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V červnovém vydání Zpravodaje jsme končili informací, že od 1. 7. 2020 se povinnost nošení roušek vztahuje
pouze na regiony se zhoršenou epidemiologickou situací stanovené Ministerstvem zdravotnictví.
Čekala nás doba prázdnin a dovolených, letos však jiná než v předchozích letech – ovlivněná rizikem koronavirové
nákazy. Pro pobyt na dovolené bylo nakonec možné cestovat podle zavedeného „semaforu“ do zahraničí bez
nutnosti mít při návratu ze zeleně a oranžově označených států negativní test na koronavirus nebo zůstat
v karanténě. A tak řada z nás řešila koronavirové dilema, kde dovolenou trávit a kam se vydat. Jet, či nejet letos
k moři? Zůstat raději v Čechách? Nebo úplně doma a poznávat krásy svého blízkého okolí? Ať už jste svůj volný
čas trávili kdekoli, věřím, že jste pobytem v krásné přírodě a je jedno, jestli u moře nebo v českých horách, či
lázních nabrali síly a společně se svými blízkými či kamarády si prázdniny a dovolenou užili tak, jak si člověk
dovolenou užíval, když ještě slovo koronavirus vůbec neznal. Od 1. 9. 2020 se nám
roušky opět vrací do našich životů. Ministerstvo zdravotnictví 25. 8. 2020 vydalo
mimořádná opatření k pravidlům pro nošení roušek, karanténu a hromadné akce
s účinností od 1. září. Roušky budou povinné ve zdravotnických a sociálních
zařízeních, úřadech, prostředcích veřejné dopravy a při podzimních krajských a
senátních volbách i ve volebních místnostech. Od 1. září se také zkrátí izolace pro
lidi s pozitivním testem na covid-19 a karanténa pro ty, kteří se s nimi dostali do kontaktu,
ze 14-ti na deset dní. Roušky dále zůstávají povinné na vnitřních hromadných akcích s
počtem účastníků nad 100. Také nejvyšší povolená kapacita akcí se nemění. Na vnitřní
akce může maximálně 500 lidí a na venkovní 1000. Toto jsou údaje platné v době
přípravy vydání tohoto čísla Zpravodaje. Aktuální nařízení a omezení jsou dostupná na
odkazu: www.mzcr.cz a www.vlada.cz.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 28. července se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáno a schváleno:
Realizace projektu „Přístavba sociálně technického zázemí – zeleň“
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje i Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje vydaly
souhlasné Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením. Dne 20. 7. 2020
byla na Městský úřad Hořice podána Žádost o změnu stavby před dokončením včetně potřebných příloh. Objem
prací obsažený ve změně stavby před dokončením je rozsáhlý a souvisí s ním také úprava instalačních rozvodů v
původní části budovy. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení lhůty plnění do 31. 10. 2020.
Vyhodnocení vyvěšení záměru prodeje pozemků v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší
Zastupitelé schválili prodej pozemků parcelní číslo 1273/3 o výměře 163 m 2 a 732/4 o výměře 68 m2 dle
Geometrického plánu číslo 521-147/2019 za cenu 26. 000,- Kč.
Schválen byl také prodej pozemků parcelní číslo 1230/29 o výměře 346 m 2 dle geometrického plánu č. 508201/2018 a pozemku parcelní číslo 235/4 o výměře 30 m2 za cenu 45. 500,- Kč.
Vyhodnocení vyvěšení záměru směny pozemků
Zastupitelstvo obce Holovousy schválilo směnu pozemků v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní
číslo 1273/2 o výměře 55 m2 za pozemek parcelní číslo 731/3 o výměře 55 m2 dle geometrického plánu číslo 514259/2018 za vyrovnávací cenu 2. 635,- Kč.
Projednána a schválena byla Smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o
vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby podle zákona 89/2012
Sb. a 183/2006 Sb. DÁLNICE „D35 ÚLIBICE – HOŘICE“. Na stavbu vydal MěÚ Hořice již dne 16. 1. 2017 územní
rozhodnutí. V současné době je zpracována projektová dokumentace ke změně územního rozhodnutí a probíhají
práce na veřejnoprávním projednání jeho změny.

Součástí změny územního rozhodnutí je i zřízení přístupových
komunikací (přeložky stávající dopravní infrastruktury – stávajících
polních cest), které se nachází i na katastru obce Holovousy.
