pro 1. -3. ročník
1. 6. Milovická olympiáda, doprava na kole (1. -5. ročník)
6. 6. Den mazlíčků – celý den se svými zvířecími miláčky
18. 6. -22. 6. Pobyt v přírodě na Malé Skále (3. – 5. ročník)
28. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku tradičně v kostele
29. 6. Vysvědčení
Moc děkujeme všem rodičům a přátelům školy za pomoc a podporu, např. při EKO sběru, vybraným rodičům a
paní starostce za představení svého povolání, manželům Soukupovým za květiny na jarní výzdobu, panu Musilovi
za čerstvé mléko pro děti. Také firmě pana Nimse za výstavbu asfaltových cestiček na školním hřišti a pracovníkům
obecního úřadu pod vedením pana Sudíka za dorovnání a osetí terénu okolo cestiček. Děti si teď mohou užívat
bezpečnou jízdu na kolech, koloběžkách a tříkolkách. Velmi si každé pomoci vážíme. Dětem do posledních školních
měsíců přejeme pěkné výsledky ve škole, rodičům hodně trpělivosti a všem krásné slunečné dny.
Za pedagogický sbor Lenka Doležalová

JARO VE ŠKOLCE
Březen jsme zahájili týdnem knih, kdy se děti s knihami seznamovaly. Projekt byl zakončen návštěvou knihovny
v Hořicích a knihovnice si pro nás vytvořily zajímavý program o naší Zemi, za což jim děkujeme. Základní škola si
pro předškoláky připravila projekt „Hrajeme si na školu“, kde si děti poprvé mohly vyzkoušet, jaké to je ve škole.
Jaro a Velikonoce jsme přivítali písničkami a říkankami a děti si odnesly vlastnoručně namalované vajíčko. Protože
bylo naše hřiště v rekonstrukci, podnikali jsme kratší i delší výlety do
okolí - na Chloumka a ke koním p. Musila, kde se nám věnoval a my
mu za to moc děkujeme. Dne 5. dubna děti zhlédly scénické divadlo
„Tajemství stromu“. Dětem bylo hravou formou přiblíženo, jak stromy
v přírodě fungují. Další týden jsme se zaměřili na povolání a v rámci
tohoto tématu jsme navštívili i místní poštu a tímto chceme poděkovat
naší milé paní pošťačce za ochotu a péči, s jakou se nám věnovala. Dne
12. dubna se konal zápis do ZŠ. Ve dnech 16. - 17. dubna proběhl
sběr papíru, víček a elektra. Všem rodičům, kteří nám přispěli
děkujeme.
A co nás čeká? Ve čtvrtek 10. května jste všichni zváni na besídku dětí
pro maminky do místního kostela. Někteří předškoláci přivítají miminka
13. května v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích. Dne 16. května
v odpoledních hodinách proběhne zápis do mateřské školy. Na nové
děti se moc těšíme. Všem vám přejeme krásné pohodové jaro a hodně
elánu do každé práce, která vás na jaře čeká.
učitelky MŠ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
V úterý 15. května od 14:00 hodin proběhne v budově školy výběrové řízení pro dvě nové učitelky. Stávající učitelka
Naďa Dostálová odchází do důchodu a druhá učitelka Markéta Kollárová-Příhonská odchází na mateřskou
dovolenou. Výběrové řízení proběhne klasickým způsobem za přítomnosti paní ředitelky, učitelky mateřské školy,
zástupci rodičů a obce. Těšíme se na všechny uchazečky a přejeme jim hodně štěstí.
Za pedagogický sbor MŠ

