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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 26. 3. 2019 a 9. 4. 2019
bylo projednáno a schváleno:
Realizace projektu „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“realizace tohoto projektu je podpořena finančními prostředky ve výši
1.200.000,- Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Okna na budově
ZŠ a MŠ jsou vyměněna. Přístavba šaten je pod střechou, hotová je zde
podlaha, omítky a podhledy. Kolem celé budovy stojí lešení a v současné době
probíhá zateplení pláště budovy pomocí polystyrenových desek. V každé třídě
MŠ budou ještě zamontovány a uvedeny do provozu rekuperační jednotky.
„ZŠ a MŠ Chodovice - dokončení rekonstrukce a modernizace budovy“ na tento projekt je podána Žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – dotační titul Podpora obnovy a rozvoje
venkova – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Vyrozumění zatím nemáme. Projekt zahrnuje: Opravu
střechy bez zateplení včetně rekonstrukce dešťové kanalizace, jež je v havarijním stavu (v případě, že dotace
nebude poskytnuta, budou náklady hrazeny z rozpočtu obce Holovousy) a podhledy bez zateplení a výměna
vstupních dveří ve třídách MŠ v 1.NP (bude realizována v případě získání finančních prostředků z DT od
Ministerstva pro místní rozvoj). Na základě vyhodnocení výběrového řízení a doporučení hodnotící komise
zastupitelé schválili uzavření Smluv o dílo s dodavatelem Petrem Andrejsem, který v rámci výběrového řízení na
obě akce předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1.689.773,70 Kč včetně DPH.
Rekonstrukci Elektroinstalace v 2. NP ZŠ (v případě, že dotace nebude poskytnuta, budou náklady hrazeny z
rozpočtu obce Holovousy). Ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku předložil
NoNomont Daniel Novák – 184.353,42 Kč včetně DPH. Práce na rekonstrukci byly
zahájeny ihned po vyhodnocení poptávkového řízení tak, aby mohlo být dokončeno
zateplení stropů vůči půdě. V současné době je rekonstrukce dokončena v obou
kmenových učebnách, které mají nové rozvody elektřiny, vypínače, zásuvky i světla.
Rekonstrukce Elektroinstalace v 1. NP MŠ včetně výměny rozvaděče - v rámci
průzkumu trhu - poptávkovém řízení ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku
předložil NoNomont Daniel Novák – 183.394,34 Kč včetně DPH. Práce budou zahájeny
v případě získání finančních prostředků z DT od Ministerstva pro místní rozvoj.
Podlahy 2.NP kmenové učebny ZŠ (v případě, že dotace nebude poskytnuta, budou
náklady hrazeny z rozpočtu obce Holovousy). Ekonomicky nejvýhodnější cenovou
nabídku předložila firma SVARTES s.r.o. Podlahy v obou kmenových učebnách byly
položeny v době jarních prázdnin. Faktura ve výši 81.768,- Kč včetně DPH byla již
uhrazena. Podlahy 1.NP třídy MŠ včetně chodbičky (prostoru bývalých šatniček) – realizace je závislá od získání
dotace. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí střechy na budově školy je řešena situace ohledně poskytovatele
internetového připojení. Stávajícím poskytovatelem je společnost FASTLINK, která má na budově umístěn
vysílač. V letošním roce v Chodovicích (u parcel) a nyní už i v Holovousích (u hostince U Krejčů) společnost CETIN
posílila kabelové vedení internetu natolik, že se nabízí možnost kvalitního pevného kabelového připojení.
Společnosti FASTLINK byla doručena výpověď. Během opravy střechy na škole dojde k nucené odstávce. Nyní
probíhají jednání ohledně možností internetového připojení. Pokud by zastupitelé rozhodli o pevném připojení
internetu, nebyl by na střechu budovy školy již stožár umístěn.
Prodejna potravin Holovousy – k 15. 2. 2019 byl ukončen provoz prodejny potravin ŠVAMBERK INVEST s.r.o.
Dne 7. 3. 2019 byl záměr pronájmu nebytových prostor vyvěšen na úřední desce a zároveň byli osloveni: HRUŠKA,
spol. s r.o., SD Jednota Nová Paka, AGRO Chomutice a.s. i paní Zábranská. Ani jeden z uvedených neměl o naši
nabídku zájem. Jediným zájemcem byl Dang Nhu Cuong, který provozuje prodejnu v Ostroměři.

Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor včetně
vybavení, zakoupen byl mrazák a prodejna byla v pondělí 29. dubna 2019
otevřena. Nabízí opravdu široký sortiment zboží. Po téměř pěti měsících máme
zase kam jít nakoupit, tak choďte do prodejny a svými nákupy podpořte její
zachování v naší obci.
Začátkem ledna byla podaná žádost do Královéhradeckým krajem vypsaného
dotačního titulu na podporu provozu prodejen na venkově. Ta byla schválena
v maximální možné výši 50.000,- Kč. V době, kdy jsme žádost o dotaci podávali,
byly nebytové prostory pronajaty firmě Švamberk Invest s.r.o., která své
pokračování provozu obchodu potravin podmiňovala finančním příspěvkem obce
a krajské dotace. V žádosti o dotaci byl stanoven účel čerpání finančních
prostředků na pokrytí mzdových nákladů. Situace se však změnila s novým
nájemcem. Ten finanční prostředky na mzdové náklady nepožaduje, ale zakoupen
byl mrazák, uvažujeme o výměně vchodových dveří a dalším dovybavení prodejny. Schválenou dotaci však na
dovybavení prodejny použít nelze a proto zastupitelé schválili odmítnutí schválené dotace. V současné době je
Královéhradeckým krajem vypsáno druhé kolo dotačního programu na podporu provozu prodejen na venkově a
tak zastupitelstvo schválilo podání nové žádosti o dotaci s účelem na dovybavení prodejny.
Projednána byla Zpráva o hospodaření obce za rok 2018. Příjmy: 13.713.249,34 Kč a výdaje: 9.927.031,03 Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2018 je 3.786.218,31 Kč.
Projednán a schválen byl Ceník sportovišť pro rok 2019 Vybrané poplatky za sportoviště a půjčovné za pivní
sety a stany nepokryjí náklady na provoz a údržbu. Zájmem zastupitelů je, aby sportoviště byla využívána. Ceník
sportovišť byl v letech 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 na stejné výši. Pro rok 2019 došlo k mírnému navýšení:
Hřiště s umělým povrchem
(ze stávajících 120,- Kč/hod – zápas na 150,- Kč/hod – zápas)
Hřiště trávníkové
(ze stávajících 300,- Kč/hod – zápas na 500,- Kč/hod – zápas)
Předplatné celoroční pro všechna sportoviště:
Osoby s trvalým pobytem v obci starší 18-ti let
(ze stávajících 350,- Kč na 400,- Kč)
Osoby bez trvalého pobytu v obci
(ze stávajících 650,- Kč na 700,- Kč)
Úřadem práce byla schválena Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Přijat byl nový zaměstnanec, který od 1. 4. 2019 pracuje
na úseku zeleně jako nekvalifikovaný pracovník na úklid a údržbu obce.
Holovousy, Chodovice - rekonstrukce veřejného osvětlení. Společnost ENERGOLAND, spol. s r.o. zahájila
začátkem dubna 2019 realizaci projektu Holovousy, Chodovice – rekonstrukce nn. Investorem této stavby je ČEZ
Distribuce a.s.. V úseku od firmy Svartes v Chodovicích na konec obce byla v době probíhajících výkopových prací
celková uzavírka. V současné době jsou zemní práce hotové a probíhá přepojování jednotlivých domácností. Do
tří týdnů budou stávající sloupy elektrického vedení demontovány. Obec na nich má umístěné lampy veřejného
osvětlení a rozhlas. Na rekonstrukci veřejného osvětlení - Holovousy, Chodovice bylo vypsáno poptávkové řízení.
Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma ELPROM CZ, se kterou byla uzavřena Smlouva o dílo na částku
505.780,- Kč včetně DPH. Kabel na veřejné osvětlení byl přiložen do výkopu, nyní budou usazena pouzdra na
stožáry a osazeno 11 LED svítidel. Řešena je také otázka ohledně obecního rozhlasu, který bude společně se
sloupy elektrického vedení odstraněn. Poptávány jsou možnosti bezdrátového rozhlasu, ale také možnosti
informování formou SMS, které by byly zasílány na mobilní telefony občanům. Ti by tak informaci - hlášení obdrželi
i v době, kdy by byli mimo obec. Zastupitelé schválili nákup Sítě za fotbalovou branku u dětského hřiště.
Stávající sítě na betonových sloupech u fotbalového hřiště jsou už zničené. Objednána byla síť na stranu
k dětskému hřišti, kde je nutné zajistit bezpečnost dětí na průlezkách a pískovišti. Betonové sloupy u víceúčelového
hřiště budou odstraněny. Schválen byl také nákup Ochranné sítě na víceúčelové hřiště. Ta původní byla
roztrhaná. Dle sdělení je síť důležitá zejména pro hráče tenisu, kdy stíní proti slunci.
Zastupitelé dále projednali a schválili, aby se obec Holovousy stala členem
Sdružení místních samospráv ČR a mohla využívat členských benefitů.
Dne 1. 3. 2019 proběhla platba ve výši 2.750.000,- Kč dle Kupní smlouvy a
obec Holovousy se stala většinovým spoluvlastníkem nemovitostí
Vinopalna, ředitelská vila a oranžerie. Dne 4. 4. 2019 byl proveden vklad do
Katastru nemovitostí a 11. 4. 2019 byly nemovitosti řádně předány.
V současné době jsou ve spolupráci s advokátní kanceláří Popelka řešeny
nájemní smlouvy ve Vinopalně a také možnosti získání vlastnického podílu od
pana Petra Malinského. Na dubnovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno
podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na pořádání 17. ročníku Slavností holovouských malináčů.
Zlatuše Brádlová

JARO VE ŠKOLE
Po jarních prázdninách nastalo poslední školní čtvrtletí. S ním byly dokončené stavební práce v učebnách a na
chodbách školy a poté se otevřely nově zrekonstruované moderní učebny, na které jsme se velmi těšili. Užíváme
si nových, krásných a útulných tříd, ve kterých jde učení samo☺
Rozloučili jsme se s paní Zimou, kterou jsme při pracovních činnostech vyrobili. Také proběhl projekt pro
předškoláky „Hrajeme si na školu“. V rámci projektu si budoucí prvňáčci vyzkoušeli různorodé školní aktivity a cílem
bylo, aby se ve škole cítili jako doma. Završením byl „Indiánský zápis“ 11. dubna, s kterým nám pomohli školáci –
převlékli se za Indiány, vyrobili teepee a pomohli dětem s indiánskou čelenkou. Malým Indiánům se zkoušky
povedly a jako prvňáčky je slavnostně přivítáme 2. září. Středeční vyučování je u nás ve škole odpočinkovější, ale
o to více projektově zážitkové. Před Velikonocemi měly děti na školní zahradě projekt v anglickém jazyce spojený
s hledáním vajíček. V dubnu také proběhly rodičovské informační schůzky. V pátek 3. května bude dětmi oblíbené
spaní ve škole, avšak letos ne s pohádkovým názvem, ale tematicky jako Indiánská noc. Přivítáme návštěvu – děti
z Dětského domova Nechanice s dvěma tetami. Školní zahrada se promění v indiánské zázemí, děti si vyzkouší
chůzi ve vzduchu, jízdu na indiánském koni, přesnou mušku, střelbu na cíl a výrobu vlastního lapače snů a večer
se mohou těšit na tematickou pohádku.
Na co se můžeme těšit do konce školního roku?
6. 5. – Muzikohraní
7. 5. – Fotografování dětí
9. – 10. 5. – Ředitelské volno
20. 5. – Divadelní představení dětí ZUŠ Hořice – Noc v muzeu
3. 6. – Sportovní dopoledne malotřídních škol – Lesní běh ve Vojicích
7. 6. – Celodenní výlet ZŠ a MŠ do Ostré nad Labem – Botanicus
13. 6. – Besídka pro tatínky od 15:30 hodin, ZŠ a MŠ
17. - 21. 6. – Stanování žáků 3. až 5. ročníku ve sportovním areálu za Vagónem
27. 6. – Slavnostní rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku, rozdání vysvědčení, v 15:30 hodin
28. 6. – Školní družina 7:00 – 12:00 hodin
Velmi děkujeme všem rodičům a přátelům školy za pomoc a podporu, např. při EKO sběru – dovezeném papíru,
víček a elektrospotřebičů, dále rodině Soukupovým za květinovou výzdobu do nových učeben, panu Musilovi za
čerstvé mléko do jídelny. Vaší pomoci si vážíme. A co popřát do posledních dvou školních měsíců? Dětem pěkné
známky a krásné zážitky ve škole a rodičům hodně trpělivosti.
Za pedagogický sbor Lenka Doležalová

