3. července 2020

28. ročník

číslo 3/2020

cena 10 Kč

V dubnovém vydání Zpravodaje jsme končili informací, že v úterý 28. 4. 2020 byl do
17. května 2020 prodloužen nouzový stav.
Půlnocí 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený na území ČR od 12. března 2020
v souvislosti s epidemií COVID-19 skončil. Situace v ČR se stabilizovala a stanovená
opatření a omezení sloužící k prevenci šíření onemocnění byla a dále ještě jsou
postupně rozvolňována. Pro personál občerstvení U Vagónu a Základní a mateřské
školy bylo nakoupeno 26 ochranných štítů.
Od 12. 5. 2020 byl otevřen sportovní areál U Vagónu včetně pergoly a venkovního
občerstvení. Od 25. 5. 2020 byla otevřena mateřská škola a od 15. 6. 2020 byla
otevřena základní škola.
Stále platná nařízení a omezení jsou dostupná na odkazu: www.mzcr.cz a www.vlada.cz.

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Dne 2. června se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáno a schváleno:
Realizace projektu „Přístavba sociálně technického zázemí – zeleň“
Na prosincovém zasedání zastupitelstva bylo dohodnuto, že z praktických důvodů bude přístavba pergoly zděná.
Za tímto účelem byla vypracována projektová dokumentace Změny stavby před dokončením, ke které musí znovu
vydat závazné stanovisko dotčené orgány – Hygiena a Hasiči a následně stavební úřad.
Se změnou stavby se váže prodloužení termínu dokončení i změna ceny za dílo za vícepráce a méněpráce.
Zastupitelé schválili uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Dne 19. 11. 2019 zastupitelstvo schválilo záměr vložení zbytku vodárenského majetku „Vodovod Chodovice –
4. etapa, Betlém, Vodovod Holovousy – Chloumky a Vodovod sídliště RD Holovousy-Chodovice do vlastnictví
Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín. Na základě schválení záměru byl managementem společnosti
VOS v součinnosti se znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., a v souladu se Zásadami vypracován Znalecký
posudek, kterým byl oceněn nepeněžitý vklad Obce Holovousy s tím, že za tento nepeněžitý vklad budou obci
Holovousy vydány akcie společnosti v listinné podobě. Zastupitelé schválili nepeněžní vklad a odsouhlasili jeho
vnesení do základního kapitálu VOS a.s. Jičín.
O zvýšení základního kapitálu společnosti výše uvedeným nepeněžním
vkladem rozhodla v červnu Valná hromada společnosti VOS, a.s. Jičín.
Během srpna proběhne zápis do obchodního rejstříku a obratem pak
budou podepsány všechny potřebné dokumenty.
ZŠ a MŠ Chodovice
- dodatek k jmenovacímu dekretu na vedoucí pracovní místo ředitele
Na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 16. 7. 2014 byla s účinností od 1. 9. 2014 na období 6 let jmenována
na pracovní místo ředitelky Základní a Mateřské školy Chodovice Mgr. Lucie Nimsová.
Šestileté období končí 1. 9. 2020. Paní ředitelka během uplynulé doby od svého jmenování prokázala svoje kvality
a schopnosti vést naši školu i školku na velmi dobré úrovni a to v praktické i administrativní oblasti. Školka i škola
je pod jejím vedením vyhledávaným vzdělávacím zařízením. Je zodpovědná, pracovitá a je na ni spolehnutí.
Spolupráce mezi zřizovatelem a školou je výborná. Proto zastupitelé jednohlasně schválili, aby vedoucí pracovní
místo ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Chodovice i nadále od 1. 9. 2020
vykonávala Mgr. Lucie Nimsová.
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Zastupitelé schválili Žádost o navýšení počtu dětí ve třídě mateřské školy a tím povolení výjimky z počtu dětí ve
třídě mateřské školy pro školní rok 2020/2021 s platností od 1. 9. 2020 z počtu 24 dětí na 28.

