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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 20. 8. 2019 bylo projednáno a schváleno:
„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. Smlouva o dílo je uzavřena na částku
4.870.149,80 Kč včetně DPH. Práce byly v termínu řádně dokončeny. V rámci
tohoto projektu byla vybudována přístavba nových šaten pro děti z mateřské
školy a žáky základní školy, vyměněna byla všechna okna v budově i vchodové
dveře, zatepleny byly stropy k nevytápěné půdě v 1. NP základní školy. Budova
je zateplená a má novou fasádu a to včetně loga školy. Do každé třídy mateřské
školy byla pořízena rekuperační jednotka.
Na další projekty vedoucí k dokončení celkové rekonstrukce školy byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotaci jsme neobdrželi a
zastupitelé jednohlasně schválili, že výdaje související s dokončením
rekonstrukce budou hrazeny z rozpočtu obce. Jedná se o projekty:
„ZŠ a MŠ – oprava střechy a dešťové kanalizace“ Smlouva o dílo 1.507.778,83 Kč včetně DPH. Původní střechou
z azbestocementové krytiny do budovy školy při velkých deštích zatékalo. Realizací projektu byla azbestocementová
krytina odstraněna, došlo k ubourání komína a proběhla výměna částí zatékáním poškozených trámů a výměna prken.
Škola se tak dočkala nové střechy, která je z červené skládané hliníkové krytiny (šablon). Opravena byla také dešťová
kanalizace, která už svoji funkci téměř neplnila.
„Podhledy a výměna dveří ve třídách MŠ v 1. NP“ Smlouva o dílo 181.994,87 Kč včetně DPH. V přízemí ve třídách
mateřské školy i na chodbě byly po dokončení nových rozvodů elektroinstalace sádrokartonem sníženy stropy a do
obou tříd mateřské školy byly osazeny nové vchodové dveře včetně zárubní.
„Elektroinstalace v 1. NP MŠ“ Objednávka 182.394,34 Kč včetně DPH. V přízemí byly provedeny nové rozvody
elektroinstalace včetně nového rozvaděče. Osazena byla nová světla, vypínače a zásuvky.
„Podlahy 1. NP třídy MŠ“ Objednávka 80.161,90 Kč včetně DPH. Obě třídy mateřské školy mají nové podlahy. Nová
podlaha je také v chodbičce, která je v místě původních šaten MŠ.
Rekonstrukce budovy byla velmi rozsáhlá a bylo nutné během realizace projektů řešit řadu problémů vyvolaných
rekonstrukcí a přestavbou, se kterými nebylo v projektové dokumentaci
počítáno zejména proto, že nebylo možné je předvídat. V současné době
probíhá kontrola a odsouhlasení provedených méněprací a víceprací. To
provádí technický dozor investora Ing. Radomír Tomášek, který celkovou
rekonstrukci budovy školy dozoroval. Vícepráce obsahují změny ve způsobu
řešení oproti projektové dokumentaci – a jsou následně vyčísleny v
méněpracích, ale také řadu věcí, které během rekonstrukce vyvstaly a po
odsouhlasení byly realizovány. Jedná se o realizaci praktických řešení a
nápadů, které v průběhu rekonstrukce vznikly na žádost personálu ve škole,
technického dozoru, dodavatele stavby nebo obce.
Stavební povolení na stavbu Škola Chodovice – stavební úpravy, půdní
vestavba a přístavba tělocvičny bylo na žádost obce Holovousy Městským
úřadem Hořice prodlouženo do 15. 7. 2021.
Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru na poskytování služeb domácí hospicové péče ve výši 10.000,Kč na rok 2019 pro Domácí hospic Duha, o.p.s. Hořice, který poskytuje domácí hospicovou péči od roku 2009.
Klientům jsou schopni zapůjčit zdravotní a kompenzační pomůcky a také poskytují hospicovou péči.

Existence Domácího hospicu Duha je však závislá na finančních darech neb domácí hospicová péče není dodnes
hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Zastupitelé dále schválili prodej pozemků p. č. 1347/79, 1306/5, 1347/6, 1347/48 a 1347/51 v k.ú. Holovousy
v Podkrkonoší za účelem realizace stavby D35 Úlibice – Hořice.
Projednán a schválen byl návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Holovousy, který
byl následně zaslán ke schválení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
Starostka informovala zastupitele, že dne 30. 7. 2019 vydal Městský úřad Hořice, odbor
životního prostředí Rozhodnutí – povolení k nakládání s vodami, společné povolení –
MUHC-ZP/14772/2019/ME. Rozhodnutí obsahuje Část A, ve které Městský úřad
Hořice vydává povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru s tím,
že podzemní vody budou odebírány z níže povolené vrtané studny (stávající vrt HPL1). Studna bude sloužit k odběru vody pro účely závlahy pozemků v lokalitě „Na
Plantáži“. A Část B – společné povolení – schvaluje stavební záměr na stavbu
„Holovousy VŠÚO – zprovoznění vrtu, akumulace a úpravna vody pro závlahu
v lokalitě „Na Plantáži“. Rozhodnutí obsahuje vypořádání s námitkami, které podala
Obec Holovousy.
Pošta partner – dne 31. 7. 2019 se na obecním úřadě v Holovousích konala schůzka se zástupcem České pošty. Firma
Švamberk měla činnost Pošty Partner zajišťovat, ale ukončila nájem obchodu potravin a tak jsou znovu hledány
možnosti zajištění poštovních služeb v obci. Podmínky se od první nabídky v roce 2017 zmírnily, ale i tak jsou zavazující.
Starostka byla upozorněna, že k uzavření pošty v Chodovicích jednou dojde. Její provoz je velmi nerentabilní a služby
budou zajišťovány buď prostřednictví Pošty partner nebo umístěním e-partnera
(elektronického boxu). Zastupitelé se shodli na tom, že budou prověřeny podmínky
poskytování služeb Pošty Partner v budově obecního úřadu, aby poštovní služby pro naše
spoluobčany zůstaly zachovány.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Holovousy, Chodovice – dne 30. 6. 2019 byla stavba
na základě Zápisu o předání a převzetí díla převzata včetně projektové dokumentace
skutečného provedení stavby. Faktura na částku 505.780,- Kč, dle uzavřené Smlouvy o dílo,
byla uhrazena. Rekonstrukce veřejného osvětlení Holovousy, Chodovice byla
spolufinancována z dotace Královéhradeckého kraje.
Posledním bodem srpnového zastupitelstva bylo schválení doplnění protisněhové mříže do
stávající střechy budovy služeb Holovousy č.p. 39 dle předložené nabídky.
Zlatuše Brádlová

PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ
ŠKOLY CHODOVICE
Celková modernizace a rekonstrukce budovy Základní školy a Mateřské školy je
dokončena. Finančně byla podpořena ze 4. výzvy MAS Podchlumí - IROP- Investice
do vzdělávání spolufinancovaného Evropskou Unií ve výši 1.988.170,- Kč - projekt
„Přátelská škola pro praktický život“ a z Dotačního programu Královéhradeckého kraje
– Program obnovy venkova – Účel 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti ve výši 1.200.000,- Kč - projekt „Stavební úpravy budovy ZŠ a
MŠ, přístavba šaten“. Zbývající projekty vedoucí k dokončení celkové rekonstrukce a
modernizace budovy byly hrazeny z rozpočtu obce. Jejich výše se pohybuje na hranici
7 milionů korun.
Dnes na konci srpna 2019 už třídy čekají na své žáčky. Loňský rok byl náročný,
rekonstrukce probíhala během celého školního roku. Vše se zvládlo na jedničku.
Škola je krásná z venku i uvnitř a to díky vám všem, kteří jste jakkoliv přiložili ruku
k dílu, byli trpěliví, ohleduplní a snažili se, aby vše i v těchto nelehkých podmínkách
klapalo. A tady je odměna. První zvonění v nové zrekonstruované škole.
Vím, že je za tím spousta práce, a za tu bych právě teď, když je vše dokončeno, ráda poděkovala. Panu Michalu Trnkovi
za projektovou dokumentaci a autorský dozor, Ing. Radomíru Tomáškovi, který prováděl technický dozor za obec, všem
zastupitelům, kteří vždy jednohlasně podpořili investice do rekonstrukce školy, dodavatelským firmám: zejména Petru
Andrejsovi a jeho firmě, právě oni strávili ve škole celý rok a snažili se vždy skloubit prováděné práce s děním ve škole.
Firmě Svartes s.r.o., která zajistila výměnu podlahové krytiny v kmenových učebnách a třídách mateřské školy, firmě
NoNomont – Daniel Novák, která provedla rekonstrukci elektroinstalace v budově školy. Poděkování patří také
zaměstnancům obce, kteří ochotně pomáhali se vším, co bylo třeba. Velké poděkování patří do školy všem ženám pod
vedením paní ředitelky Mgr. Lucie Nimsové za to, jak skvěle zvládly uplynulý školní rok a také za to s jakým nasazením
a elánem se vrhly do úklidu budovy. Krásnou duhovou tečku za dokončením rekonstrukce udělaly paní učitelky ze
školky Denisa a Markéta. Ty na fasádu budovy namalovaly logo školy i s mottem Škola pro život, které je hlavním
krédem naší školy. Logo malovaly z výsuvné plošiny, kterou zajistil pan Vladimír Nims. I jemu patří poděkování.
Na závěr ještě jednou děkuji vám vše za výbornou spolupráci a teď už nás čeká jen to hezké:

POZVÁNKA NA PRVNÍ ZVONĚNÍ
První zvonění nového školního roku 2019/2020 se na nečisto ozve v neděli 1. 9. 2019 v Základní škole a Mateřské
škole v Chodovicích. Nově zrekonstruovaná budova bude pro širokou veřejnost otevřena od 14:00 hodin do
17:00 hodin. Zájemci si budou moct celou budovu prohlédnout a to včetně připravených panelů s fotografiemi
z rekonstrukce. Pro všechny bude připraveno drobné občerstvení. Přijďte se podívat. Všichni jste srdečně zváni.
V pondělí 2. 9. 2019 dojde na opravdové první zvonění, kdy bude slavnostně zahájen nový školní rok 2019/2020.
Škola otevře svoje brány a přijme do své náruči nejen nové děti do mateřské školy a prvňáčky do základní školy, ale
také přivítá své staré známé, kteří se do školky i školních lavic vrátí po dvouměsíčním prázdninovém odpočinku.
Přeji vám všem, aby školní rok 2019/2020 byl plný úspěchů, radosti, zábavy, dobrodružství a dobré nálady.
Pani učitelkám a rodičům přeji šikovná, pilná a vnímavá dítka. Tak hodně štěstí ☺.
Zlatuše Brádlová

NOVINKY ZE ŠKOLKY
A je to tu! Školka v novém kabátě otevře své brány 2. září. Celé léto se pilně
pracovalo uvnitř i venku a šikovní dělníci pod vedením pana Andrejse zdárně
dokončili rekonstrukci celé budovy. Vše je krásné a nové. Máte se na co těšit!!!
Nyní všechny paní učitelky dokončují detaily a výzdobu, aby vytvořily připravené
prostředí pro naše dětičky. Na děti se těší celý tým učitelek, který pro ně připravil
nejedno překvapení. A co nás čeká? Celý školní rok budeme v rámci projektu
Strojem času tam i zpět cestovat. Podíváme se do minulosti, nebo že by i do
budoucnosti? Poznáme, jak žili dinosauři a první lidé. Co objevili ve středověku,
nebo jak to funguje v našem těle. Už se těšíme, že přivítáme nové kamarády.
Tak AHOJ v pondělí!!!
kolektiv MŠ