Přístupové komunikace na pozemky jsou navrženy z důvodu
zajištění přístupu na pozemky, které byly znepřístupněny v důsledku
stavby dálnice D35 Úlibice – Hořice. Přístupy na pozemky jsou
účelovými komunikacemi charakteru polní cesty. Z důvodu zajištění
přístupu na sousední pozemky jsou tyto komunikace navrženy bez
příkopu. Jedná se o čtyři stavební objekty.
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem ústního projednání
zahájení stavebního řízení na stavbu Rekonstrukce silnice III.
třídy „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“ (jedná se o silnici
v majetku Královéhradeckého kraje vedoucí z hlavní silnice I/35 od
odbočky na Chodovice, kolem Svartesu do Holovous a kolem
hostince U Krejčů zpět na I/35), které se konalo dne 14. 7. 2020 na obecním úřadě v Holovousích a na které byli
pozváni všichni účastníci řízení, kteří měli možnost vznést svoje námitky vůči plánované stavbě - rekonstrukci
silnice. Zástupce Městského úřadu Hořice informoval zástupce obce Holovousy, Údržby silnic Královéhradeckého
kraje i další přítomné účastníky, že majitelka pozemku 1194/28 vznesla písemnou námitku proti vydání stavebního
povolení na rekonstrukci silnice III/28430. Důvodem nesouhlasu s povolením této stavby je nevypořádání
majetkových vztahů k jejímu pozemku 1194/28, na kterém je stavba v majetku Královéhradeckého kraje a který
požaduje směnit za část pozemku 1230/1, který je v majetku obce Holovousy. Zároveň v námitce upozorňuje
stavebníka-obec Holovousy, že svůj předchozí již udělený souhlas ze dne 17. 1. 2019 se související plánovanou
stavbou nového chodníku podél silnice III/28430 v obci Holovousy bere zpět. Důvodem je opět nevyjasněnost
majetkoprávních vztahů k pozemkům stavbou dotčených.
K plánované stavbě se dále vyjádřili přítomní účastníci řízení. Jejich námitky byly konzultovány a na místě
vypořádány se zástupci investora – Údržby silnic KHK a následně byly zaneseny do Protokolu z ústního projednání.
Zastupitelé dále projednali Žádost Královéhradeckého kraje (doručena 22. 7. 2020) o opětovné projednání
žádosti majitelky pozemku 1194/28 o směnu pozemků ze dne 17. 1. 2020, která byla již projednána a Usnesením
číslo 1 zamítnuta na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 28. 1. 2020. Rekapitulace: V prvním vyjádření
vlastníka nemovitosti p.č. 1194/28 pro Královéhradecký kraj k investiční akci „III/28430, III/28431, III/28432“ byl
požadavek na výkup pozemku 1194/28 za nadstandardní cenu 800,- Kč/m2, která byla zástupci Královéhradeckého
kraje majitelce pozemku přislíbena. I přesto majitelka vznesla nový požadavek a to na směnu pozemků, do které
zahrnula věc třetí strany - silnici III/28430 (majetek Královéhradeckého kraje), která je na jejím pozemku p.č.
1194/28. Žadatelka požadovala směnu svých pozemků p.č. 1194/28 o celkové výměře 57 m 2 (silnici v majetku
Královéhradeckého kraje), a geometrickým plánem oddělenou část
pozemku st. 82, která je zastavěná místní komunikací. Tyto pozemky
požadovala žadatelka směnit za geometrickým plánem oddělenou část
místní komunikace 1230/1, která je v majetku obce. Tuto část pozemku
1230/1 plánuje oplotit. Žádost byla za přítomnosti majitelky pozemků
řádně projednána a zamítnuta na zasedání zastupitelstva obce dne 28.
1. 2020. Hlavním důvodem zamítnutí žádosti bylo plánované oplocení
získané části pozemku 1230/1 a tím znepřístupnění veřejností
využívané komunikace. Pozemek 1230/1 je v majetku obce Holovousy,
je v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace, je veden v Pasportu místních komunikací obce a je
historicky využíván veřejností při cestě na autobus do Holovous i procházkách coby cesta ke kostelu sv.
Bartoloměje nebo na hřbitov. Zároveň ji využívají děti z Holovous a části Chodovic a to k bezpečné cestě do školy
a zpět. Vede v ní splašková kanalizace a v místě, které žadatelka plánuje zaplotit, se nachází kontrolní šachta
zmíněné kanalizace.