- povolení výuky v režimu trojtřídní školy pro školní rok 2020/2021
Schválena byla Žádost o povolení výuky v režimu trojtřídní školy pro školní rok 2020/2021 s platností od 1. 9. 2020.
K zápisu k základnímu vzdělávání se dostavilo třináct zákonných zástupců se zájmem o umístění svého dítěte
v naší základní škole. Deset dětí bylo řádně přijato, u třech dětí je pozastaveno řízení z důvodu podání žádosti o
odklad školní docházky. V případě nástupu již přijatých dětí bude celkový počet žáků k 1. 9. 2020 třicettři. Vzhledem
k tomu, že vyšší ročníky jsou početné, není možné efektivně sestavit složení jednotlivých ročníků do dvou tříd.
A tak s platností od 1. 9. 2020 bude v základní škole probíhat výuka v režimu trojtřídní školy. Finanční podpora ze
strany zřizovatele v případě navýšení počtu zaměstnanců nebude požadována.
V souvislosti s výukou v režimu trojtřídní školy bude pořízeno pět výškově stavitelných jednomístných setů
(lavice+stůl).
- školní jídelna – myčka FAGOR CONCEPT CO-501
V březnu 2020 těsně před uzavřením ZŠ a MŠ Chodovice nahlásila ředitelka
školy závadu na myčce ve školní kuchyni – myčka tekla. Nová myčka byla
před znovuotevřením ZŠ a MŠ v květnu 2020 zakoupena u firmy Gastro servis
– HOFMAN s.r.o. Lázně Bělohrad.
- školní jídelna – konvektomat
Konvektomat ve školní jídelně je už na hranici životnosti a bylo by vhodné
pořídit nový. Nákup by bylo možné realizovat podáním Žádosti na pořízení
vybavení do školní kuchyně ZŠ a MŠ Chodovice do vyhlášené Výzvy č. PRV 4 MAS Podchlumí, z.s. – číslo fischer
6 – Občanská vybavenost - Článek 20. Výše dotace je 80% a náklady na pořízení se pohybují kolem 150.000,- Kč.
Zastupitelé podání žádosti schválili.
Informace o žádostech o dotaci
- dotační program Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova – Revitalizaci interní komunikace
a oplocení areálu budovy ZŠ a MŠ Chodovice
Zastupitelé na svém zasedání dne 17. 12. 2019 schválili podání Žádosti o dotaci do Královéhradeckým krajem
vypsaného dotačního programu 20POVU1 – Program obnovy venkova.
Žádost na opravu komunikace v areálu školy včetně zřízení parkovacích ploch pro personál, osazení stožárů na
vlajky a osazení vývěsky a dále také na oplocení areálu budovy ZŠ a MŠ včetně bran a branek v hodnotě
1.413.221,85 Kč byla dne 24. 1. 2020 podána. Dotace byla požadována v maximální možné výši 50% = 706.610,00
Kč. Dotace nebyla Královéhradeckým krajem poskytnuta.
Součástí plánovaného projektu bylo také vybudování nového veřejného osvětlení v areálu ZŠ a MŠ Chodovice,
které nebylo do Žádosti o dotaci zahrnuto, protože v době podání žádosti nebyla projektová dokumentace ani
souhlas s umístěním stavby. Jedná se o pět lamp veřejného osvětlení, které by byly umístěny v areálu školy
s plánovaným rozpočtem 332.387,00Kč. Celkové náklady připraveného projektu bez obdržení dotace činí
1.745.609,- Kč včetně DPH.
Zastupitelé zamítli realizaci výše uvedeného projektu z důvodu neposkytnutí dotace s tím, že se pokusí v příštím
roce opět podáním nové Žádosti o dotaci získat finanční prostředky z vypsaných dotačních titulů.
- Integrovaný regionální operační program „MAS Podchlumí, z.s. – IROP Bezpečná doprava II“
Na prosincovém zasedání zastupitelé schválili podání Žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu s názvem „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava II“ v rámci vyhlášené 7. Výzvy na realizaci
projektu „Bezpečná doprava – Obec Holovousy“. Žádost byla dne 23. 3. 2020 podána. Projekt zahrnuje realizaci
1. a 2. etapy nových chodníků k zastávkám BUS podél silnice I/35 - Holovousy.
Celkové náklady projektu jsou 2.789.130,68 Kč. Z toho nezpůsobilé výdaje
projektu: 364.723,- Kč. Způsobilé výdaje projektu: 2.424.407,68 Kč. Výše
dotace je 95 % způsobilých výdajů – to je 2.303.187,30 Kč
Datum ukončení realizace projektu je 30. 6. 2023.
K dnešnímu dni máme informaci, že Žádost o podporu splnila podmínky
přijatelnosti, formálních náležitostí i věcného hodnocení.
- Ministerstvo kultury – program Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 3, Informační centra
knihoven
V listopadu loňského roku byla podána Žádost o dotaci na Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
a to na vybavení detašovaného pracoviště knihovny pro děti přímo ve škole. Jedná se o nákup notebooku a tabletu
dle předběžné cenové nabídky za 21.253,- Kč. Dne 5. 5. 2020 přišlo Rozhodnutí č.j. MK 19069/2020 OULK, že
nám byla poskytnuta dotace ve výši 14.000,- Kč.
- Královéhradecký kraj – pořízení interaktivní tabule – 1 kus – Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace
vzdělávání
Ředitelka školy po schválení na zastupitelstvu podala Žádost o dotaci do dotačního programu Královéhradeckého
kraje – Podpora digitalizace vzdělávání. Žadatelem je škola. Jedná se o pořízení interaktivní technologie – tabule.
Dotace byla škole poskytnuta ve výši 48.000,- Kč. Rozdíl finančních prostředků bude pokryt z rozpočtu obce
Holovousy.