ŠKOLA UŽ JE TU!
Nejkrásnější prázdninové dny uběhly rychleji, než by si děti přály a škola už je tu. Se školním zvoněním se 2. září opět
v 7:45 hodin zaplní třídy a všichni společně přivítáme naše prvňáčky: Petra Andrejse, Karolínu Soukupovou, Pavla
Škvrnu, Lucii Kudláčkovou a Tomase Miles. V letošním školním roce bude základní školu navštěvovat 25 žáků.
V mateřské škole bude 27 dětí a 3 děti se budou vzdělávat doma. Na začátek školního roku se všichni moc těšíme.
Naše škola má nový kabátek a to jak z venku, tak také uvnitř. Veškeré práce na rekonstrukci a modernizaci školy jsou
hotové a my jsme připraveni v dokončených a útulných prostorách přivítat děti mateřské školy i žáky základní školy.
Moc se těšíme. V loňském školním roce děti v rámci projektu Cesta kolem světa procestovaly celý svět a získaly spoustu
znalostí o zemích i světadílech. Letos si pro ně paní učitelky připravily projekt „Dějiny národa českého“. Děti tak čeká
krásná cesta dějinami. Od historie naší obce se přesuneme k mamutům a postupně budeme procházet jednotlivými
obdobími našich dějin až k těm současným. Tak jako každý rok nás vedle pilného učení čeká řada akcí i výletů. Všem
dětem bych chtěla popřát šťastné vykročení do školy a rodičům náruč tolerance, trpělivosti a lásky. Na úplný závěr bych
chtěla moc poděkovat všem přátelům naší školy, kteří byli vždy připraveni pomoci, všem pracovníkům obce pečujících
o zeleň, kteří při našem volání o pomoc ochotně přispěchali a trpělivě pomáhali s pracemi, které bychom my ženy ve
škole samy nezvládly. Poděkování patří určitě také všem zastupitelům za schválené finanční prostředky na dokončení
rekonstrukce a modernizace naší školy i bez získané dotace.
Školní program v září – Dávné časy v naší obci
3. – 6. září
Seznamovací týden v areálu U Vagónu
5. září
1. Infoschůzka v ZŠ
11. září
Beseda s místními pamětníky
18. září
1. – 3. ročník – jízdy zručnosti na kole za školou
3. – 5. ročník – cyklo na dopravním hřišti v Hořicích
Školní program v říjnu – Lovci mamutů
5. října
Holovouský Malináč
9. října
Muzeum E. Štorcha v Ostroměři
16. října
Archeopark Všestary
21. – 22. října Sběr papíru, víček, baterií…
27. října
Lampiónový průvod a pouštění lodiček

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
Sběr papíru – novin, časopisů, knih bez pevné vazby, kartónů…víčka od PET lahví,
náplně do tiskáren – cartrige (inkoustové) i tonery (laserové) a baterie (monočlánky).
To vše je možné donést do školy v pondělí a v úterý – 21. a 22. října 2019 v čase
od 7:00 do 16:00 hodin. Od loňského roku penízky poctivě střádáme, jakmile
budeme mít našetřeno, výtěžek bude utracen za nové židle a stoly do školní jídelny.
Děkujeme, že třídíte a naší škole tak pomáháte!
Lucie Nimsová

OBĚDY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy
Chodovice nabízí i v novém školním roce možnost
zakoupení obědů cizím strávníkům. Obědy je možno
odebírat ve školní jídelně od 11:00 do 11:15 hodin.
Cena 1 obědu je 65,- Kč. V případě zájmu kontaktujte
paní Lucii Křovinovou, tel.: 724 985 323.
Lucie Křovinová

VÝJEZD ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
SDH HOLOVOUSY
V pondělí 26. 8. 2019, v podvečerních hodinách se
Královéhradeckým krajem přehnala silná bouřka, která
zasáhla i nás. Silný déšť a vítr u nás velké škody naštěstí
nenapáchal, ale i přesto si vyžádal výjezd zásahové jednotky
SDH Holovousy. Na cestě z Chodovic na Chlum byly spadlé
větve a části stromů. Členové jednotky Lukáš Doležal,
Marek Hejduk, Karel Kalenský a Jan Vojtěch, pod vedením
velitele Romana Balihara cestu zprůjezdnili. Zasahujícím
hasičům patří poděkování za dobře odvedenou práci.
Zlatuše Brádlová

PRÁZDNINY U HASIČŮ
Týden plný her a soutěží ☺. Letní hasičský tábor se uskutečnil v termínu od 30.června do 6.července v rekreačním
areálu Borek, na který jsme s dětmi dorazili z Holovous na kolech. Celotáborová hra s názvem Rekordmani nás
provázela celý týden. Týmy mezi sebou soupeřily ve vědomostních, sportovních, ale i netradičních soutěžích. Znalosti
a dovednosti si děti zopakovaly v závodu požární všestrannosti. Také na děti čekala pohádka s hasičským tématem na
velkoplošném plátně a na nejodvážnější stezka odvahy, kterou pro děti připravili již odrostlí dorostenci ☺.Jsem ráda, že
i když už z našich dorostenců jsou dospělí, každoročně se k nám na tábor vracejí a pro děti připraví stezku odvahy. Na
výlet jsme vyrazili na nedaleký hrad Pecka. I letos nám počasí přálo a tak došlo i na koupání v místním koupališti. Po
celý týden se o naše plná bříška starali naši známí kuchaři Hanča Rosůlková, Martina a Petr Špráchalovi, o nejlepší
momentky zase Mirek Rosůlek a o zábavu, hry a soutěže Péťa a Barča Baliharovy, Roman Balihar a Péťa Škvrnová.
Všem jmenovaným bych chtěla moc poděkovat za jejich čas, dovolenou a chuť, protože bez jejich pomoci bychom
nemohli vícedenní tábory dělat, moc děkuji ☺. Také bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nám upekli různé dobroty
nebo nám darovali ovoce, zeleninu a nanuky. A co nás čeká po prázdninách?
7. září
- hasičské závody v Bilsku – muži, ženy, děti
- dětské hasičské závody v Lužanech
- O pohár starosty OSH Jičín – Nemyčeves
14. září
- O pohár starosty OSH Jičín – Valdice
21. září
- O pohár starosty OSH Jičín – Horní Nová Ves
28. září
- netradiční hasičské závody v Úlibicích
20. října
- podzimní kolo hry Plamen – Miletín
Petra Baliharová

POSTŘEHY Z LETNÍHO HASIČSKÉHO TÁBORA NA BORKU
V týdnu od 30. června do 6. července jsme měli hasičské soustředění v táboře Borek. V den našeho příjezdu jsme se
rozdělili do 5-ti barevných družstev po pěti dětech. Hráli jsme spoustu zajímavých her. V úterý jsme se vydali na kole
na výlet na Pecku. Ve středu přijeli naši „dorostenci“ a uspořádali nám stezku odvahy. Den poté jsme běželi branný
závod. V pátek jsme bojovali o poslední body do celotáborové hry a večer bylo vyhodnocení s diskotékou. V sobotu
jsme uklidili chatky a odjeli domů. V našem týmu byl: Tomáš Vojtěch, Míša Franc, Ondřej Gottvald, Simonka Štěrbová
a Veronika Soukupová.
modrý tým - Veronika Soukupová