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Na přelomu února a března se započaly úterky pro budoucí školáky nazvané „Hrajeme si na školu“. Nejstarší děti
chodily na návštěvu do první třídy, kde se dvě vyučovací hodiny seznamovaly s paní učitelkou Janou a Lenkou, jak
to ve škole chodí. Děti chodily nadšené a už se moc těší na 2. září, až z nich budou velcí školáci :o)
Březen jsme zakončili maškarním rejem v MŠ. Téma masek bylo filmové a pohádkové.
Na apríl 1. dubna měli školáci „Den naruby“. Někteří nás navštívili v roli malých učitelů
MŠ. K tématu „rybář“ byli všichni úžasně připraveni. Nachystali pro děti z naší školky
spoustu zajímavých aktivit. Hráli jsme si na rybáře a dokonce jsme se o rybáři a rybách
něco dozvěděli. Tímto moc děkujeme školákům – malým učitelům MŠ za jejich úžasnou
spolupráci. V neděli 7. dubna jsme po obědě vyšli ze školy s Morenou a na návsi dali
jejím zapálením sbohem zimě. Děkujeme všem za milou účast.
Jaro zaklepalo na dveře, ani dva prstíčky nestrčilo do dveří a přišlo v plné svojí kráse…
Díky krásnému počasí jsme začali spoustu času trávit venku na školním hřišti, v našem
krásném lese, na louce, u rybníčků i u vagónu. S naším projektem „Zlaté české ručičky“
jsme se seznámili se šperkařským řemeslem v Libereckém kraji. Děti vyráběly různé
šperky a dárečky pro své blízké. V Ústeckém kraji jsme si vyzkoušeli, co to obnáší být
akchitektem. Jak těžké je své myšlenky a nápady přenést na list papíru tak, aby to jiný přečetl a co všechno takový
akchitekt může vymýšlet. V Karlovarském kraji jsme se zaměřili na lázeňství a povídali si o bohaté vodě, kterou
jsme i ochutnali. Loutkářství v Plzeňském kraji nás moc bavilo. Loutky jsme vyráběli, hráli divadlo a hodně jsme se
zasmáli. Ve Středočeském kraji jsme se seznámili s povoláním policisty. Ve školce se odehrála velká školková
loupež. Ztratila se nám kulička, díky které všichni vědí, že její příjemný zvuk znamená uklízení. Celý týden nám
trvalo vyřešení případu straky zlodějky. Vše dobře dopadlo a kulička je na svém místě a straka? …

V kraji Vysočina jsme se zaměřili na řemeslo košíkáře. Nejen, že jsme si ve školce pustili krátký dokument o paní
košíkářce a jejím umu, ale vyšli jsme si do Holovous za panem J. Kubíčkem. Tímto mu moc děkujeme za jeho čas
a příjemné popovídání. Teď už jsme v Jihomoravském kraji s tématem „Já jsem muzikant“.
Ve středu 10. dubna patřilo odpoledne tvoření. Přišly maminky i babičky a spolu s dětmi jsme vyráběly krásné jarní
dekorace. S dětmi jsme pro ně připravily jednohubky. Maminky také přinesly pohoštění, za které moc děkujeme.
Bylo to výborné a příjemně strávené odpoledne.
Přišli Velikonoce a my jsme se naučili dvě krásné koledy. Všechny děti ve školce dostaly pomlázku, aby si
velikonoční pondělí řádně užily. Tímto moc děkujeme panu Brunclíkovi za jejich výrobu a krásné dárky pro naše
děti. Patřičně jsme je využili i při koledování na obecním úřadě.
Za děti učitelky MŠ

JARO U HASIČŮ
Jako každý rok tak i letos se konal dne 16. března v kulturním domě ve Valdicích Okresní hasičský ples. Výtěžek
z plesu je věnován na činnost hasičských dětí v Jičínském okrese. Na plese jsme vypomohli i s obsluhou
v občerstvení. Dne 12. dubna proběhl sběr železného šrotu v našich obcích. Děkujeme firmě Nims za odvoz a
dopravu železa a všem spoluobčanům za podporu. Po zimní pauze se od konce dubna s dětmi scházíme ve
sportovním areálu a trénujeme na závody, které nás čekají během
následující sezóny. V sobotu dne 27. dubna jsme se poprvé v tomto roce
rozjeli s družstvem žen na hasičské závody „O pohár starosty OSH Jičín“
do Tuře s výstižným názvem “ Vyhánění pavouků“. Naše ženy si doběhly
pro 4. místo.
A co nás čeká do letních prázdnin?
5. 5. – setkání přípravek nejen Jičínského okresu ve sportovním areálu
11. 5. – okrsková soutěž ve Vojicích – muži, ženy, děti
31.5.-2.6. – okresní kolo hry Plamen v Miletíně – děti + dorost
8. 6. – okresní soutěž v Jičíně – muži, ženy
15. – 16.6. – krajské kolo hry Plamen v Trutnově – starší děti
22. 6. – dětská hasičská soutěž + Zatoulaný hasičský ples v Holovousích
29. 6. – pohárová soutěž – Vidochov – ženy
Do hasičské sezóny přeji všem účastníkům závodů hodně sportovních úspěchů.
Petra Baliharová