- Žádosti o poskytnutí finanční podpory
Projednány byly žádosti o poskytnutí finanční podpory pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem na provoz
bezplatné Občanské poradny a neziskové organizace Linka bezpečí a.s. Poskytnutí finanční podpory zastupitelé
neschválili.
Schválena byla Žádost o poskytnutí finančního daru pro Domácí hospic Duha, kterému jsou finanční prostředky
pravidelně poskytovány. Pro rok 2020 byla schválena částka 10.000,- Kč. Domácí hospic Duha poskytuje domácí
hospicovou péči od roku 2009. Klientům poskytují domácí hospicovou péči, která není dodnes hrazena z prostředků
veřejného zdravotního pojištění a také jsou schopni zapůjčit zdravotní a kompenzační pomůcky. Existence
Domácího hospicu Duha je závislá na finančních darech.
- Přezkoumání hospodaření obce Holovousy za rok 2019
provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický – oddělení
kontroly obcí a analýz z důvodu nouzového stavu a omezení pohybu osob
elektronicky. Uskutečnilo se 16. 03. 2020 - 07. 04. 2020. Přezkoumané období
bylo od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle
předmětu a obsahu přezkoumání. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce
Holovousy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky roku 2019
Zastupitelé schválili závěrečný účet a účetní závěrku obce Holovousy za rok
2019 a také účetní závěrku ZŠ a MŠ Chodovice za rok 2019 a odsouhlasili
celoroční hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chodovice.
- Královéhradecký kraj – rekonstrukce silnice III/28430, 28431, 28432 Holovousy
Na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Holovousy a Královéhradeckým krajem za účelem sjednání
společného postupu zadavatelů a úpravu vzájemných práv a povinností smluvních stran při zadávání veřejné
zakázky na stavební práce „III/28430, 28431, 28432 Holovousy“ bylo realizováno společné výběrové řízení na
dodavatele stavby: Královéhradecký kraj - „III/28430, 28431, 28432 Holovousy“ a Obec Holovousy - „Nový chodník
podél silnice III/28430 v obci Holovousy“. Zakázka byla vypsána 18. 3. 2020. Otevírání obálek se konalo 27. 4.
2020. Zadavatel otevřel 7 nabídek. Členem hodnotící komise za Obec Holovousy byla starostka obce.
Zastupitelům byly předloženy Protokoly z jednání i Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek. Hodnotící komise
doporučila uzavřít Smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o Společnost GG+KDS –
Holovousy (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.). Smlouva o dílo bude uzavřena na realizaci díla „Nový
chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy“ dle cenové nabídky ve výši 3 486 074,29 Kč včetně DPH.
Výstavba nového chodníku z Holovous do Chodovic by měla probíhat současně s rekonstrukcí silnice III/28430,
která bude rozdělena do etap. Tento úsek společně s novým chodníkem je předběžně plánován na rok 2021. Na
spolufinancování výstavby chodníku budou hledány možnosti čerpání finančních prostředků z vypsaných dotačních
titulů pro rok 2021.
- Změna územního plánu obce Holovousy
Dne 14. 5. 2020 byla na Městský úřad Hořice – úřad územního plánování zaslána Žádost o konzultaci a přípravu
zpracování pořízení změny územního plánu obce. Přílohou dopisu je seznam požadovaných změn, který se skládá
z 22 žádostí občanů a zájmu obce Holovousy – areál vinopalna a spojovák + posouzení ponechání způsobu využití
ploch bydlení ve stávajícím územním plánu.
- Mobilní rozhlas
Zastupitelé schválili uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní
rozhlas, který bude využíván pro všechna hlášení. Stávající rozhlas bude ponechán, hlášení rozhlasu bude probíhat
dál, ale nebudou se již investovat finanční prostředky do jeho rozšíření – pokrytí hluchých míst.
- Zařazení obce Holovousy do územní působnosti MAS Podchlumí, z.s.
MAS Podchlumí připravuje nové programovací období 2021 – 2027. V souvislosti
s tím zastupitelé souhlasili se zařazením obce Holovousy do územní působnosti
MAS Podchlumí, z.s. a se zařazením do přípravy, tvorby a realizace Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí pro období 2021 – 2027.
Se souhlasem není spojena žádná finanční účast. Být v území MASky přináší
dotační možnosti nejen obcím, ale i organizacím, které v obci působí. MAS
Podchlumí se na období 2021-2027 bude opětovně ucházet o finanční zdroje
z evropských operačních programů.
- Výpověď pronájmu prostor kadeřnictví a pedikúry
Kadeřnictví – 18. 5. 2020 podala výpověď z prostor kadeřnictví k 31. 8. 2020 paní Jana Tejchmanová. Jako důvod
uvádí, že je malý zájem obyvatel o její služby a vysoké náklady na provoz – topení. Za rok 2019 platila fakturu ve
výši 4.910,- Kč za energie, plyn, vodu a odpady.

Pedikúra - 8. 6. 2020 podala výpověď nájemní smlouvy o pronájmu pedikúry k 31. 8. 2020 také paní Chalupová,
která za rok 2019 platila fakturu za energie, plyn, vodu a odpady ve výši 1.469,- Kč.
Nájemné za prostory je účtováno ve výši 1,- Kč/rok.
- Kalendář akcí
Poslední konanou obecní akcí byl masopustní průvod a dětský maškarní
karneval. Ostatní akce do konce června 2020 byly z důvodu prevence šíření
COVID-19 a vládních opatření a nařízení zrušeny.
Zastupitelé schválili, že další letošní akce proběhne v sobotu 22. 8. 2020 Pouťový fotbalový turnaj ve sportovním areálu U Vagónu a další týden
Slavnosti sv. Bartoloměje. V sobotu 29. 8. 2020 se ve sportovním areálu U
Vagónu bude konat tradiční pouťová zábava a pro konání nedělního programu
bude zvolen sportovní areál U Vagónu, který svým prostorem zajistí možnost
dodržování vládních nařízení – rozestupů, pokud nějaká v tu dobu budou platit.
Prostranství za kostelem sv. Bartoloměje nabízí omezený prostor a tak
z důvodu preventivních opatření je možnost vyzkoušet přesunutí nedělního
programu pouti do sportovního areálu U Vagónu. Pódium a parket by byly
postaveny tak jako na rodáky v roce 2017. V sobotu by tady proběhla pouťová zábava a v neděli 30. 8. 2020
odpolední program pouti. V kostele sv. Bartoloměje by se konala tradiční mše svatá.
Předběžně byl řešen také výlet nejen pro seniory, který je naplánován na 12. 9. 2020. Z důvodu opatrnosti
plánujeme setkání seniorů ve sportovním areálu U Vagónu s malým programem.
Na neděli 13. 9. 2020 bylo přeloženo plánované dubnové setkání přípravek Královéhradeckého kraje.
Největší pořádanou akcí v naší obci jsou Slavnosti holovouských malináčů. 18. ročník je naplánován na 3. 10.
2020. Na akci se odhadem během odpoledne vystřídá cca desettisíc návštěvníků a to s sebou v této době přináší
velké organizační riziko. Stále se v médiích a mezi odborníky mluví o druhé vlně COVID-19 a jejím příchodu na
podzim. Proto byly přípravy na pořádání Slavností pozastaveny a bylo třeba rozhodnout o tom, zda Slavnosti s tímto
rizikem pořádat nebo ne. Zastupitelé se jednohlasně shodli, že letošní ročník Slavností holovouských malináčů se
konat nebude. V případě jakýchkoliv vládních omezení a nařízení bychom nebyli schopni organizačně zajistit
podmínky pro jeho konání.
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Tradiční pouťový fotbalový turnaj – sportovní areál U Vagónu
Pouťová zábava (hudební produkce – 20:00 hodin – 02:00 hodin)
Slavnosti sv. Bartoloměje – ve sportovním areálu U Vagónu
Podzimní výlet nejen pro seniory – setkání seniorů ve sportovním
areálu U Vagónu s malým programem
Setkání hasičských přípravek KHK – ve sportovním areálu U Vagónu
Vítání občánků – v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích
Slavnosti holovouských malináčů – ZRUŠENO!!!
Drakiáda a bramboriáda – sportovní areál U Vagónu
Lampionový průvod – průvod od pomníku
Zlatuše Brádlová