Dne 30. 6. jsme se na kolech od vagónu vydali na tábor Borek. Po záživné cestě přes
Dachova jsme se ubytovali a rozdělili do týmů. Náš tým byl červený a byli v něm: Páťa
Novotný, Marťas Škvrna, Míša Vápeníková, Terka Heřmánková a Lucka Vojtěchová.
V pondělí se pořádně rozjelo soutěžení mezi týmy, někteří se i vykoupali ve velmi studeném
bazénu a večer jsme si promítali film. V úterý jsme se vydali na hrad Pecka a večer jsme si
zahráli vybíjenou. A protože naše Petra Baliharová je velmi obětavá, skočila pro míč, až si
zvrtla kotník. Tak děti ukázaly, že se umí postarat o raněného a společnými silami jsme Petru
dopravili do tábora. Středa byla specifická tím, že nás navštívili „přerostlí dorostenci“ a připravili pro nás hrůzostrašnou
stezku odvahy. Ve čtvrtek jsme běhali cca 2 km dlouhý orientační běh, kde jsme si osvěžili nejen hasičské vědomosti.
V pátek bylo velké vyvrcholení soutěží mezi týmy. Náš tým se umístil na krásném 3. místě. Po vyhlášení byla diskotéka
a v sobotu velký úklid a cesta domů.
červený tým – Lucka Vojtěchová

V neděli 30. 6. jsme vyjeli z Holovous od vagónu, jeli jsme na Borek na kole. Když jsme dojeli na Borek, všichni jsme
byli vyřízení. Ihned jsme si rozdělili chatky a šli se vybalit. Také jsme se rozlosovali do týmů. Náš tým se skládal z Ádi
Plchové, Týny Soukupové, Patrika Gottvalda a Péti Andrejse. Ve středu se k nám měla přidat Ema Suchá, ale bohužel
nedorazila, byla nemocná. I tak jsme si poradili, Páťa musel vždy dělat všechno dvakrát. Všichni jsme se moc snažili,
jak při házení mincemi, tak i koulení pneumatik a i při jiných zábavných hrách. Velmi nám šla „oblíkaná“. Běželo se ze
startu jenom v plavkách a na každém stanovišti jsme si museli obléknout buď tričko, kraťasy nebo pokrývku hlavy.
Někdy se nám, ale nedařilo, třeba v jedení vanilkových věnečků, kde se nemohli používat ruce.
Celkově nám chyběl kousek k vítězství, ale i tak jsme vybojovali druhé místo. Byli jsme vážně super tým.
růžový tým – Áďa Plchová
Dne 30. 6. jsme s celým hasičským týmem odjeli na letní tábor na Borek. Vyjeli jsme
ráno v neděli a za necelé dvě hodiny jsme konečně dorazili do tábora. První den
jsme se rozdělili do 5 týmů a poté jsme se šli všichni vykoupat. Náš tým měl barvu
žlutou a skládal se z Ivetky Štěrbové, Domči Smoly, Káji Soukupové, Mikiho
Fiutowského a Aničky Kráčmarové. Když se blížil večer, začali jsme hrát hry,
abychom měli nějaké body do celotáborové hry. Celý druhý den jsme hráli hry a na
večer pro nás dospělí přpravili popcorn a koukali jsme se na film. V úterý ráno jsme
vyjeli na kolech na hrad Pecka. Po strmém kopci konečně dojeli na hrad Pecka a
pak jsme sjeli do města pro nějaké dobrůtky ☺. Večer jsme hráli vybíjenou a naše vedoucí Petra si zvrtla kotník. Ve
středu přijeli „dorostenci“ a večer pro nás připravili stezku odvahy, které se báli i ty největší. Ve čtvrtek jsme celé
dopoledne učili malé děti uzle, topografické značky atd. Odpoledne jsme všichni běželi orienťák, za který jsme dostali
odměny. Předposlední den jsme hráli hry na body a večer bylo vyhodnocení a diskotéka. I když jsme byli poslední ze
všech týmů, byla jsem za svůj tým velmi ráda. Tento tábor jsme si moc užili ☺.
žlutý tým – Anička Kráčmarová

HASIČI NA TÁBOŘE
Jednoho dne v neděli,
U Vagónu pištěli,
malí, velcí hasiči,
co na kole se procvičí.
Když Adélka přijela,
u sebe nic neměla.
Spát se dá i bez spacáku,
Áďa to má silně na háku.
Rychle do pedálu šlápli,
a do kalhot si ukápli.
Jeli všude, křížem krážem,
přes doly i přes kopce,
dohodli se rychle s rázem,
„sejdeme se na Doubravce“.

Když jsme ale přijeli,
oni už tam nebyli.
Jeli jsme tedy dál,
Tomášek se velmi bál,
že si nedá zmrzlinu
a mě to dává za vinu.
Na Dachovech v hospodě,
čekali jsme v pohodě.
Hodinu a bez nanuků,
holky, kluci a pár buků.
Když konečně ostatní dorazili,
my „lepší“ jsme zase vyrazili.
V táboře jsme byli během chvíle,
co se dělo pak, to se dozvíte třeba v dalším díle
Oranžový tým – Terka Škvrnová

.

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Nejdříve upozornění nejen pro naše členy, ale i pro ty, kteří by také chtěli přijít mezi nás.
Po prázdninové přestávce se opět sejdeme v knihovně 2. září 2019 v 15:00 hodin.
Těšíme se již na pokračování našich pravidelných schůzek. Uplynulý půl rok nám
přinesl hodně zajímavých setkání. Začal schůzkou se zástupci naší obce, pak byla
velmi zajímavá přednáška pana Pavla Bičiště o cestě do Paříže a krajině Alsaska.
Nezapomněli jsme oslavit významná výročí našich členů, dokonce i MDŽ.
Z výtvarných prací to bylo tvoření věnečků z textilních odstřižků. Milé bylo pozvání
paní Jarky Kráčmarové na její zahrádku. Obdivovali jsme plno barevných a
voňavých azalek, rododendronů a šeříků. Byla to pastva pro oči i pro duši.
Náš tradiční automobilový výlet nás tentokrát zavezl do Českého ráje. Cestu přes
Prachov, Pařezskou Lhotu, Mladějov, Vesec, Podkost jsme zakončili prohlídkou
zámečku Humprecht. Tímto výletem jsme se rozloučili před prázdninami a s novým
výletem (od obecního úřadu) zase začne další naše setkávání. Věříme, že již brzy
začne i cvičení pro ženy v nově opravené škole. Těšímě se.
Za Klub seniorů B. Kozárová