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Opět se pravidelně scházíme v knihovně obecního úřadu v Holovousích. Každé
druhé pondělí od 15:00 hodin. A co jsme již letos stihli?
15. ledna 2018 to byla beseda o trénování paměti. Pozvání paní Benešové, z
knihovny v Nové Pace, pro nás zařídila paní Lenka Doleželová za OÚ. Byla to
různá zajímavá cvičení. Psaní a malování levou rukou, zapamatování si několika
předmětů pomocí příběhu a další zajímavé metody. 16. února jsme se zúčastnili
v hostinci U Krejčů archeologické besedy. Velmi zajímavé vyprávění s
promítáním obrázků z našeho kraje pro nás připravila paní PhDr. Eva Ulrychová,
s kterou jsme se již dříve setkali na zdejších vycházkách. 12. března byla cestovatelská přednáška. Do
Španělska a Katalánska nás zavedl svým autentickým vyprávěním pan Pavel Bičiště z Hořic. Opět své povídání
doplnil mnoha obrázky a zážitky z těchto slunných míst. 26. března mezi nás přišly zástupkyně obecního úřadu,
paní Zlatka Brádlová a paní Lenka Doleželová. V besedě jsme si povídali o problémech a úspěších v naší obci.
Nejvíc diskuse bylo o škole a školním hřišti. Vloni podaný návrh na opravu školy nebyl schválen a tak naši
zastupitelé a škola pracují na jiném. Podařilo se již rekonstruovat dětské hřiště i s novými asfaltovými cestičkami.
Také jsme pochválili dokončenou cyklostezku do Hořic, po které jsme se již prošli. Několik z nás se také
zúčastnilo besedy s paní Terezou Schlikovou - spisovatelkou z Jičína. Velmi mladá a milá paní autorka
Andělských pohádek vyprávěla o tom, jak vzniká kniha, jak a proč číst dětem pohádky. Každá z nás si knížku
zakoupila. Je i pěkně ilustrovaná. Po krátké přestávce opět cvičíme ve zdejší škole. Cvičitelkou je paní Anna
Ruthová. Je to cvičení pro starší ženy. Velmi nám to pomáhá udržet si pohybovou aktivitu. Přijďte také mezi nás.
B. Kozárová