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ SE PROHNAL OBCÍ
Ve čtvrtek 18. 6. 2020 okolo patnácté hodiny zaskočily lokální přívalové deště naši
obec, Hořice i blízké vesnice. Voda z chlumských lesů, polí a luk se valila obcí
všude, kde to bylo možné. Místní vodoteče její objem nepobíraly a došlo k jejich
rozvodnění. Rybníček na Chloumkách přetekl a to místní nepamatují.
Proud vody s sebou přinášel nečistoty a docházelo k zanesení kanálů. Jako první
do terénu vyrazil pan Sudík a na pomoc byla povolána naše jednotka dobrovolných
hasičů. Čištění příkopů a odstraňování nečistot, které s sebou voda přinášela, bylo
nekonečné. Pan Sudík pomáhal u nemovitosti č.p. 5 v Chodovicíh a hasiči zajistili
pytle s pískem pro nemovitost č.p. 96 také v Chodovicích. (Pytle na písek zapůjčili
hasiči z Ostroměře). Průběžně pak projížděli všemi místními částmi naší obce a odstraňovali nánosy z kanálů a
příkopů. Jak rychle voda přišla, tak také odešla, ale nechala za sebou spoustu nečistot, vymletých cestiček a
poškodila i silnice v majetku kraje. Na vniklé škody na krajských silnicích byla Údržba silnic Královéhradeckého
kraje upozorněna hned v pátek. Jedná se o silnici od kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích a silnici z Chloumek
do Holovous. Nečistoty z krajských silnic byly Údržbou silnic odstraněny zametačem v pátek. Zaměstnanci zeleně
i hasiči pak uklidili zbývající nánosy nečistot od kanálů a z příkopů. V sobotu hasiči vyčerpali vodu ze sklepa u
školy.

Zástupci obce a hasičů se pak sešli na schůzce, na které byla řešena možná preventivní opatření, která by bylo
třeba udělat pro případ, že se přívalové deště takového rozsahu budou opakovat. Jedná se zejména o vyčištění
propustků a příkopů, ale také nákupu pytlů na písek, abychom byli v případě potřeby soběstační.
Panu Sudíkovi, jeho kolegům ze zeleně a našim hasičům, kteří se úklidových prací
ve čtvrtek i v dalších dnech účastnili, patří velké poděkování.
Přívalový déšť zřejmě nejvíc potrápil na Hořicku obyvatele obce Dobrá Voda, kde
se ze břehů vylil místní potok a zaplavil sklepy rodinných domů a zdejšího kulturního
domu. Voda se valila obcí a zalila zahrady. Hasiči IZS a SDH Hořice, Dobrá Voda
atd. odčeprávali vodu ze zatopených sklepů min. u 12 domů v Dobré Vodě
Na silnici I/35 u Hořic ve směru na Bílsko byl do čtvrtečních 18:00 hodin omezen
průjezd kvůli záplavám. Na silnici byla splavená půda. Stejná situace byla také na
silnici v Hořicích ve směru na Chlum. Zde byla vozovka neprůjezdná z důvodu
záplav do 18:00 hodin.
bradz