JAKÁ BYLA NECKYÁDA?
Začátek letních prázdnin patří v našich obcích Neckyádě, letos 9. ročníku. Počasí přálo a kolem 14:00 hodiny se začal
chodovický rybník zaplňovat úžasnými domácky vyrobenými plavidly
a fandících diváků stále přibývalo. Hladinu zdobila plavidla – Šípková
Růženka, Tankista, Žáby, Jamajský bob s trenérem, Indiáni na
dovolené, Plasťáci, Labutí jezero a Deratizační tým. No, prostě
nádhera! ☺
Diváci hlasovali prostřednictvím kuliček a vítězným „plavidlem na
krásu“ bylo plavidlo Jamajský bob – místní borci změnili barvu pleti,
předvedli úžasné kostýmy a ukázali svoji disciplínu pod vedením
supertrenéra. Na druhém místě skončilo Labutí jezero – zjistili jsme,
jak i mužům sluší hedvábné sukýnky☺. Třetí místo patřilo roztomilé
Šípkové Růžence s hradním zátiším. Při soutěži plavidel na rychlost
patřilo první místo kreativnímu Labutímu jezeru, druhé místo
Deratizačnímu
týmu,
který
všechny
přihlížející
poctivě
vydezinfikoval☺ a třetí místo Jamajskému bobu, kterému by to rychleji
„frčelo“ na sněhu.
Pokračováním Neckyády byla oblíbená štafeta dětí a dospělých. A co v ní na soutěžící čekalo? Oba si po startu
navlékli rukavice a brýle, jeden ze štafety musel naplnit džberovku a druhý proudem vody zasáhnout cíl-žabáky. Poté
na ně čekala masážní chůze, kdy se na plážičce rybníka museli
zout a projít vodou v lavoru, poté ohrádkami se šiškami, kamínky
a senem. Následoval hod nafukovacím kruhem na umístěné kůly,
který vypadal velmi jednoduše, ale některým soutěžícím dal
opravdu zabrat. Nechybělo ani věšení mokrého spodního prádla
velikosti XXXL, poté jízda s potápěčskými brýlemi na koloběžkách
a konečným úkolem bylo složit puzzle plavidla a zazvonit na
zvoneček. Disciplíny byly nelehké a všem dobrovolným
odvážlivcům tleskáme! Poslední soutěží byla jízda na trakaři po
lávce. Přihlásili se jak dvojice dětí do 15-ti let, tak i smíšené dvojice.
Všichni sklidili zasloužený potlesk a byli za určené soutěže
odměněni cenami. Večer pokračoval živou hudbou v podání pana
Němečka ze sousední Ostroměře. Počasí nám přálo a tak jsme si
mohli Neckyádu užít od začátku až do konce. Letos přijelo hodně plavidel a diváků, tak si přejme, ať další ročník vyjde
stejně výborně☺
ledol

OHLÉDNUTÍ ZA POUŤOVÝM FOTBALOVÝM TURNAJEM O POHÁR
STAROSTKY
Na perfektně připraveném trávníku ve Sportovním areálu U Vagónu, se v sobotu 17. srpna uskutečnil 24. ročník
pouťového turnaje v malé kopané. Jako každý rok, tak i letos se nás sešlo 5 týmů, které se mezi sebou utkaly systémem
každý s každým. Celkem se odehrálo 10 utkání a jeden zápas trval cca 30 minut. Předpověď počasí vyšla perfektně,
takže nezbylo nic jiného než si užít fotbalu.
Obec reprezentovali jako vždy hráči místních celků Chodovous a Staré gardy. I letos se dařilo hlavně hráčům
z Chodovous, kterým to sice střílelo, ale nebyli moc sehraní. Takže se na výhru čekalo. Nakonec získali do tabulky 7
bodů, které ale stačily jen na stříbrnou pozici. Střílelo to opět nejvíce Bečimu, který si odnesl do své sbírky další pohár
za nejlepšího střelce turnaje. Staré gardě se oproti loňsku dařilo o trošičku lépe. K jedné výhře ze hry přidali všechny
úspěšně vyhrané penaltové rozstřely a skončili na bramborovém místě. Mohli se dostat i na bednu, to by ale
v konfrontaci s bříšťanským týmem Rumpr Cimpr Campr nesměli dostat nálož. Bříšťaňáci byli sice týmem s nejvíce
nastřílenými góly, ale také týmem, který nevyhrál ani jediný penaltový rozstřel. Zmiňovaný vzájemný zápas s Důchodci
je však posunul na bronzovou příčku. Tým Pět fíků, který u nás hrál poprvé, začal turnaj slibně. Bohužel nevydržel
tempo a skončil na posledním, pátém místě. Nováčkovská daň zaplacena. Absolutním překvapením letošního turnaje
byla neporazitelnost hráčů Baťáku. Nutno dodat značně omlazených hořickými čutálisty. Ti měli být původně šestý tým
turnaje, ale z nedostatku hráčů obou týmů, nezbylo nic jiného, než aby se spojili.
Tím, že vyhráli všechny zápasy a sem tam i nějaký ten penaltový rozstřel, zajistili si na našem turnaji historické prvenství!
Celkové pořadí:
1. Baťák
2. Chodovousy
3. Rumpr Cimpr Campr
4. Stará garda
5. Pět fíků

14:8
15:12
21:7
7:18
11:23

8bodů
7bodů
6bodů
6bodů
3body

Závěrečné velké díky patří obci Holovousy za finanční podporu, bez které by se turnaj těžko organizoval. A také obsluze
občerstvení ve Vagónu, která měla se všemi těmi unavenými fotbalisty trpělivost. Děkujeme! Za rok se opět sejdeme
U Vagónu na fotbale!
Dodik