AKTIVNÍ HASIČI Z HOLOVOUS
Dne 17. března se konal okresní hasičský ples ve Valdicích, kde jsme pomáhali s obsluhou a organizací. Výdělek
z této akce se využije na okresní kolo dětí a mládeže hry Plamen. 13. dubna naši místní hasiči provedli sběr
železného šrotu v Holovousích, Chodovicích a na Chloumkách, děkujeme firmě Nims za zapůjčení techniky a
všem, kdo jste přispěli. Dne 21. dubna se to ve sportovním areálu U Vagónu, už v ranních hodinách, začalo pomalu
hemžit malými hasiči (děti do šesti let). Byl to pro ně velký den, protože se konalo setkání přípravek
Královéhradeckého kraje, kde předvedli vše co už umí z hasičského sportu.
Opravdu se jich sešlo hodně, na hřišti bylo kolem 250 návštěvníků. Počasí jsme
si objednali na jedničku, sluníčko svítilo, až to pálilo. Při nástupu všem dětem
popřáli krásné zážitky a úspěchy vedoucí rady mládeže z Jičína p. Romana
Steinerová, z krajského sdružení hasičů p. Martina Machačová, starosta hasičů
Holovousy p. Mirek Rosůlek, starostka obce Holovousy p. Zlatka Brádlová,
náměstkyně hejtmana královéhradeckého kraje p. Martina Berdychová,
náměstci starostky OSH Jičín p. Vladislava Šídlová a p. Lubomír Exner. A mohlo
to začít. Děti běžely závod požárnické všestrannosti, štafetu dvojic a požární
útok. Všechny děti byly moc šikovné a proto při závěrečném vyhlašování dostaly
spoustu dobrot, dárečků a na krk zlatou medaily ☺. Doprovodný program byl pro
děti připraven skákací hrad, malování na obličej, nafukovací balónky a ukázka
hasičských aut. Podle úsměvu na tvářích se dětem a nejen dětem, u nás moc líbilo. Velké poděkování patří místním
hasičům, starším dětem a dorostu za pomoc s přípravami a i při celé akci, obci Holovousy a zaměstnancům ze
zeleně za poskytnutí a přípravu areálu. Dne 28.dubna se konala první pohárová soutěž v Tuři pod názvem
„Vyhánění pavouků“. Naše mladé ženy se do Tuře vydaly za krásného slunečného počasí. První pokus se holkám
nepovedl a druhý zvládly, s časem 28,32 se umístily na 7.místě. Hned druhý den v neděli 29. dubna jsme
s vybranými dětmi se rozjeli do Slatin, kde se běhalo 60 m s překážkami. Počasí nám přálo a tak děti mohli vesele
závodit. V kategorii mladší dívky závodila Anička Trnková, která si doběhla pro krásné čtvrté místo, Amálka
Baliharová pro 16. místo a Leontýnka Soukupová pro 19. místo ze 41 závodnic. V kategorii mladší chlapci jsme
měli jediného závodníka, Máťu Fiutowského, který se umístil na pěkném 11. místě z 35 závodníků. A v kategorii
starší dívky bojovaly o nejlepší umístění Lucka Vojtěchová, která se umístila na 6. místě, Terezka Škvrnová na 11.
místě a Ivetka Štěrbová na 32. místě z 48 závodnic. Gratuluji. V pondělí 30. dubna se konalo na hřišti U Vagónu
pálení čarodějnic, pro děti jsme měli připravené soutěže, ale tentokrát trochu jiné. Děti mohly projít třemi
čarodějnickými cestami a na konci každé cesty, bylo jejich úkolem, buď rozpoznat hmatem věc z čarodějnického
košíku, nebo ulovit z čarodějnického lektvaru žábu nebo myš a na poslední cestě děti musely co nejrychleji k sobě
namotat pavouka. Po skončení soutěží jsme se všichni vyfotili a zatančili krásný čarodějnický tanec, který podle
úsměvů dětí a potlesku, moc líbil. Na závěr jsme si vyzkoušeli čarodějnické pokusy. Chtěla bych moc poděkovat
Pétě a Barunce Baliharovým, Kátě Baudyšové a Míše Kráčmarové za skvěle připravené odpoledne. Budeme rádi,
když se v tak hojném počtu opět slétneme v příštím roce, bylo to fajn ☺. Starší hasiči vypomohli s občerstvením a
kluci z jednotky dělali dozor nad ohněm.
A CO NÁS ČEKÁ DO LETNÍCH PRÁZDNIN?
12. května – okrsková soutěž Staré Smrkovice – muži, ženy, odpoledne děti
25. - 27. května – okresní kolo hry Plamen – Vrchovina – děti
3. června – okresní kolo mužů a žen – Jičín
16. – 17. června – krajské kolo hry Plamen – Náchod – starší dětí
23. června – netradiční dětská soutěž – Holovousy
23. června – Zatoulaný hasičský ples – Holovousy
24. června – O pohár starosty OSH Jičín – Vidochov
30. června – O pohár starosty OSH Jičín – Železnice
Petra Baliharová

POŠTA V CHODOVICÍCH
Vážení zákazníci České pošty, rádi bychom Vás informovali o změně v poskytování poštovních služeb v
Chodovicích. Pošta v Chodovicích bude nadále otevřena do konce roku 2018 - dle běžné otevírací doby a od
nového roku 2019 bude přecházet na nového provozovatele. Zdejší provozovna ponese i nadále označení České
pošty a naleznete ji v prostorách obchodu potravin Švamberk na návsi v Holovousích. Více informací nebo případné
dotazy Vám rádi zodpoví na tel. čísle +420 954 250 801 - pošta Hořice.
pš