Projednání: Zastupitelé Žádost Královéhradeckého kraje řádně projednali a shodli se na tom, že rekonstrukce
veřejně prospěšné stavby – rekonstrukce silnice „III/28430, III/28431, III/28432“ je pro obec potřebná a velmi
důležitá, zároveň tak i souběžně plánovaná výstavba nových chodníků podél silnice III/28430, která je aktuálním
jednáním majitelky pozemku 1194/28 ohrožena. I přesto zastupitelé opětovně požadovanou směnu pozemků
zamítli a trvají na Usnesení č. 1, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 28. 1. 2020.
Hlavním důvodem zamítnutí žádosti je stejně jako na lednovém zastupitelstvu plánované oplocení získané části
pozemku 1230/1 a tím znepřístupnění veřejností využívané komunikace.

Zastupitelé na základě předložené technické zprávy a příloh schválili vedení etap objízdných tras po místní
komunikaci v době realizace stavby III/28430, III/28431, III/28432 HOLOVOUSY, s tím, že požadují vypracování
pasportu místní komunikace před zahájením stavebních prací – započetím objízdné trasy a po ukončení stavebních
prací – ukončením objízdné trasy. Případné škody a závady na místní komunikaci (ulici na parcelách) pak budou
po dokončení stavby odstraněny.
Starostka informovala zastupitele, že na úsek zeleně byla v polovině července zakoupena chladnička (výměna za
původní, která se rozbila) a byl zakoupen Mulčovač Bem 120.
Řešen byl špatný stav komunikace na křižovatce RD pod kostelem s tím, že z důvodu bezpečnosti je třeba
tento úsek označit a uzavřít, aby se tam nepropadlo auto. V současné chvíli probíhají jednání s firmou, která opravu
provede.
Brádlová Zlatuše

PRVNÍ ŠKOLNÍ ZVONĚNÍ
Hola, hola, škola volá. Opět ta známá hláška, která nám všem v hlavách rozsvítí pomyslné světýlko vzpomínek.
Nicméně letos je toto heslo více než výstižné. Jsou to tři roky, kdy začátky i průběh celého roku byly plné změn a
nových informací z důvodu postupné rekonstrukce školní budovy. Na slavnostním zahájení loňského školního roku
v neděli 1. září 2019 jsme si slibovali, že školní rok bude konečně o trochu “pomalejší a nudnější”. Dlouho nám
však toto předsevzetí nevydrželo.
Letošní prázdniny totiž započaly dříve, než jsme zvyklí a to již 11. března a
s dvoutýdenní přestávkou trvají až do teď. Ačkoli bych úplně dny doma
prázdninami nenazvala, jelikož žáci, učitelé i rodiče pracovali na plné
obrátky, byl to čas, který jsme společně trávili doma, na našich zahradách
a chalupách, u našich babiček.
Do nového školního roku jsme si pro letošek zvolili úplně nové heslo: “Štěstí
přeje připraveným, aneb, kdo je připraven není překvapen”. Od prvních
prázdninových dní pracujeme na koncepci nového školního roku. Naší
škole se během posledních pár měsíců podařilo získat několik finanční
podpor. Ve spolupráci s naší obcí a Mikroregionem Podchlumí se nám
podařilo zrealizovat dva turnusy příměstského tábora. Od září bude pro
naše žáky zřízena speciální ranní autobusová linka, která je bude vozit z
Hořic a okolí k nám do školy. Dále jsme byli podpořeni Královéhradeckým
krajem, získali jsme 48. 000,- Kč na pořízení nových digitálních technologií a 40. 000,- Kč na realizaci pětidenního
adaptačního programu v přírodě pro všechny naše žáky.
A jaké budou nejzásadnější změny?
• Pět ročníků budeme nově vyučovat ve třech třídách.
• Žáci pátého ročníku budou jeden den v týdnu začínat výuku až od 8:30 hodin (je možnost využití ranní
družiny).
• Konečně odlehčíme školní brašny – žáci nebudou muset nosit domů učebnice. Pro případnou domácí práci
budou moci využít tzv. Interaktivní učebnici, kterou si budou moci doma spustit na svých počítačích nebo
telefonech, stejně jako vybrané pracovní sešity.