SLAVNOSTI SVATÉHO BARTOLOMĚJE
Slavnosti sv. Bartoloměje – pouťový jarmark patří k našim milým a téměř
rodinným slavnostem. Program začal již tradičně v sobotu od 20:00 hodin
pouťovou zábavou pod širou oblohou U Vagónu. K tanci a poslechu nám do
ranních hodin zahrála skupina POKROK, i tak se nikomu nechtělo opouštět
taneční parket. Občerstvit jsme se mohli jak u hasičů, tak v obecním Vagónu. V
neděli Slavnosti pokračovaly poutní mší v 11:00 hodin v kostele svatého
Bartoloměje a od 13:30 hodin bohatým programem. Nad svátečním obědem a
kávou s tradičními koláčky se jistě sešla většina rodin a v odpoledních hodinách
se mohly pobavit programem v kostele a jeho prostranství. O venkovní hudební
kulisu se postaralo jarmareční těleso NEŠLAPETO. V kostele na varhany zahrál
pan Václav Uhlíř a zpěvem ho doprovodila paní Medková. Pro děti byla
připravena krásná loutková pohádka Zlatovláska, korálkové
dílničky a vtipný kouzelník – kejklíř – klaun PET, který učil
všechny malé i velké diváky žonglovat. Samozřejmě
nechyběl pan flašinetář, který vítal přicházející. Závěrečnou tečku za Slavnostmi nám zajistilo jako
každoročně divadelní představení našich sousedů z Bílska s názvem Vládci osudů. Předpovědi o
bouřkách a dešti naštěstí selhaly a my si mohli letošní, již 13. ročník Slavností užít sluníčkově☺.
Velmi děkuji všem, kteří pomohli s celou organizací.
ledol

NUDA? NEZNÁME!
Letos již po třetí proběhne akce na podporu volnočasových organizací
nabízejících zajímavé trávení volného času dětem a mládeži. Během
setkání, které se koná v pondělí 2. září 2019 od 14:00 do 17:00 hodin ve
Smetanových sadech v Hořicích, se představí poskytovatelé nejrůznějších
„kroužků“ na Hořicku. Během soutěží a ukázek se tak děti seznámí se
zaměřením a obsahem zájmových „kroužků“ a mohou se tak lépe
rozhodnout, jakým způsobem budou v následujícím školním roce trávit svůj
volný čas. Akci každoročně sponzorsky podporují místní pěstitelé ovoce,
například VŠÚO Holovousy, Ing. Jan Kučera z Konecchlumí a další. Žádné
dítě neodchází s prázdnou, na každého registrovaného dětského účastníka
čeká kromě diplomu i sladká odměna.
Přijďte se tedy i Vy přesvědčit o tom, že jsou mezi námi šikovní sportovci,
kutilové a nadšenci, kteří svůj um a volný čas věnují našim dětem. No a když zaprší, akce se bude konat ve staré
Sokolovně v Hořicích. Po celou dobu akci hudebně zajišťuje pan Kamil Kašparovský.
za MAS Podchlumí Zdeňka Novotná

ZASEDÁNÍ CERTIFIKAČNÍ KOMISE
Ve čtvrtek 12. září se v knihovně obecního úřadu Holovousy sejde již po dvanácté Certifikační
komise, aby rozhodla ve věci nových žádostí o udělení značky PODKRKONOŠÍ regionální
produkt®. Zároveň budou posouzeny i žádosti o prodloužení certifikace pro regionální produkty,
které reprezentují naše území již delší čas. Předání certifikátů proběhne již tradičně 5. října při
Slavnostech Holovouských malináčů.
za MAS Podchlumí Zdeňka Novotná

PODZIMNÍ VÝLET NEJEN PRO SENIORY
V měsíci září zveme tradičně naše seniory na výlet po zajímavostech a krásách
českých. I letos využijeme služeb cestovní kanceláře Hoška Tour s příjemným
průvodcem Tomášem Horákem. Výlet se koná v sobotu 14. září. Z Hořic se
odjíždí od bývalého Swellu v 7:20 hodin, v Bílsku na autobusové zastávce
v 7:23 hodin, z Chodovic v 7:25 hodin a z Holovous v 7:30 hodin.
Na co se můžete těšit:
1) Muzeum másla v Máslovicích, které je jediné svého druhu ve střední
Evropě. Senioři 30,-Kč, ostatní 40,-Kč.
2) Zřícenina hradu Okoř poblíž Prahy. Senioři 50,-Kč, ostatní 70,-Kč.
Zde možnost občerstvení v cukrárně a restauraci.
3) Exkurze exteriérů letiště V. Havla v Praze. Čekají vás letadla na „ranveji“,
provoz na ploše nízkopodlažním autobusem a jedinečná záchranná technika.
Podmínkou úspěšné návštěvy je nahlášení osobních údajů – číslo občanského
průkazu a datum narození, na obecním úřadě. Cena je jednotná podle počtu účastníků – odhadem 180,-Kč. Zakončením
sobotních zážitků bude večeře ve vybrané restauraci. Trasa a místa jsou uzpůsobena věku seniorů a dobře přístupná.
Pro místní s trvalým pobytem je doprava zdarma a přespolní zaplatí 100,-Kč/osoba. Návrat do 20:00 hodin. Těšíme se
na všechny výletníky.
ledol

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Od úterý 24. září 2019 do naplnění, nejdéle však do neděle 29. září 2019 bude ve sportovním areálu U Vagónu
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Odpad je možno donést v časech od 16:00 – 18:00 hodin, kde bude
vybírán našimi zaměstnanci pouze od místních obyvatel. Mimo tuto dobu bude kontejner uzamčen. Do kontejneru je
možno odložit odpad z domácností, který se svým objemem nevejde do popelnice a odpad, který nelze dále vytřídit.
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ – PLASTY, PAPÍR, ŽELEZO, NEBEZPEČNÝ ODPAD – PNEUMATIKY A ODPAD ZE
ZAHRÁDEK.
pš

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Uskuteční se dne 21. září 2019 v době od 10:25 – 10:40 hodin v Chodovicích u
bývalého pohostinství (u firmy SVARTES) a od 10:50 – 11:05 hodin v Holovousích
před obecním úřadem.
Sbírané druhy nebezpečných odpadů: Z provozu automobilů: autobaterie, vyjeté oleje,
olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky
pohonných hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čisticích prostředků,
zaolejované hadry apod. Fotochemikálie: tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky,
ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod. Kosmetika: znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy,
krémů, sprejů apod. Tuky a oleje: fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály
s obsahem ropných látek, apod. Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru: nerozbité zářivky,
úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod. Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného
odběru: televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné: znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od
kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel,
pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.
pš