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ V PODCHLUMÍ
Obec Holovousy je jednou z 26 členských obcí sdružujících se v
dobrovolném svazku obcí „Mikroregion Podchlumí“. Svazek vznikl již
v roce 1999 a jeho hlavním cílem je rozvoj území Podchlumí a spolupráce
mezi obcemi. I když má sídlo v Chomuticích, provozní kancelář je
umístěna v prvním patře obecního úřadu v Holovousích. V loňském roce
se některé obce mikroregionu dohodly, že společně podají žádost do
Operačního programu životní prostředí (OPŽP), aby pro své občany
zajistily nákup kvalitních domácích kompostérů, a snížily tím množství
odpadu končícího v popelnicích. Žadatelem této dotace je právě
Mikroregion Podchlumí a vedle Holovous se do projektu zapojily obce
Milovice u Hořic, Butoves, Nevratice, Chomutice a Volanice. Celkem se
dle zjištěného zájmu občanů jednotlivých obcí zakoupí 306 tlustostěnných,
asi 1.050 litrů velkých, zahradních kompostérů. Zájem občanů se v jednotlivých obcích provedl před rokem, a to
formou dotazníkového šetření. Z Holovous projevilo zájem o pořízení kompostéru 80 majitelů nemovitostí, kterým
budou poskytnuty zdarma. Dotace z OPŽP je 85%, obec Holovousy tak svým občanům poskytne příspěvek cca
525,- Kč na jeden kompostér. Začátkem tohoto roku jsme obdrželi dobrou zprávu, projekt „Domácí kompostování
v Podchlumí“ byl ze strany OPŽP podpořen a schválen k financování. Začala příprava výběrového řízení a
smluvního zajištění předfinancování. Minulý týden byl schválen dodavatel s nejnižší cenou (firma JRK Česká
republika s.r.o.). Předpokládaný termín dodání kompostérů odhadujeme do konce června 2018, nádoby budou
dovezeny přímo do zapojené obce. Občané budou o přesném dni dodání předem informováni, aby si mohli svůj
kompostér ihned vyzvednout. Vlastníkem kompostérů je Mikroregion Podchlumí. S majitelem každé nemovitosti,
který si ho v dotazníkovém šetření objednal, bude připravena a při převzetí podepsána „Smlouva o výpůjčce“. V ní
jsou podrobně popsány práva a povinnosti obou stran, z nichž nejpodstatnější je, že kompostér musí zůstat na
pozemku zapsaném ve smlouvě, a při ztrátě nebo zničení se nájemce zavazuje ho nahradit. Po 5-ti leté udržitelnosti
projektu budou kompostéry převedeny na majitele jednotlivých nemovitostí. Spolu s kompostérem bude občanům
předána i krátká informace, jak správně kompostovat.
Za Mikroregion Podchlumí Helena Kráčmarová

OBECNÍ ÚŘAD PLNÝ DĚTÍ ☺
Ve středu 25. dubna 2018 jsme měli na Obecním úřadě v Holovousích milou návštěvu. Přišly k nám děti z naší
základní školy a to v rámci projektu „Povolání“. Na jejich návštěvu jsme se všichni na úřadě moc těšili. Na začátku
děti se svým povoláním seznámila Petra Škvrnová, administrativní pracovnice obce. Děti se tak dozvěděly, co je
stočné, jak se vybírají poplatky, ověřují podpisy a listiny, tvoří webové stránky, fcb a plakáty na jednotlivé akce, ale
i to, že rozváží seniorům každý den obědy. Děti ale nejvíc zajímal trezor ☺, který
jsme jim otevřeli. Kromě pokladny s hotovostí si děti prohlédly Ověřovací knihu a
příslušná razítka k ověřování podpisů a listin a v trezoru objevily také insignii
starostů, která se používá při občanských obřadech a význačných událostech. Děti
vzpomínaly, kde ji na paní starostce mohly vidět. Vítání nových občánků obce a
svatební obřady. To všechno děti uhodly. Když si insignii všichni dostatečně
obtěžkali a prohlédli, vydali jsme se na prohlídku všech kanceláří v budově
obecního úřadu. Děti si prohlédly kancelář Podzvičinska, kancelář starostky a
kanceláře MAS Podchlumí, kde dostaly drobné dárky. Naše putování po budově
obecního úřadu jsme zakončili v knihovně, kde na děti čekalo malé občerstvení a dárečky – propiska se znakem
obce Holovousy a pohled, na který si každý natiskl kulatá razítka s motivem zámku a kostela. A to už přišel čas na
představení povolání starostky. Povídání s dětmi bylo plné otázek a odpovědí a také jsme si je trošku vyzkoušeli.
Jsou moc šikovné. Děti znaly jména téměř všech zastupitelů, věděly, co je volební období, co má obec Holovousy
ve svém znaku, v jakých barvách a co znamená slovo „malináč“. Prohlédly si hasičský prapor i prapor obce a
všechny vystavené stuhy, i tu od pana prezidenta. Naše povídání v knihovně jsme zakončili promítáním Legendy
o vzniku obce Holovousy, ve které si někteří v roce 2013 už zahráli. Z knihovny jsme se pak všichni přemístili do
kanceláře obecního úřadu, ve které jsme návštěvu začínali. Posledním bodem bylo hlášení místního rozhlasu paní
učitelky Lenky Doležalové. A tak děti viděly rozhlasovou ústřednu a jak hlášení probíhá. Na konec hlášení jsme
dětem zahráli několik písniček na cestu zpět do školy. Bylo to pro nás velmi milé setkání.
bradz