HASIČI RADÍ …
Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo
Sluníčko a teplý vítr odstraní poslední stopy po sněhu a na zahrádkách
vidíme co nás čeká páce. Začneme hrabat trávník a prořezávat stromky.
A opět nastane otázka – kam s tím. To nejjednodušší je – spálit.
Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení
může
provádět.
1) Vypalování - plošné vypalování např. travního porostu nebo strniště
2) Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo roští na h romadě
Podle zákona č.133/1985 Sb. O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění
pozdějších předpisů nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající
fyzické osoby– to znamená nikdo – VYPALOVAT POROST.
Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické
osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek vč. Navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně
příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.
Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti
vzniku a šíření požáru a spalování předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraje
Hasičský Záchranný Sbor kraje má při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění
bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat.
Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše
500.000,- Kč popř. až do výše 1.000.000,- Kč , pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním
nebezpečím. Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit pokutu do výše 25.000,- Kč.

Pálení hlásíme na HZS KHK Operační středisko tel. č.: 950 530 100 nebo na následujícím odkazu
https://paleni.izscr.cz/.
Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne 9. 10. 2002 - stanoví podmínky k zabezpečení a
dodržování preventivních opatření požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – to je – Období mimořádných klimatických podmínek,
– Období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy
– Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně v přírodě do jeho úplné likvidace
Nezapomínejte, při spalování látek přírodního charakteru na hromadách
- musí provádět dozor osoba starší 18 let - oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření
na okolí
- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasící přístroje)
- ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
- po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
- pálení je možno provádět jen za bezvětří
- kouř nesmí obtěžovat sousedy
Při rozdělávání ohňů v přírodě
- místo pro rozdělávání ohně musí být odděleno od hořlavých látek
- oheň může rozdělat jen osoba starší 18 let
- oheň nesmí být ponechán bet dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí
- ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí a musí se zalít vodou (
zasypat hlínou)
- oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, 100 m od stohů,
dozrávajícího obilí, strniště, sena a vysoké trávy
Úspěšný rok bez požárů přeje Okresní sdružení hasičů Jičín.

PRODEJNA POTRAVIN
Prodejna potravin na návsi v Holovousích je opět v provozu od pondělí 29. 4. 2019. V prodejně si můžete zakoupit
nejen potraviny, ale i drogerii, nebo krmení pro zvířecí miláčky a spoustu dalších věcí potřebných v domácnosti.
Prozatím není možno v prodejně platit kartou, ale tato možnost platby je v řešení. Přijďte podpořit naši novou
prodejnu svými nákupy😊.
Otevírací doba
Pondělí
6:30 – 11:00
14:00 – 17:00
Úterý
6:30 – 11:00
14:00 – 17:00
Středa
6:30 – 11:00
14:00 – 17:00
Čtvrtek
6:30 – 11:00
14:00 – 17:00
Pátek
6:30 – 11:00
14:00 – 17:00
Sobota
6:30 – 11:00
Neděle
ZAVŘENO
pš

PODĚKOVÁNÍ ZA ODBORNÉ
OŠETŘENÍ STROMŮ
I v letošním roce jsem se s přicházejícím jarem obrátila na
vedení VŠÚO Holovousy s prosbou o odborné prořezání a
ošetření ovocných stromů na návsi v Holovousích i na
Holovousově stezce do Ostroměře a setkala se s ochotou.
Zaměstnanci VŠÚO stromky na návsi v Holovousích i na
Holovousově stezce odborně prořezali a ošetřili. A tak se
můžeme těšit na podzimní úrodu. Za tuto odbornou péči o naše
stromky jsme velmi vděčni a všem, kteří se na ošetření
ovocných stromků podíleli, patří velké poděkování.
Zlatuše Brádlová

LOUČENÍ SE ZIMOU
V letošním roce se paní Zima moc nebránila, protože teplejší počasí trvalo už
několik dní a zřejmě byla smířená se svým odchodem. Sešli jsme se u školy na
Smrtnou neděli 7. dubna. Děti nesly statečně Morenu až do Holovous k rybníku.
Za vyvolávání jarních říkadel, s kterými pomohli rodiče a široká veřejnost, byla
paní Zima upálena. Nechybělo tradiční zazvonění na zvoničku a jaro mělo svoji
nadvládu. Děkujeme všem, kteří pomáhají udržovat v naší obci tradice☺
ledol

KOLEDNÍCI NA OBECNÍM ÚŘADĚ
V úterý dopoledne po Velikonocích k nám na obecní úřad přišla
velmi milá návštěva, děti z mateřské školy. Všichni měli
pomlázky a za zpívání koled vyšupali celé osazenstvo budovy
obecního úřadu. To abychom podle tradice zůstaly zdravé,
veselé a krásné ☺. Jako poděkování dostal každý mašličku na
pomlázku a malou sladkost. Z koledníků jsme měly velkou
radost a věříme, že je to začátek nové tradice. Tak se na malé
koledníky budeme těšit zase za rok. Děkujeme.
bradz

OHLÉDNUTÍ ZA AUTORSKOU BESEDOU
Na aprílové pondělí přijala naše pozvání do školy paní Eva Francová – spisovatelka, kuchařka, blogerka, grafička
a fotografka. Milé setkání bylo doplněno životním vyprávěním, láskou k přírodě a zdravému vaření. Přivezla s sebou
také knihy, které napsala – Polévky ze Svatojánu, Kuchařky ze Svatojánu, Sladkosti ze Svatojánu, Rok ve
Svatojánu, Svatojánský lunární kalendář a Svatojánský tarot. Knihy nesou zkratku názvu obce, ve které autorka
knih s rodinou bydlí, Svatojánský Újezd poblíž Lázní Bělohrad. Děkuji za velmi příjemné a inspirativní setkání.
ledol

47. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU O ŽIŽKŮV ŠTÍT
Z historie (zdroj-webové stránky www.kct-horice.sweb.cz)
První ročník pochodu „O Žižkův štít“ se konal dne 21. 4. 1973 u
příležitosti 550. výročí vítězné bitvy Jana Žižky z Trocnova, kdy byly
položeny základy dnešních tras. Původní tři trasy (25, 35, 55 km) se
postupně doplňovaly o další kratší okruhy vybírané především pro mladší
a začínající turisty (7 a 15 km). S rostoucím zájmem o cykloturistiku byl
pochod od 24. ročníku rozšířen i o cyklotrasy na 35, 55, 80 km a později
i cyklotrasu na 100 km. Součástí posledních ročníků je i trasa vhodná
pro hendikepované v délce 4 km. Od prvního ročníku, kdy akci navštívilo
582 pochodníků, vzrostl tento počet na rekordních 1 968 účastníků v roce
2014.
Tři trasy letošního 47. ročníku, který se konal v sobotu 27. 4. 2019, vedly
přes sportovní areál U Vagónu, kde bylo kontrolní stanoviště. Do těchto
tras byla zařazena cyklostezka Chodovice – Hrachovec - Hořice.
Počasí bylo chladnější, ale bez deště. Na všechny tratě se od Sokolovny
v Hořicích vydalo celkem 867 účastníků. Do sportovního areálu vedly
trasy: pěší na 15 km (310 pochodníků), cyklotrasa na 25 km (53 cyklistů) a cyklotrasa na 50 km (22 cyklistů). Naší
obcí tak během soboty prošlo nebo na kole projelo celkem 385 účastníků pochodu. Věřím, že někteří u nás byli
poprvé.
Dle sdělení hlavního organizátora – předsedy pana Jiřího Krejcara byli všichni moc spokojeni.
Poděkování patří obsluze občerstvení U Vagónu, kde si dobrotami účastníci pochodu doplňovali energii na
zbývající část cesty.
bradz

JARNÍ DÍLNY
Spolek školy pro život uspořádal 8. dubna pro Klub seniorů jarní dílny. Při
kávě, výborném občerstvení a v příjemné atmosféře vznikaly pod
šikovnými rukami našich seniorek vypichované věnečky s jarním
nádechem. Všem se moc povedly. Budeme se těšit na setkání při dalším
tvoření☺
ledol

SVATOJAKUBSKÁ NOC A ČARODĚJNICKÝ REJ
30. duben – noc, kdy se z dubna stává květen, patří každoročně čarodějnicím a tak se
i letos do sportovního areálu U Vagónu z blízkého okolí slétli čarodějnice a čarodějové
všech věkových kategorií a oslavy a rej mohly začít. Na děti čekaly soutěže a úkoly,
které plnily pod vedením čarodějnic od hasičů. Všem se dařilo a tak došlo i na sladké
odměny. Po loňském úspěchu nechyběl ani čarodějnický tanec, který nenechal v klidu
žádného diváka. U vagónu se rozhořel malý ohýnek a areálem se linula vůně
opékaných buřtů. Kdo neměl chuť na buřta, mohl si vybrat nějakou dobrotu v místním
občerstvení. Téměř s první hvězdou na obloze byla zapálena hranice i s čarodějnicí.
Děti pobíhaly kolem ohně a došlo i na házení koštětem. Zkrátka pravý čarodějnický
rej. Pod pergolou hrála živá hudba, a kdo chtěl, s chutí si zazpíval. Po noční první jarní
bouřce se počasí uklidnilo, od rána vykukovalo sluníčko a Svatojakubská noc se vydařila. Poděkování patří do
školy za výrobu čarodějnice na hranici. Velké poděkování patří všem čarodějnicím od hasičů za vzorně připravené
soutěže i čarodějnický tanec. A dík patří také pánům muzikantům, kteří nám posezení pod pergolou velmi
zpříjemnili.
bradz

NÁVES V HOLOVOUSÍCH ZDOBÍ MÁJKA
Ráno 30. dubna na nás čekalo v Holovousích velmi milé překvapení. Na návsi stála májka – symbol lásky, plodnosti
a mládí, ale také coby strážce obce. Zvyk stavění máje
pochází pravděpodobně z 16. století a do dnešní doby
dostal řadu modifikací. V roce 2007 dne 1. května
pořádala obec Holovousy první a poslední ročník májů,
kdy si mohli lidé přijít posedět a zatančit pod májku na
náves v Holovousích, kde hrála kapela pana Plcha
z Dobré Vody. Účast však nebyla veliká. V roce 2008
byla májka postavena ve sportovním areálu U Vagónu,
kde se 1. května konalo sousedské posezení s hudbou
pana Malicha a s občerstvením. Májku i občerstvení
každý rok připravili hasiči.
O tuto akci nebyl v obci velký zájem. Většina lidí se setká
při pálení čarodějnic, kde se již řadu let schází,
popovídají si a společně se baví. Druhý den, první máj,
pak tráví v klidu se svými blízkými. Z důvodu malého
zájmu o tuto akci, jsme obecní májku měli naposledy
v roce 2008 ve sportovním areálu U Vagónu. No a letos
se májka jakoby zázrakem objevila na návsi
v Holovousích sama ☺. Neznámým stavitelům bych touto cestou chtěla moc poděkovat za jejich aktivitu. Májka je
moc hezkou ozdobou naší návsi a milým přivítáním jara.
Věřím, že jste si užili Svatojakubskou noc po svém se svými milými, u ohně či v přírodě a že na 1. máje nechyběl
ani prvomájový polibek pod rozkvetlým stromem, který má zaručit krásu a mládí. Určitě se vám podařilo najít
kvetoucí strom, i když to letos nebylo vůbec jednoduché, protože si jaro velmi pospíšilo.
bradz

OTVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ
PODKRKONOŠÍ – jako každý rok i letos nám dovolte vás co
nejsrdečněji pozvat na symbolické otvírání turistické sezóny, které
proběhne v sobotu 4. května 2019 od 10:00 hodin na Zvičině. Tato
turistická akce je pořádána spolkem Podzvičinsko, který spravuje
cestovní ruch na území Podkrkonoší. Na vrchu Zvičina se můžete
bavit do 16:00 hodin.
Co vás na Zvičině čeká? Pro děti budou připraveny soutěže ve spolupráci s DDM Jednička ze Dvora Králové nad
Labem, pro dospělé bude k dispozici nabídka Regionálních produktů Podkrkonoší, pro všechny zájemce bude
připraveno občerstvení a živá hudba. Jako obvykle nebudou chybět propagační materiály z Podkrkonoší a celého
Královéhradeckého kraje.
V popoledních hodinách se stane vrch Zvičiny již tradičním cílem Memoriálu Václava Dobeše – Šárovcova Lhota –
Zvičina (Běh na Zvičinu). Součástí akce bude i zahájení Výtvarné soutěže „Podzvičinsko očima dětí“.
Přijďte v sobotu 4. května 2018 strávit příjemný den se spolkem Podzvičinsko!
DM Podzvičinsko

SRAZ HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK NEJEN JIČÍNSKÉHO OKRESU
Srdečně Vás zveme v neděli 5. května od 10:00 hodin do sportovního areálu U Vagónu, kde se sejdou děti do šesti
let. Děti předvedou požární útok, štafetu dvojic a závod požární všestrannosti. Přijďte se podívat a povzbudit naše
nejmenší. Uvidíte, bude se na co dívat ☺.
petbal

MÍČOVÝ SEDMIBOJ
Vážení sportovní i nesportovní přátelé, v sobotu 11. května 2019 jste zváni do
sportovního areálu U Vagónu na již 6.ročník tradičního „Míčového sedmiboje
smíšených dvojic“ (dvojici musí tvořit muž a žena). Disciplíny nejsou fyzicky náročné a
jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Pro ty, jež se loni neúčastnili, 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.
Registrace soutěžících bude probíhat v sobotu od 13:00 hodin ve sportovním areálu U
Vagónu a soutěžit se začne ve 14:00 hodin. Startovné za dvojici je 50,- Kč. Jelikož se turnaje může zúčastnit
pouze 32 dvojic, prosím o včasnou registraci. Občerstvení po dobu sedmiboje bude zajištěno v občerstvení U
Vagónu. Těšíme se na Vás.
Radek Křovina

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM FIGURÁLNÍ PLASTIKY – ZVÍŘETNÍK
13. - 25. 5. 2019 HRAD PECKA
Všechny srdečně zveme na hrad Pecka. Uprostřed května se v této krásné lokalitě
bude konat ojedinělý kamenosochařský svátek. Patnáct sochařů zde bude pracovat
veřejně na svých plastikách na témata znamení Zvěrokruhu (včetně znamení
Hadonoše), doplněné o alegorie Slunce a Měsíce. Podle jednotlivých znamení budou
vznikat pískovcové a kovové plastiky s prvky lidské a zvířecí figury. Sochařská tvorba
se běžně odehrává v ateliérech a dílnách, skrytá zrakům nezasvěcených. Sympozium
dává všem možnost zblízka se sochařům podívat pod ruce a odhalit taje uměleckého
procesu. Na prvním nádvoří hradu bude mít návštěvník možnost nejen seznámit se
s ruční kamenosochařskou tvorbou, ale také zúčastnit se bohatého doprovodného
programu. Během sympozia je areál hradu návštěvníkům otevřený i v pondělí (běžně
zavírací den). Cílem sympozia je vytvoření souboru 15 figurálních plastik, které budou umístěny v areálu hradu
Pecka na dvouleté výstavě a poskytnout veřejnosti možnost nahlédnout do sochařské tvorby a účastnit se
kulturního a vzdělávacího programu.
V pondělí 13.5. v 10:00 hodin proběhne oficiální zahájení sympozia a uctění kamene. Následuje seznámení se
sochaři, po celý den je pak možné na místě vidět ukázky ruční manipulace a lámání kamene.