17. ROČNÍK SLAVNOSTÍ HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ
Letošní 17. ročník Slavností holovouských malináčů se již blíží a připadá na sobotu 5. října 2019.
Letos vyhlašujeme opět soutěže, které byly uspořádány již při konání prvního ročníku. Soutěžit může každý, kdo splní
podmínky vypsaných soutěží:
„O nejlahodnější jablko - MALINÁČ“ Soutěžit může ten, který předá na obecní úřad v Holovousích 8 až 10 kusů jablek
– odrůda Holovouský malináč. Malináče můžete předat v těchto termínech:
pondělí
30. 09. 2019 od 8:00 do 12:00 hodin
úterý
01. 10. 2019 od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek
03. 10. 2019 od 8:00 do 15:30 hodin.
„O nejchutnější jablečný moučník“ Soutěžit může ten, který předá na obecní úřad v Holovousích 3 kousky
připraveného moučníku (2 budou vystaveny a 1 kousek bude pro hodnotící komisi. Více kousků není třeba. Pokud
předáte do soutěže více porcí moučníků, budou (za symbolickou cenu) prodány ve stánku s koláči). Soutěžit může
pouze jedna osoba s jedním moučníkem a společně s moučníkem je třeba předat recept, který bude následně zveřejněn
ve Zpravodaji.
Moučníky + recept můžete předat v těchto termínech:
pátek
4. 10. 2019
15:00 – 18:00 hodin
sobota
5. 10. 2019
7:00 – 8:00 hodin
(z důvodu malé kapacity lednice na obecním úřadě, doporučujeme předávat moučníky v sobotu ráno).
Ukažte návštěvníkům ale i sousedům, že právě vy máte ten nejlahodnější Malináč nebo, že právě vy dokážete vytvořit
ten nejchutnější jablečný moučník. Z předchozích ročníků víme, že se máte čím pochlubit.
A jaký je program 17. ročníku? Zahájení Slavností bude ve 13:00 hodin na pódiu
na návsi v Holovousích, po kterém následuje vystoupení mažoretek z DDM Hořice.
Od 13:45 hodin proběhne vystoupení dětí z Mateřské a Základní školy Chodovice.
Ve 14:05 hodin nastoupí všichni pěstitelé a šikovné cukrářky, kteří se zúčastnili
soutěží „O nejlahodnější jablko – Malináč“ a „O nejchutnější jablečný
moučník“, protože bude vyhlášení těch nejlepších ve svém oboru . Následovat
bude již tradiční plavení koní na rybníku v Holovousích. Ve 14:40 hodin zahraje
nejen k poslechu SAXOFONISTA David Wiljo Kangas. Od 15:40 hodin se můžou
těšit nejen děti, ale i dospělí na loutkové divadlo Kozlík s pohádkou Červená
Karkulka. V 16:20 hodin bude patřit pódium Zuzce Kvasničkové, která vystoupí
s psí slečnou CARRIE. V 16:35 hodin se uskuteční předávání certifikátů
„PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®“. Pro milovníky sportu je připravena od
17:10 hodin REBELS GYM EXHIBICE CVIČENÍ A STREET WORKOUTU.
V 17:30 hodin předvede své originální vystoupení Folklórní soubor Hořeňák.

Od 18:00 hodin se můžete těšit na Bubnování v kruhu pro děti i dospělé pod vedením profesionálního bubeníka a od
19:00 hodin bude připravena již tradiční kapela Levou rukou band, kterou ve 20:00 hodin přeruší slavnostní ohňostroj
nad rybníkem od Pavla Elcnera. Po skončení ohňostroje budeme tančit dále až do pozdních nočních hodin s Levou
rukou band. V průběhu celého odpoledne bude zajištěno
bohaté občerstvení včetně výborných domácích koláčů.
V prostoru návsi bude pro děti připraven již tradiční slaměný
hrad, dílničky, nebude chybět ani stanoviště Lesů ČR
s lesní pedagogikou, sportovní aktivity pro děti i dospělé od
skupiny Rebels Gym, projížďky na ponících. V případě
příznivého počasí můžete navštívit Galerii s prodejní
výstavou „Pod Zámkem“ od místní výtvarnice Danuše
Svobodové – č.p. 7 na návsi v Holovousích.
Těšit se můžete i na holovouský jarmark, kde si nakoupíte
u prodejních stánků výrobců i pěstitelů z Podkrkonoší.
Nabízet budou své originální výrobky ale i pravé
Holovouské malináče, Dobrovodské zelí, produkty
ekologického ovocnářství, stromky, kvalitní ovoce a zeleninu, květiny, výrobky z ovoce a medu a další dobroty a výrobky
řemeslníků. Připravena bude i ochutnávka a prodej regionálních potravin. Zároveň bude od 14:00 do 17:00 hodin
probíhat Den otevřených dveří v Ovocnářském výzkumném institutu, kde bude pro návštěvníky mimo jiné připravena
výstava ovoce – staré ovocné odrůdy a k vidění zde budou i soutěžní moučníky a malináče.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vás!
pš

MALINÁČE NA PRODEJ
Urodila se vám v letošním roce spousta jablíček –
malináčů? Máte zájem je v rámci 17. ročníku Slavností
holovouských malináčů prodat? Přihlaste se na
obecním úřadě v Holovousích. Připravujeme stánek
pro prodej Holovouských malináčů.