LOUČENÍ S PANÍ ZIMOU
Zima a ledový vítr – tak vypadala Smrtná neděle 18. března. Nezbytnou výbavou
byly letos rukavice a čepice. Otužilé děti s rodiči se chopili Smrtky a s hlasitými
říkadly ji statečně donesli do Holovous k rybníku. Díky větru chytla Smrtka
okamžitě. Bez velkého zdržování si každý zazvonil na zvoničku svá tajná přání.
A velké přání – „Ať už je tu jaro“ se ještě dlouho nesplnilo. V noci na pondělí zima
ještě přitvrdila a ráno vykukoval Smrťák ze zamrzlé vody. Několik dní trvalo, než
se konečně paní Zima umoudřila a nechala vstoupit očekávané jaro. Poděkování
patří dětem, které ve škole Smrťáka vyrobily a Vám všem, kteří jste nám vynést
Smrtku pomohli.
ledol

OTEVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ 2018
Přijďte s námi v sobotu 5. května 2018 od 10:00 hodin přivítat společně se všemi malými i velkými návštěvníky
nadcházející letní turistickou sezónou prostřednictvím akce Otevírání letní turistické sezóny na Zvičině. Program
akce potrvá až do 14:00 hodin.
Otevírání sezóny proběhne ve spolupráci s MAS Podchlumí, DDM Jednička ze Dvora Králové nad Labem, ZŠ a
MŠ Bílá Třemešná, Obcí Horní Brusnice, s Královéhradeckým krajem a se členy spolku Podzvičinsko. Pro děti i
dospělé budou připraveny soutěže o lákavé ceny. Děti budou mít možnost projížďky na ponících. K poslechu
zahraje skupina Melodik z Hořic. Mimo to mohou návštěvníci zakoupit regionální produkty pod známkou
PODKRKONOŠÍ regionální produkt® (pivo, medovinu, hořické trubičky, preclíky, mýdla z kozího mléka, atd.), na
místě nebude chybět ani stánek s informačními materiály nejen z oblasti Podkrkonoší.
Součástí programu je také výstava vítězných obrázků z Výtvarné soutěže „Podzvičinsko očima dětí“ na téma
„Podzvičinsko včera a dnes“ a „Ilustrace ke knihám Eduarda Štorcha“, která bude po celou dobu k vidění a jejímž
vítězům předáme hodnotné ceny. Zároveň dojde k vyhlášení Fotosoutěže 2018.
Podzvičinsko, z.s.