RADOSTNÉ SHLEDÁNÍ
Delší návrat, než po prázdninách nás čekal v pondělí 15. června, důkazem toho byl datum na tabuli ze dne
10. března. Byli jsme všichni moc rádi, že se opět vidíme. Pro všechny byla koronavirová doba sice těžká, ale
věříme, že díky ní se v příštím roce mohou děti těšit na nové výukové technologie. Děkujeme za pomoc a podporu
všem rodičům a dětem za samostatnou práci a aktivitu. Bez této pomoci by „školička na dálku“ nešla uskutečnit.
Náš celý tým zaštítila a velmi podpořila naše p. ředitelka Lucka Nimsová, která byla vždy ochotná pomoci a trpělivě
řešila naše nesnáze a problémy s technologiemi.
Společně s dětmi jsme si pyšně řekli: „ZVLÁDLI JSME TO!“
Jako velké poděkování všem školákům a jejich rodičům byla pro všechny děti a rodiče v pondělí 29. června 2020
připravena Zahradní slavnost. Dopoledne si předškoláci konečně zahráli na školu, na kterou se už moc teší.
Školní aktivity si pro ně zodpovědně připravili starší žáci. A vše zvládli na jedničku.
Zamračené a deštivé počasí se odpoledne umoudřilo a v 15:30 hodin mohla slavnost začít. Po krátkém uvítání
přišlo na řadu loučení předškoláků se školkou. Každý dostal drobné dárky a také odznáček se stužkami. Všichni
na své odznáčky byli náležitě pyšní. Děti se se školkou rozloučily písničkou a po prázdninách už budou velcí
prvňáčci, na které se ve škole už moc těšíme.
Pak následovala smutnější část odpoledne, která se každý rok opakuje, a to loučení s páťáky, kteří chodovickou
školu opouští a po prázdninách se do ní už nevrátí. Letošní páťáci byli dva, ale i to stačilo na velký smutek i nějakou
tu slzičku.
Slavnost pak pokračovala rozdáváním vysvědčení všem ročníkům. To letošní bylo jiné než ta předchozí. Z důvodu
koronavirové pauzy dostaly děti místo známek na vysvědčení slovní hodnocení.
Na závěr pak každý školák dostal Certifikát chodovické školičky, který předal tomu největšímu pomocníkovi, který
mu doma pomáhal s online výukou:
CERTIFIKÁT CHODOVICKÉ ŠKOLIČKY
Za úspěšné zvládnutí druhého pololetí školního roku 2019/2020, které bylo zcela
zásadně ovlivněno dobou koronavirovou. Děkujeme, že jste společně s námi pomohli
svým potomkům úspěšně absolvovat studium v tak složitém období, které lidstvo
dlouhá desetiletí nepamatuje. Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení, neboť žádná ze
škol nemohla být na takové období připravena. Děkujeme!
Oficiální část byla ukončena a všechny děti se mohly vrhnout na školní zahradu, kde byly připraveny soutěže. Za
splnění úkolu děti dostávaly knoflíky, za které si v malém obchůdku pak mohly něco koupit.
Mezitím paní kuchařky ze školní jídelny nanosily na stoly občerstvení se spoustou výborných dobrot, které
připravily. Zahradní slavnost se vydařila. Děti si soutěže užívaly, v obchůdku nakupovaly a u plných stolů s
dobrotami mlsaly. Školní rok 2019/2020 je za námi. Přejeme krásné léto všem a v září na viděnou.
Pedagogický sbor ZŠ Chodovice

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
…..hurá, už se školce, ani paní učitelkám nemusí po dětech stýskat…
V pondělí 25. května se opět otevřely dveře školky. Nám se po dětech moc stýskalo. Protože se školka otevírala
v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví, připadali jsme si všichni, jako Marťani na jiné planetě. Nad
situací jsme nezoufali, ale naopak jsme využili podivných pravidel a nařízení. S naším „Strojem času tam i zpět“
jsme od září procestovali celou minulost lidského bytí. Nyní jsme potřebovali odcestovat do budoucnosti a hrát si
na Marťany. Aby i ty nejmenší děti nebyly zaskočeny situací plnou opatření, vymysleli jsme téma, aby vše bylo
trochu jinak a děti se cítily bezpečně.
První týden jsme navštívili „Čas budoucí – vesmír“. Povídali jsme si s dětmi o naší planetě, o vesmíru. Přemýšleli
jsme, zda je možné potkat ve vesmíru nějakou jinou bytost. Jak by taková bytost vypadala? Co by mohla umět
jiného než my? Ve školce jsme se učili nová „marťanská“ pravidla. Děti přicházely do školky a musely si umýt

ruce kouzelnou vodou. Nechyběl ani marťanský pozdrav, který nahradil
podání ruky. Paní učitelky nosily roušky a štíty. Svačina i oběd létaly samy
na stůl, ale to nebylo jen tak… nejdříve bylo potřeba jídlo telepaticky
přivolat….
Adaptace dětí na nové prostředí a pravidla byla pomocí hravé formy nejen
rychlá, ale moc je to bavilo a nevyskytly se žádné obtíže. Děti si rychle zvykly
na marťanské prostředí, obohatily se o spoustu nových slov a nejen to.
Před prázdninami nastal čas vrátit se strojem času zpět s tématem „Doba
současná – dům, budova“. Povídali jsme si o tom, co je to budova, jaké
máme budovy a o nejdůležitější z nich – našem domě. Na vycházce jsme
navštívili ulice, kde bydlí děti, dívali jsme se na domy i zahrady a každé dítko
mělo příležitost nám něco o svém domě říct. V následujícím týdnu jsme v „Době současné – domov“ přemýšleli
nad významem rodiny a bezpečí domova. Děti přinášely fotografie členů své rodiny a vyprávěly o své rodině. Bylo
to téma krásné, které dokázalo zahřát u srdce. Poslední dva týdny školního roku jsme věnovali tématu prevence
bezpečí: „Doba současná – letní radovánky bez nehod“. V prvním týdnu jsme se radovali s vodou u rybníka,
v lese, na pasece i hřišti. Povídali jsme si o prevenci pobytu u vody, u ohně, na slunci. U rybníka jsme si hráli
s vodou, budovali kanály, přehrady, pouštěli loďky, přelévali vodu a děti to tolik bavilo. Seznamovali jsme se
s pravidly a významem jejich dodržování během letních radovánek, aby byly bez nehod. Druhý týden jsme se
zaměřili na prevenci patologických jevů a cizích osob.
I přes to, že se nás ve školce nesešel plný počet, moc jsme si to s dětmi užili. Využili jsme situace nízkého počtu a
snažili se dětem poskytnout plnou individuální péči.
Všem dětem děkujeme, že zvládly „marťanské podmínky“ ve školce. Rodičům děkujeme za krásnou spolupráci,
trpělivost a dodržování pravidel během opatření.
Přejeme si setkat se se všemi v září již za pozemských podmínek, na které jsme všichni zvyklí :o)
Krásné letní radovánky Vám přejí Vaše učitelky MŠ
učitelky MŠ