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
V sobotu 5. října 2019 se bude na návsi v Holovousích konat již 17. ročník
Slavností holovouských malináčů. Z tohoto důvodu bude náves zcela
uzavřena a to na základě Přechodné úpravy silničního provozu.
Vážení občané, chalupáři, tak jako každý rok touto dobou, se na Vás
obracím s žádostí o spolupráci při organizaci sobotních slavností. Prostor
návsi v Holovousích bude od 9:00 do 17:00 hodin uzavřen pro dopravu.
Největší omezení se bude týkat, těch z Vás, kteří na návsi bydlíte. Předem
děkuji za vaše pochopení, které se bude týkat i vašich návštěv. Pokud
budete potřebovat odjet, zaparkujte prosím včas své vozy mimo
prostranství návsi. Místa pro parkování jsou vyhrazena na louce u Musilu.
Na Chloumka bude objížďka přes Záhumení. Objížďka bude vedena
kolem hospody U Krejčů, ke smírčím křížům (Zatáčka u Truhlářových),
dále doprava k Benešům, pokračovat bude doprava na křižovatku u Buštů
a zde vlevo, přímo do kopce k Melicharům, pak vpravo k Pulcovým a na
křižovatku k vrátnici ústavu. V celém úseku nenechávejte prosím
zaparkovaná auta na komunikaci. Moc děkujeme za pochopení a spolupráci.
Shrnutí: náves – uzavřena v sobotu 5. 10. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin, Záhumení – nenechávat auta u cesty.
Zlatuše Brádlová

ZAVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY NA ZVIČINĚ A FESTIVAL
REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ SE BLÍŽÍ!
Spolek Podzvičinsko vás srdečně zve na akci Zavírání turistické sezony na Zvičině.
S letní turistickou sezonou se symbolicky rozloučíme v sobotu 12. října 2019 na vrchu
Zvičina. Nově proběhne na Zvičině Festival regionálních produktů, který nabídne
návštěvníkům tradiční produkty a výrobky z celého Podkrkonoší. Podzimní akce bude
probíhat od 11:00 do 17:00 hodin, součástí bude výstava výtvarné soutěže
Podzvičinsko očima dětí a vyhlášení výherců této soutěže.
Návštěvníci se mohou nově těšit na velký výběr regionálních produktů z Podkrkonoší, v Raisově chatě a v Hotelu Pod
Zvičinou se budou vařit regionální pokrmy, z Horní Brusnice bude zorganizován pochod „Kostelní cestou na Zvičinu“,
pro děti bude připravena drakiáda a zábava na celé odpoledne.
V Raisově chatě bude ke shlédnutí výstava Podzvičinsko očima dětí a ve
14:00 hodin proběhne slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže. Jako
obvykle nebude chybět živá hudba a občerstvení, informační stánek,
který bude nabízet propagační materiály z Podkrkonoší a z celého
Královéhradeckého
kraje.
Více
informací
naleznete
na
www.podkrkonosi.eu.
Zavírání turistické sezony a nový Festival regionálních produktů na
Zvičině je připraven ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, MAS
Podchlumí, MAS Královédvorsko, DDM Jednička Dvůr Králové nad
Labem, Raisovou chatou, Hotelem Pod Zvičinou, s obcí Horní Brusnice,
s regionálními výrobci a se členy spolku Podzvičinsko.
Těšíme se na shledání!
DM Podzvičinsko

VÝMĚNNÝ BAZAR OPĚT ZDE!
Dámský klub si vás opět dovoluje pozvat na holovouský výměnný bazar v hasičárně
za Vagónem, který proběhne ve dnech 18. - 19. října 2019 (pátek, sobota). V pátek
18. října od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu 19. října od 10:00 do 17:00 hodin. Můžete
přinést věci nepotřebné a přebytečné a naopak si odnést to, co potřebujete. A to vše
zdarma. Vybíráme letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou
nepoškozenou, drobné elektrické spotřebiče, hračky – plastové, plyšové, jakékoliv,
knihy a časopisy. NEVYBÍRÁME!! ledničky, televize, počítače, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil. I letos
bude zbytek věcí věnován Diakonii Broumov a část věcí půjde opět do hradeckého
azylového domu pro matky s dětmi. Těšíme se na vás!
Monika Schmiederová

BRAMBORIÁDA A DRAKIÁDA
Milé děti, přijďte v sobotu 19. října se svými rodiči, prarodiči a kamarády přivolat podzim.
A jak ho zavoláme? To se dozvíte až na místě. Požádáme o pomoc sluníčko, ale i větřík.
Sluníčko na dobrou náladu a vítr k pouštění draků. Od 14:00 hodin na hřišti U Vagónu si
společně zasoutěžíme, napíšeme přání, která pošleme po dracích a určitě dojde i na
pečení bramborové dobroty. Vyberte a přineste do soutěže největší bramboru, kterou
doma máte! Děti, nezapomeňte si doma draka, bramboru na bramborák a bramboru do
soutěže. Na všechny se moc těšíme! ☺
ledol

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Marie Truhlářová

87 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

PODZIMNÍ PRANOSTIKY
ZÁŘÍ
Teplé září – dobře se ovoci a vínu daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavátý každý strom.
Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.

Narodila se
Sofia Šecová z Chodovic

ŘÍJEN
Studený říjen – zelený leden.
Sv. František – v poledne košile, ráno kožíšek.
Svatý Havel do zelí zajel.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•

1. 9.
14. 9.

•

21. 9.

•
•
•
•

24. – 29. 9.
5. 10.
12. 10.
18. – 19. 10.

•
•
•

19. 10.
21. – 22. 10.
27. 10.

•
•

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.

První zvonění – den otevřených dveří v Základní a Mateřské škole od 14:00 do 17:00 hodin
Výlet nejen pro seniory - (odjezd z Hořic od bývalého Swellu v 7:20 hodin, z Bílska
Od BUS zastávky v 7:23 hodin, z Chodovic od BUS zastávky v 7:25 hodin a z
Holovous od BUS zastávky v 7:30 hodin.)
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(Chodovice u Svartesu 10:25 – 10:40 hodin a Holovousy u OÚ 10:50 – 11:05 hodin)
Kontejner na velkoobjemový odpad – ve sportovním areálu U Vagónu
17. ročník Slavností holovouských malináčů – od 13:00 hodin bohatý kulturní program
Zavírání letní turistické sezóny na Zvičině – od 11:00 do 17:00 hodin – bohatý program
Výměnný bazar – v hasičárně (pátek 18. 10. od 14:00 do 18:00 hodin a v
sobotu 19. 10. od 10:00 do 17:00 hodin)
Bramboriáda a drakiáda – od 14:00 hodin U Vagónu
Sběr ZŠ a MŠ Chodovice – papír, PET víčka, baterie (v čase od 7:00 do 16:00 hodin)
Lampiónový průvod – od 18:00 hodin u pomníku

Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) od 3. 9. každé úterý, zelená
známka (1x za 14 dní) – 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., žlutá známka (měsíční) – 3. 9., 1. 10., 29. 10., oranžová
známka (rekreační) – 3. 9., 17. 9., 1. 10. – poslední svoz, černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle
s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 3. 9., 1. 10., 5. 11.
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