MÍČOVÝ SEDMIBOJ
Vážení sportovní i nesportovní přátelé, v sobotu dne 5. května 2018 proběhne na hřišti U Vagónu v Chodovicích
již 5.ročník tradičního „Míčového sedmiboje smíšených dvojic“ (dvojici musí tvořit muž a žena). Disciplíny nejsou
fyzicky náročné a jsou vhodné pro všechny kategorie věkové i váhové. Pro ty, jež se loni nezúčastnili, uvádím
seznam disciplín: 1) hod na basketbalový koš, 2) kop do brány na přesnost, 3) hod tenisovým míčkem na cíl,
4) kroket, 5) golf - 1 jamka, 6) hod kroužky na tyčku, 7) petanque. Vzhledem k náročnosti rozlosování účastníků
bude probíhat registrace soutěžících, a to v den sedmiboje do 12:00 hodin., na tel.č. 731 529 311 Křovina Radek.
Protože se turnaje může zúčastnit pouze 32 dvojic, prosím o včasnou registraci. Zahájení akce: 14:00 hodin,
startovné: 50,- Kč/tým. Občerstvení po dobu sedmiboje zajištěno, těšíme se na Vás.
Radek Křovina

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 13. května ve 14:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
slavnostně přivítáme s paní starostkou a dětmi z chodovické školky a
školy nové občánky našich obcí Holovousy, Chloumky a Chodovice.
Na všechna děťátka a jejich rodiče se velmi těšíme.

ledol

DĚTSKÝ DEN

KONCERT V KOSTELE

Jak se v naší obci slaví Den dětí? Jak jinak než
tradičně zábavným odpolednem plným her, soutěží,
odměn a hlavně legrace☺. Zveme všechny děti se
svými rodiči, prarodiči a známými v pátek 1. června
na pohádkové odpoledne. Od 16:30 do 17:00 hodin
si mohou děti vyzvednout pohádkovou kartičku a
vydat se cestou necestou kolem chodovického
rybníku. A koho cestou potkají? To bude překvapení.
Milé děti, přijďte si s námi užít Váš velký den, těšíme
se na všechny.

Po delší odmlce se opět rozezvučí krásné prostory kostela
sv. Bartoloměje v Chodovicích. Zveme Vás v neděli 3.
června v 18:00 hodin na koncert Hořického komorního
orchestru, který u nás pravidelně vystupuje. Můžeme se
těšit na skladby J. Pachelbela, J. K. Vaňhala a G. P.
Telemanna, také na sólisty Annu Jiráskovou a Marianu
Horákovou na housle a Jaroslava Fejfara na kontrabas,
vše pod taktovkou dirigenta PhDr. Vladimíra Kulíka.
Přijďte si zpříjemnit nedělní podvečer.
ledol

ledol

DOGRACING
Psí útulek Chlum u Hořic ve spolupráci s O.S. Nová Paka Vás srdečně zve na jubilejní 5.ročník Dogracingu. Akce
se koná 2. června 2018 ve sportovním areálu U Vagónu od 9:00 hodin. Těšit se můžete na bohatý program pro
děti i dospělé. Vstupné na celou akci je dobrovolné a celý výtěžek poputuje na psy z útulku. Tradiční soutěž agility
nahradí opičí dráha, která prověří vzájemnou důvěru mezi psem a jeho páničkem. Můžete se také těšit na soutěž
Miss Voříšek. V doprovodném programu bude například ukázka služební kynologie Vězeňské služby ČR, králičí
HOP nebo velmi užitečná přednáška o základech první pomoci v letních měsících pro psy. Pro děti bude připravena
dětská dílnička a malování na obličej. Další možnost finanční podpory bude v rámci charitativního útulkového
stánku s dárkovými předměty. Přijďte si užít sobotní den trochu jinak😊
Kateřina Musilová

NETRADIČNÍ DĚTSKÉ
HASIČSKÉ ZÁVODY
SDH Holovousy Vás zve dne 23. června v 9:00 hodin,
na netradiční dětské hasičské závody ve sportovním
areálu U Vagónu. Přijďte se podívat a podpořit děti,
bude to pěkný zážitek ☺.
petbal

ZATOULANÝ HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Holovousy Vás srdečně
zve dne 23. června do sportovního areálu U Vagónu
na již tradiční Zatoulaný hasičský ples, k tanci a
poslechu bude hrát kapela Flawers, těšte se na
bohatou tombolu ☺.
petbal