MATEŘSKÝ KLUB JABLÍČKA
Radostnou zprávu přinášíme nejen všem rodičům, ale
hlavně jejich dětičkám ve věku 1 až 3 roky.
V říjnu otevíráme Mateřský klub Jablíčka, který bude v
dopoledních hodinách. S dětmi pomocí her, básniček,
říkanek a písniček budeme rozvíjet jejich schopnosti a
dovednosti. Naučíme je něco nového, vytvoříme něco pro
jejich radost a určitě se u toho i zasmějeme. Vytvoříme jim
takové prostředí, aby si na sebe postupně zvykaly, cítily se
bezpečně a zapojovaly se společně do skupin. Abychom
Mateřský klub otevřeli, rádi bychom přivítali minimálně pět
dětí s rodiči. Chcete-li se dozvědět více, bližší informace
dostanete ve školce.
Za Jablíčka Markéta Kollárová Příhonská

DOBRÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
S velikou radostí můžu oznámit, že na letní
hasičský tábor do Potštejna s dětmi jedeme ☺. A
to díky zlepšení situace ohledně COVID-19 se
můžou letní tábory konat. A ještě jedna dobrá
zpráva, dopadla nám již pátá dotace z MŠMT. Přeji
nám všem pěkné prázdniny a hodně sluníčka.
Petra Baliharová

PROVOZ KADEŘNICTVÍ
J. TEJCHMANOVÁ KONČÍ!
Pro velmi malý zájem bude provozovna kadeřnictví
Jany Tejchmanové v Holovousích otevřena do
konce srpna 2020. Všem zákazníkům děkuji za
dosavadní účast a nabízím své služby v kadeřnictví
v Ostroměři a seniorům službu ostříhání do domu.
Objednávky na tel.: 737 332 061.
Vaše kadeřnice Jana Tejchmanová

NEJEN O ZELENI
Zdravím všechny občany naší vesničky střediskové. Dva měsíce utekly jako voda a je zde
opět holovouský Zpravodaj.
Jak by řekl klasik „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“ „A chč.je a chč.je“
a tráva roste a roste. Než stačíme posekat to naše 5,5ha kolečko jedeme znovu. Do toho
různé údržbářské práce, opravy, menší akce. Popravdě, díky koronaviru tradiční akce
odpadly, nedovedu si dost dobře představit za těchto podmínek připravovat zázemí pro
akce a zároveň udržovat obec ve třech lidech. Úřad práce nám sice nabízí, „vhodné uchazeče“ ale při osobním
pohovoru má většina z nich takové zdravotní omezení, že na práci například s křovinořezem nestačí. Koncem
měsíce června se nám obcí prohnala trošku větší voda než jsme zvyklí, prověřila připravenost příkopů, kanálů a
celkový odvod dešťové vody z komunikací, aby nám nezaplavovala domy a zahrady. Někteří občané se připravili,
avšak na úkor druhých, bahno, písek, štěrk, tráva a to vše ve spojení s vodou ucpávalo obecní kanalizaci a rozlévalo
se po komunikacích, úklid samo s sebou zůstal na nás. Pro ně řešení dobré, pro obec špatné. Tento problém si
dotčení musí vyřešit s majitelem pozemku a nepřidělávat starosti zase nám.
Myslím si, že v těchto krizových situacích si lidé mají pomáhat navzájem. Pro záchranné složky je to povinností,
pro ostatní slušnost, když vidí, že je potřeba pomoci druhému. Každý to má nastaveno jinak, jeden čeká až ho
někdo požádá či zavolá a druhý se prostě sebere a jde pomoci, kde je třeba.
Užijte si dovolených, děcka prázdnin a já budu doufat, že se počasí umoudří a práce, které tlačíme před sebou,
dokončíme. Na závěr chci poděkovat všem občanům, kterým není lhostejné, jak naše obec vypadá a jak je
upravená.
(v příspěvku prezentuji pouze své názory)
Václav Sudík

KROUŽKOVÁNÍ ČERNÝCH ČÁPŮ V HOLOVOUSKÝCH LESÍCH
ANEB I HOLOVOUSY MAJÍ SVÉHO VIKTORA NEBO KRISTÝNU?
Proč Viktor nebo Kristýna? Už to bude několik desítek let, co něktěří z nás sledovali rozhlasový pořad Africká
odysea, povídání o cestě černých čápů vybavených vysílačkami z místa odchytu až do dalekého zimoviště v Africe.
Ve čtvrtek 25. 6. 2020 proběhlo kroužkování černých čápů v našich holovouských lesích. Na hnízdě bylo pouze
jedno mládě, dostalo barevný tzv. odečitatelný kroužek. Teď už budeme jenom čekat na hlášení všímavých
ornitologů v zahraničí o jeho cestě na zimoviště.
Co o černém čápu víme?
Samozřejmě je příbuzným bílého čápa. Je to velký, převážně černý pták
s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem.
Mezi samcem a samicí není rozdíl. Čáp černý je menší než čáp bílý:
délka těla dosahuje 90 až105 cm a rozpětí křídel cca 173 až 205 cm.
Váží 2,4 - 3,2 kg. Má bílé břicho, tělo je celé leskle černé. Samice bývají
matnější, ale jinak zbarvené stejně. Černý čáp má zobák a nohy
hnědočervené (při hnízdění svítivě červené), mláďata nejdříve zobák
citrónově žlutý a nohy zelené. V přírodě se dožívají nejvýše 18 let.
Tento plachý, vzácnější obyvatel horských lesů, pahorkatin a lužních
lesů žije jednotlivě a velmi skrytě. Hnízdo z klacků a větví bývá schováno
v lesích v korunách starých stromů nebo na skalách. Jeho hnízdo je
těžké najít i pro zkušenější ornitology.
Jeho potrava je živočišná – hlavní podíl tvoří ryby, které jsou v ní zastoupeny více než u čápa bílého. Loví ale také
žáby, mloky, vodní hmyz a hady, méně pak drobné savce a ptáky. Potravu hledá převážně v mělkých vodách –
většinou v lesních potocích a horských bystřinách. Můžeme ho také spatřit při lovu na loukách. Za potravou létá i
dvacet kilometrů od hnízda, to je i jeden z důvodů, proč se jeho hnízdo tak špatně hledá.
Čápi z východních Čech a Moravy táhnou převážně přes Turecko a Blízký východ do středních nebo východních
oblastí rovníkové Afriky.
Kam poletí náš holovouský čáp? Dozvíme se to někdy?
Děkuji mému kamarádovi zoologovi ze Správy CHKO Broumovsko Petrovi Kafkovi, že na hnízdo vylezl a mládě
okroužkoval, já vzhledem k svému handicepu bych to nezvládl.
Obrázky z kroužkování jsou u autora tohoto příspěvku.
Jiří Rejl