Úterý 14.5. je den věnovaný historii hradu Pecka. Po celý den zde budou
odborníci pracovat na kresebných rekonstrukcích podoby hradu, pro následnou
výstavu. Odpoledne návštěvníky čekají prohlídky hradu s důrazem na kamenické
prvky. Večer navazuje blok přednášek s názvem Historie hradu Pecka a stavby
středověkých tvrzí.
Ve středu 15.5. budeme objevovat místní geologii. V lapidáriu hradu bude během
dne umístěna výstava minerálů a zkamenělin s poznávací soutěží. Dopoledne
v 10:00 hodin je blok přednášek s názvem Lokální kamenické suroviny, večer ve
20:00 hodin potom Geologie Pecky a okolí.
Čtvrtek 16.5. je určen pro archeologii. Celý den budou na místě probíhat ukázky výroby
pravěkých kamenných nástrojů, které zajišťuje tým odborníků z Archeoparku Všestary a
tým Kamenické Huti Chodovice. Večer od 20:00 hodin pokračujeme blokem přednášek na
téma Výroba litických artefaktů a historie zpracování kamene.
Pátek 17.5. se sympozium otevře současnému umění. Odvážní současní tvůrci budou
v areálu hradu vytvářet svá díla pro navazující víkendovou výstavu. Večerním programem
jsou performerská vystoupení uvedená představením Recytál ensemblu Nová Bestie
Apokalypsy (pouliční divadlo zaměřené na poezii a nové divadelní formy).
V sobotu 18.5. se hrad rozezní hudbou. Odpoledne bude možné zúčastnit se s kurátorem
sympozia komentovaných prohlídek s důrazem na probíhající sochařskou tvorbu. Večer od
20:00 hodin se na nádvoří koná koncert současné alternativní hudby na pomezí živého
vystoupení a elektroniky. Představí se kapely Original Pacman (živá elektronika z Nové Paky)
a DTTD (punku a elektro – Nová Paka/Praha). Večer završí vystoupení pražského
experimentálního elektronického hudebníka BakeLite se speciálním hostem.
V neděli 19.5. následuje klidový den věnovaný exkurzi do místního kostela. Večer po setmění,
zhruba od 21:00 hodin, bude probíhat promítání nového českého filmu Divočina.
Pondělí 20.5. je den kamenických dílen, zasvěcený předávání kamenických zkušeností mladším generacím. Po
dopoledni vyhrazeném základním školám bude od 14:00 hodin veřejnosti otevřený workshop kamenického řemesla
– přijďte a naučte se udělat krásu, která vydrží. Večer diskusní skupina s tématem Současné místo
kamenosochařství ve společnosti.
Úterý 21.5. je den věnovaný práci s energií. V hradě bude možnost seznámit se s cvičením Pět tibeťanů, základy
Tai-chi a základy duchovního přístupu ke kamenické práci. Večer tématický blok přednášek Astrologie, léčivá síla
minerálů, energetická cesta. Libor Dušek vystoupí s pojednáním o Krakonošovi.
Ve středu 22.5. si budeme hrát. V areálu hradu bude přichystána zábavná naučná hra pro děti i dospělé. Večer
společenská verze Podivuhodného Mandarína.
Čtvrtek 23.5. bude opět klidový den a možnost individuálních prohlídek prostoru sympozia. Večer grilování v
podhradí.
V pátek 24.5. příjde na hrad poesie. V areálu budou básníci vytvářet svá díla, večer od 20:00 hodin budou probíhat
autorská čtení uvedená představením Čpění od Adama Kadmona.
V sobotu 25.5. sympozium zakončuje slavnostní vernisáž, která bude zahájena v 15:00 hodin. Komentovaná
prohlídka vzniklých děl, zahájení dlouhodobé prodejní výstavy, malé rautové občerstvení a kulturní program. Od
19:00 hodin nás čeká hudební závěr v doprovodu kapel Marta a Rasputin (skřetí muzika z Trutnova) a Lipno
(balkánská dechovka z Nymburka), není vyloučena ani následná
společná improvizace. Vzniklé sochy budou na hradě Pecka vystaveny do
konce r. 2020.Srdečně zveme všechny k účasti. Vstupné na sympozium
a akce doprovodného programu vždy bylo, je a bude zdarma. Sympozium
můžete podpořit dobrovolným příspěvkem nebo zakoupením drobného
uměleckého dílka či artefaktu v našem infostánku, nebo též některého ze
vzniklých sochařských děl. Sympozium Zvířetník 2019 pro vás pořádá
kolektiv Kamenické Huti Chodovice za podpory správy hradu Pecka a
městyse Pecka. Kamenická Huť Chodovice, založená absolventy SPŠKS Hořice, je neoficiální profesní sdružení
kameníků a kamenosochařů. Programem této instituce je záchrana historických metod ručního zpracování kamene,
jejich kombinace se současnými technologiemi, výzkum a vývoj v oblasti ručního zpracování přírodního kamene,

popularizace tohoto řemesla, organizace uměleckých setkání a záchrana historických kamenických a sochařských
surovin. Uspořádání tohoto svátku umění, vzdělávání a kultury by nebylo možné bez štědrých darů našich
podporovatelů.
Mezi ty největší patří podkrkonošské kamenolomy: Vyhnánov (lomy.eu),
Dubenec a Javorka (kamenolom-javorka.cz). Podstatnou část kamene daruje
Kamenická Huť Chodovice ze soukromých zdrojů svých členů. Finančně
sympozium podpořili Kámen Engeneering Hradec Králové a AkantArt v.o.s.,
společnost pro obnovu památek. V neposlední řadě chceme poděkovat také
drobných anonymním dárcům finančních darů. Přijďte navštívit sochaře a
nadýchat se jarní atmosféry sídelního hradu Kryštofa Haranta. Na všechny
se těšíme letos v máji na Pecce!
„Uspořádáním sochařského sympozia Zvířetník 2019 zahajujeme druhý
šestiletý cyklus tohoto způsobu společné kamenosochařské tvorby. Doufám,
že svým rozsahem a dosahem postoupí dál než cyklus předchozí. Nejen na
poli umění, ale i v interakci všech zúčastněných a v propojení naší činnosti
s veřejností.“, zve na sympozium Vít Ryška, organizátor kulturního programu
a zástupce Kamenické Huti Chodovice.
„Umělecká hodnota sympozií neustále stoupá, tvorba jednotlivých sochařů se vzájemně stimuluje a dochází ke
střetávání a prolínání různých, často protichůdných uměleckých přístupů. Proto je tato akce atraktivní i pro diváka,
který může sledovat rozdíly v jednotlivých přístupech a postup sochařské práce v čase.“, diváckou hodnotu
sympozia hodnotí jeho kurátor Bc. Adam Rosa.
Autor článku: vr

DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ A ZATOULANÝ
BÁL V HOLOVOUSÍCH
Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve v sobotu 22. června od 9:00 hodin do
sportovního areálu U Vagónu na dětskou hasičskou soutěž. Od rána budou děti
mezi sebou soutěžit v požárním útoku a netradiční štafetě. Přijďte podpořit a
povzbudit děti k lepším výsledkům. Na večer si přijďte zatančit na Zatoulaný
hasičský ples pod širou oblohou. K tanci a poslechu bude hrát kapela Reflex,
připravena
bude
bohatá
tombola.
Všichni
jste
srdečně
zváni.
petbal