NECKYÁDA
Vplujte s námi do prázdnin v sobotu 30. června na rybníku v Chodovicích, kde
se bude konat již 8. ročník NECKYÁDY. Vítána jsou plavidla všech druhů a
tvarů, fantazii se meze nekladou. Podmínkou je plavidlo domácí výroby. Tak
nezahálejte, a začněte přemýšlet a vyrábět svá originální plavidla, která
ozdobí rybník v Chodovicích. Program Neckyády: od 14:00 hodin proběhne
registrace a příprava plavidel na hladinu rybníka. Plavidla budou závodit nejen
na rychlost, ale i na krásu. Diváci pak svými hlasy rozhodnou, které z plavidel
je nejhezčí. Soutěžit budeme i bez plavidel. V okolí rybníku bude připravena
štafeta dvojic, která bude plná zajímavých úkolů pro všechny věkové
kategorie. Pro odvážné jedince nebudou chybět ani soutěže na lávce. Bohaté
občerstvení po celé odpoledne a večer bude zajištěno. Nebude chybět ani
živá hudba pod pergolou U Vagónu k příjemnému posezení. Přijďte prožít
veselé sobotní odpoledne plné legrace a soutěží a tím zahájit prázdniny ☺.
pš

PRANOSTIKY na květen

PRANOSTIKY na červen:

Sníh v máji-hodně trávy.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Je-li o dni svatého Floriána velký vítr,
jest toho roku hodně ohňů.
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

Pokud v červnu více sucho než mokro bývá,
urodí se hojnost dobrého vína.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.
Je-li od Petra až do Vavřince parno,
bývá v zimě dlouho studeno.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
09. 5.
09. 6.
13. 6.
19. 6.

Bohuslava Kozárová,
Stanislava Kopová,
Marie Hochmalová,
Vlasta Kynčlová,

81 let
82 let
82 let
86 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Přistěhovali se

Zemřeli

Narodili se

04. 3.
12. 3.
13. 3.
04. 4.

Vladimír Novotný z Chodovic
Stanislav Junek z Holovous
Jaroslava Machová z Dolního Mezihoří
Zdenka Zuzánková z Chloumek

Jiří Neuman z Prahy do Holovous

09. 4.
19. 4.

Roman Rudolf z Holovous
Petr Stříhavka z Chloumek

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•

Otevírání sportovní sezóny – ve sportovním areálu U Vagónu,
registrace soutěžících do 12:00 hodin, startovné 50,- kč/tým
• 05. 05.
Otevírání letní turistické sezóny na Zvičině – od 10:00 hodin na Zvičině bohatý program pro děti
• 10. 05.
Besídka ke Dni matek – v kostele sv. Bartoloměje od 15:30 hodin
• 13. 05.
Vítání občánků – od 14:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích
• 16. 05.
Zápis dětí do MŠ v Chodovicích – od 14:30 do 16:00 hodin ve třídě MŠ
• 01. 06.
Dětský den – od 16:30 hodin v okolí chodovického rybníku
• 02. 06.
Dogracing – pokud se chcete zúčastnit závodu, sraz v 7:30 hodin na hřiště U Vagónu
(pořádá Psí útulek Chlum u Hořic)
• 03. 06.
Koncert v kostele sv. Bartoloměje – v 18:00 hodin vystoupí Hořický komorní orchestr
• 23. 06.
Netradiční hasičská soutěž a večer Zatoulaný bál – ve sportovním areálu U Vagónu
(hudební produkce – Zatoulaný bál 20:00 – 02:00 hodin)
• 30. 06
Neckyáda na rybníku v Chodovicích – večer posezení s hudbou pod pergolou
od 18:00 – 24:00 hodin
• 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) – 1. 5., 15. 5., 29. 5.,
12. 6., 26. 6., 10. 7., zelená známka (1x za 14 dní) – 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., žlutá známka
(měsíční) – 15. 5., 12. 6., 10. 7., oranžová známka (rekreační) – 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., černé
pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci:
- 1. 5., 5. 6., 3. 7.
05. 05.

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY č. 2/2018, 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.