KNIHOBUDKA
Až půjdete ke sportovnímu areálu U Vagónu, nezapomeňte se podívat, co zajímavého
skrývá nová Knihobudka, kterou obec nyní v červnu instalovala ve spolupráci s projektem
MAP II. Dohled nad provozem zajistí žáci ZŠ v Chodovicích. Budka vznikla jako podpora
čtenářské gramotnosti dětí a žáků, ale to neznamená, že v jejich útrobách nenajde
zajímavé tituly i dospělý čtenář. Máte-li doma titul, který považujete za zajímavý a přesto
pro něj již nemáte ve své knihovně místo, můžete jím rozšířit nabídku této budky. Jistě
svým darem uděláte radost dalším čtenářům. A naopak, pokud Vás některá knížka
zaujme natolik, že si ji budete chtít dočíst doma, nic tomu nebrání. Až dočtete, zase knihu
do budky vrátíte.
Děti ze základní školy budou dohlížet na to, zda je budka v pořádku a má dostatečný
obsah. Přesto chceme požádat i Vás dospělé, abyste dětem v jejich práci pomohli a
případné vandaly od jejich destruktivních záměrů odradili.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou knihobudku využít a přejeme příjemný čas strávený
ve společnosti knih.
Zdeňka Novotná

VÝZVA PODKRKONOŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT®
MAS Podchlumí, z.s. společně s MAS Královédvorsko, z.s. a Podzvičinskem, z.s. vyhlašují
již XIII. Výzvu pro všechny zájemce k předkládání žádostí o udělení či prodloužení značky
PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. Lze certifikovat produkty řemeslné a umělecké,
potravinářské, zemědělské a přírodní.
Smyslem značky je upozornit zákazníka na originální výrobek, produkt, který je úzce spjat s regionem a je
výsledkem zručnosti, úsilí a podnikavosti místních řemeslníků, zemědělců a podnikatelů.
Víte-li o šikovném řemeslníkovi, výrobci, zemědělci, jehož úsilí by si zasloužilo tuto jedinečnou značku, upozorněte
ho na naši výzvu. Žádosti je možné zasílat do 21. srpna 2020 včetně. Certifikační komise se sejde v půlce září a o
slavnostním předání certifikátů úspěšným žadatelům budeme včas informovat. Více informací naleznete na
www.regionalni-znacky.cz nebo www.maspodchlumi.cz.
Zdeňka Novotná za MAS Podchlumí

LETNÍ DOMÁCÍ KULTURA
Srdečně zveme širokou veřejnost všech věkových kategorií na sousedskou výstavu umění, která se koná ve
dnech 11. 7. - 5. 9. 2020 v prostorách galerie Kamenické Huti Chodovice. Tato instituce, založená
absolventy hořické SPŠKS, se zaměřuje na výzkum v oblasti zpracování kamene, popularizaci tohoto oboru, ale
i na organizaci sochařských sympozií a výstav nebo experimentální historii. V domáckém prostředí č.p. 33
v Chodovicích tak bude možno shlédnout sochy, objekty, obrazy a
fotografie, ale i tématické instalace. Soubor zahrnuje práce různých
autorů, různých generací a směrů, tentokrát původem převážně z
Holovous a Chodovic. Vystavující umělci: Danuše Svobodová,
Martin Kareš, Jakub Berdych, Jana Kučerová – Suchá, Václav
Klůz ml., Lenka Ježková, Adam Rosa a Vít Ryška. Vystavena
budou též některá díla skupiny královédvorské alternativy a díla ze
sbírek Kamenické Huti.
Vernisáž výstavy dne 11. 7. 2020 bude zahájena v 17:00 hodin a zhruba od 18:00 hodin ji doplní autorské čtení
(Adam Kadmon), krátké experimentální divadlo (NBA + Řev Střev) a živá hudba (místní duo Prádelna a
dixieland The Grooves). Dernisáž (uzavření výstavy) dne 5.9. od 19:00 se ponese v hudebním duchu
akustických koncertů kapel Goji (pouliční folk) a Lipno (balkánská dechovka), se společnou improvizací i s dalšími
hudebníky.
Výstava bude přístupná během akcí, v mezidobí poté téměř kdykoli osobně po domluvě na tel. 739 093 768
(Vít Ryška – kurátor). Na uvedeném telefonu se též můžete informovat o více podrobnostech. Vstupné (i na
akce) je dobrovolné, většinu prací bude možno zakoupit, v prostorách platí zákaz volného pohybu psů.
za kolektiv V.R.

POUŤOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ BUDE!
Sdružení fotbalistů Chodovousy Vás všechny srdečně zve na 24. ročník
tradičního pouťového turnaje v malé kopané na hřišti U Vagónu, který
proběhne v sobotu 22. srpna 2020. Výkop prvního zápasu proběhne v 8:30
hodin místního času. Jsme rádi, že se situace kolem viru, který nikdo nikdy
neviděl, zlepšila a můžeme tak uspořádat den plný fotbalu. Počet týmů ještě není
uzavřen, ale jisté je, že se můžete těšit na místní borce jak z řad mladších tak i
starších hráčů. Pokud máte zájem se na turnaj přihlásit nebo víte o někom, kdo holduje fotbalu na vesnické
úrovni, volejte prosím: 737 885 917. Na závěr turnaje se uskuteční, jak je již zvykem, sranda match místních
hasičů a fotbalistů veteránů.
Přijďte podpořit své známé i neznámé, dát si vychlazené pivo, místní speciality Vagónu a užít si celodenní zábavu,
která je zaručena. Počasí bude. Fotbalu ZDAR!
Dodik

POZVÁNÍ NA 14. ROČNÍK SLAVNOSTI SV. BARTOLOMĚJE
Milí spoluobčané a příznivci našich obcí, přijměte pozvání na tradiční
letošní již 14. ročník Slavnosti svatého Bartoloměje. Pouť je symbolicky
spojená se jménem chodovického kostela, který je naší dominantou a
chloubou. Bohužel letos se však z bezpečnostních důvodů uskuteční ve
sportovním areálu U Vagónu, které nabízí velké prostranství.
Pouťové veselení začne v sobotu 29. srpna zábavou pod otevřenou
oblohou ve sportovním areálu U Vagónu. K tanci a poslechu zahraje
od 20:00 - 02:00 hodin oblíbená kapela POKROK. V neděli 30. srpna
se začne poutní mší svatou v 11:00 hodin v kostele svatého
Bartoloměje. Avšak kulturní program pro děti i dospělé bude probíhat již
ve zmíněném sportovním areálu od 13:30 hodin. Děti se mohou těšit na loutkovou pohádku O jablíčku, kterou
zahraje hořické divadlo ZVONEK. Během celého odpoledne zahraje k příjemnému posezení jarmareční těleso
NEŠLAPETO. A závěr bude patřit jako každý rok divadelnímu spolku Blsko, které zahraje vtipnou hru o nevěře
a hubnutí s příslušným názvem Lednička. Na farské zahradě budou také od pátku až do neděle v provozu
pouťové atrakce pro všechny generace. Doufáme, že jsme Vás krásně naladili a budeme se těšit na společné
setkání!
ledol

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI - OPĚT MILÉ POVINNOSTI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

GRATULACE SENIORŮM

Velmi rádi oznamujeme, že odložená květnová
slavnost Vítání občánků bude v neděli 20. září
ve 14:00 hodin. Slavnostně přivítáme s paní
starostkou a dětmi Mateřské a Základní školy v
Chodovicích naše nejmenší. Na všechna děťátka
a jejich rodiče se velmi těšíme.

V minulých měsících z důvodu koronavirového nebezpečí
byly u našich seniorů zrušeny osobní návštěvy s gratulací.
Ovšem časy se mění k lepšímu a my velmi rádi oznamujeme,
že od 1. července opět při jubileích naše seniory můžeme
navštívit. V našich obcích navštěvujeme seniory ve věku 75
let, 80 let a poté již každý rok. Čerstvých 75letých jubilantů se
nejprve zeptáme, zda si přejí osobní gratulaci s květinou a
drobným dárkem nebo zda jim vyhovuje zaslání gratulace
poštou. Posezení je tradičně den před datem narozenin nebo
jindy po domluvě. Je nám velkou ctí a milou povinností přijít
na chvilku posedět, popovídat a zavzpomínat na životní etapy
našich oslavenců. Přejeme všem pevné zdraví a hodně elánu
do dalších let.
Za Sbor pro občanské záležitosti Lenka Doležalová

PRANOSTIKY
Červenec
Jaký červenec, takový leden.
Je-li teplo na Jakuba, bude zima na Vánoce.
Svatá Anna žito žala.

Přejeme všem krásné dovolené a

Srpen

dětem slunečné prázdniny

Moc hub srpnových, moc vánic sněhových.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.

plné nezapomenutelných zážitků.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Miroslav Šafránek,
Vladimír Beneš,
Marta Buštová,

80 let
84 let
86 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme a
přejeme pevné zdraví.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•
•
•

•
•
•
•

30.6. – 5.7. Kontejner na velkoobjemový odpad – ve sportovním areálu U Vagónu
11.7. – 5.9. Letní domácí kultura – v Chodovicích č.p. 33 – vernisáž bude zahájena 11. 7. 2020 v 17:00 hodin
22. 08.
Chodovouský turnaj v malé kopané – na hřišti U Vagónu
29. 08.
Pouťová zábava – ve sportovní areálu U Vagónu – živá hudba od 20:00 – 02:00 hodin
30. 08.
Slavnosti sv. Bartoloměje – v 11:00 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje,
od 13:30 hodin bohatý kulturní program pro děti i dospělé (POZOR ZMĚNA!!!)
ve sportovním areálu U Vagónu a od pátku budou na farské zahradě v provozu pouťové atrakce.
12. 09.
Posezení pro seniory – ve sportovním areálu U Vagónu
13. 09.
Setkání hasičských přípravek KHK – ve sportovním areálu U Vagónu
20. 09.
Vítání občánků – od 14:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích
Od 20. – 26. 07. 2020 a od 10. – 16. 08. 2020 – bude kancelář a knihovna obecního úřadu uzavřena z důvodu

čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto!
•
•

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) léto 1x za 14 dní – 7.
7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., zelená známka (1x za 14 dní) – 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., žlutá známka (měsíční) – 7. 7.,
4. 8., 1. 9., oranžová známka (rekreační) léto 1x za 14 dní – 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., černé pytle na směsný
odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci - 7. 7., 4. 8., 1. 9.
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