"NOC KOSTELŮ" POPRVÉ V
CHODOVICKÉM KOSTELE
Srdeční záležitostí a zároveň dominantou naší obce je pro
většinu obyvatel kostel sv. Bartoloměje. První písemná zmínka
o kostele je v listině pražského arcibiskupa Jana z Lochenic z
roku 1389 a krásné výročí má také náš zvon, který letos oslaví
525 let. Tímto bychom chtěli pozvat širokou veřejnost na sobotu
25. května v 16:00 hodin do chodovického kostela. Setkání
začne tematickou besedou o historii kostela a zvonu v podání
pana profesora Jiřího Štěpánka z Hořic a poté budou moct
zájemci v malých skupinkách vystoupat i do zvonice. Prohlídku
doplní zvoněním Zdeněk Novotný, který pravidelně "oživuje"
náš zvon při obecních akcích. Všichni jste srdečně zváni.
Lenka Doležalová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 26. května ve 14:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích 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.
Za Sbor pro občanské záležitosti Lenka Doležalová

DEN DĚTÍ
Milé děti, kdo z vás by chtěl zažít dobrodružství s překvapením☺? Přijďte se
svými rodiči, prarodiči a známými v pátek 7. června do sportovního areálu U
Vagónu. Od 16:30 hodin do 17:00 hodin si můžete vyzvednout cestovní kartičku,
s kterou vás čeká plno soutěží, her a zábavy. Pojďte si s námi užít Váš velký den,
těšíme se na všechny!
ledol

KONCERT V KOSTELE
Naše pozvání na koncertování přijal ženský flétnový soubor
Pifferaios společně s mužským sborem Toni dei signori pod
vedením paní Ivany Václavů. Přijedou k nám do kostela sv.
Bartoloměje v neděli 9. června v 18:30 hodin. Koncert nese
krásný název "Do srdce se ti dívám" a jistě bude milým
zpříjemněním nedělního podvečera.
ledol

NECKYÁDA A HURÁ NA
PRÁZDNINY
V sobotu 29. června 2019 se na rybníku v Chodovicích bude
konat již 9. ročník NECKYÁDY. Děti i dospěláci, kteří máte rádi
legraci a soutěže, máte nejvyšší čas začít s přípravou plavidla.
Připravte si plavidla, se kterými se budete moci na našem
rybníku pochlubit. Soutěže budou probíhat ve vodě i na suchu a
soutěžit budou moct i Ti, kteří přijdou bez plavidla. Od 14:00
hodin bude dán prostor na hladině rybníka plavidlům, které se
předvedou ve své rychlosti a kráse. Diváci pak svým hlasováním
mohou rozhodnout, které z plavidel je nejhezčí. Soutěžit
budeme i bez plavidel. Čekat na Vás bude štafeta dvojic kolem
rybníka, která bude plná zajímavých úkolů a překážek. Pro
odvážné nebudou chybět ani soutěže na lávce. Občerstvení po
celé odpoledne i večer je zajištěno. Živá hudba v podání pana
Němečka z Ostroměře nám pak zpříjemní večerní posezení
pod pergolou U Vagónu, kde bude prostor i k tanci. Přijďte prožít
zábavné odpoledne i večer s příjemnou hudbou a zahájit tak
letošní prázdniny.
pš

PRANOSTIKY
KVĚTNOVÉ PRANOSTIKY
Chladný máj s vlhkým červnem plní stodoly
obilím a stohy senem.
V máji hřímoty nadělají trampoty.
V květnu je slyšet trávu růst.
ČERVNOVÉ PRANOSTIKY
Hřmí-li v červnu, bude mít žito hrubé zrno.
Suchý červen plní sudy dobrým vínem.
V červnu mokro i chladno způsobí neúrodu snadno.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Zdeňka Poláčková,
Bohuslava Kozárová,
Stanislava Kopová,
Marie Hochmalová,
Vlasta Kynčlová,

80 let
82 let
83 let
83 let
87 let

Výše uvedeným oslavencům
srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Narodili se
Zuzana Strážnovská z Holovous

Sňatek uzavřeli
27.04. Anna Kopecká a Václav Klůz

Přistěhovali se
Šimon Jirásek z Liberce do Chodovic
Emma Jirásková z Liberce do Chodovic
Petra Jirásková z Liberce do Chodovic
Dita Bauerová ze Dvora Králové nad Labem do Chodovic
Markéta Němečková z Bílska u Hořic do Holovous
Vít Ryška z Chodovic do Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otevírání letní turistické sezóny na Zvičině – od 10:00 hodin na Zvičině
Setkání hasičských přípravek – ve sportovním areálu U Vagónu od 10:00 hodin
Zápis dětí do MŠ v Chodovicích – od 15:00 do 16:30 hodin ve třídě MŠ
Otevírání sportovní sezóny – ve sportovním areálu U Vagónu,
registrace soutěžících od 13:00 hodin, startovné 50,- kč/tým
24. – 25. 05.
Volby do Evropského parlamentu – v knihovně obecního úřadu
(v pátek od 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 – 14:00 hodin)
25. 05.
Prohlídka zvonice a kostela sv. Bartoloměje – s přednáškou od 16:00 hodin v kostele
26. 05.
Vítání občánků – od 14:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích
07. 06.
Dětský den – od 16:30 hodin
09. 06.
Koncert v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích – od 18:30 hodin
13. 06.
Besídka ke Dni otců – v kostele sv. Bartoloměje od 15:30 hodin
22. 06.
Netradiční hasičská soutěž a večer Zatoulaný bál – ve sportovním areálu U Vagónu
(soutěž od 09:00 hodin a hudební produkce – Zatoulaný bál od 20:00 – 02:00 hodin)
• 29. 06
Neckyáda na rybníku v Chodovicích – registrace plavidel začne od 14:00 hodin,
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) 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11.
6., 25. 6., zelená známka (1x za 14 dní) – 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., žlutá známka (měsíční) – 14. 5., 11.
6., 9. 7., oranžová známka (rekreační) – 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., černé pytle na směsný odpad –
svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 7. 5., 4. 6., 2. 7.
04. 05.
05. 05.
07. 05.
11. 05.
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