• V případě nepřítomnosti ve škole bude možné se výuky účastnit prostřednictvím videohovoru
• Všichni se budeme postupně seznamovat a více využívat virtuální
prostředí TEAMS
Další novinky budou přicházet v průběhu tohoto školního roku, ale o nich budu
psát postupně, jelikož bych nerada něco zakřikla.
Ačkoli se snažíme držet krok s dobou, stále jsme ta malá školička u lesa, kde
každý kluk i holka má možnost dovádět v přírodě dle libosti. Naše heslo
“Škola pro život” naplňujeme, co nám síly stačí a samozřejmě i náš celoroční
projekt bude tematicky úzce spjatý s lesem, vodou, vzduchem i loukou.
Naší škole se už velice stýská po brebentění po chodbách a plných třídách.
Pojďme tedy 1. září v 7:45 hodin vykročit s úsměvem, ať už s rouškou nebo
bez. Nenechme si tu krásnou chvíli ničím zkazit a společně se pojďme postavit
největší výzvě pro nás všechny a tou je moderní digitální svět.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Chodovice Mgr. Lucie Nimsová

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Stejně jako naše mateřská škola, ani školní družina se o letošních
prázdninách nezavřela. Od prvního do sedmnáctého července proběhly
ve
škole
dva
turnusy
příměstského
tábora za
finanční
podpory Mikroregionu Podchlumí. Denními aktivitami naše děti
provázely lektorky Barča s Terkou. Téma “Země, voda, vzduch” nás
provázelo vždy celým
týdnem. Každý
den
byl plný
zábavy
a dobrodružství – děti venku hrály petanque a kroket, malovaly křídami.
V rámci projektu nám byl zakoupen obří míč (velký přibližně jako děti),
se kterým si vydržely hrát celé dva dny. Děti hrály i společenské hry a
kreativně se rozvíjely. Když je již omrzely prostory školy, vydaly se
poznávat okolí – procházky do lesa, šipkovaná, návštěva koupaliště na Chlumu a v Bílsku. V horkých dnech se
mohly také zchladit při bitvě vodními balónky. Ani o odpočinek nebyla nouze. Děti velmi pozitivně uvítaly zavedení
poledního klidu, kdy si mohly odpočnout při sledování pohádky nebo si malovat. Z každého turnusu si děti odnesly
vlastnoručně malovaný dárek – táborové tričko a plátěnou tašku.
Díky finanční dotaci, kterou jsme získali jako partneři projektu pod záštitou Mikroregionu Podchlumí, jsme pro
pořádání příměstského tábora obdrželi:
• Obří míč KIN BALL
• Ruské kuželky
• Obří venkovní společenské dřevěné hry – Dáma, Šachy, Člověče nezlob se
• Kroket
• Mini curling
• Dřevěné rybičky a pexeso
• Míče na fotbal, vybíjenou i rugby
• Fotbalové branky
• Sadu na badminton
• Obruče, švihadla a skákací gumy
• Campingové deky
• Košík na houby
• Talíře na rýžování zlata
• Výtvarný materiál
Mgr. Lucie Nimsová

POZVÁNKA NA VÝTVARNOU
DÍLNU
ZŠ a MŠ Chodovice a Spolek školy pro život Vás
zvou na výtvarnou dílnu – BYLINKOVÝ VĚNEČEK
ve čtvrtek 10. září 2020 v časech od 14:00 do
17:00 hodin u školy v Chodovicích.
S sebou si vezměte: zahradnické nůžky, pevný
zelený provázek, na základ věnečků břečťan, psí
víno nebo borůvčí, dále bylinky (celerová nať,
oregano, šalvěj, meduňka, měsíček atd,....). Cena
50,- Kč. Přihlašujte se do 7. září 2020 na tel. čísle
– 603 713 836, osobně ve škole nebo na email:
kasparova@zschodovice.cz.
Těšíme se na všechny zájemce.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Chodovice

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Letošní prázdniny se vyvedly a počasí bylo naprosto
úžasné. Prázdninové téma v naší školce se točilo kolem
celého světa. Povídali jsme si o Indiánech i Černoších,
jaké jsou jejich zvyky, jak vypadají a kde bydlí. Tvořili
jsme, zpívali a běhali po lese.
Prázdniny uběhly jako mávnutím proutku a my přivítáme
v naší školičce nové kamarády. V letošním školním roce
nás bude provázet téma přírody. Pomocí zvířátek se
seznámíme s pravidly soužití v mateřské školce.
Objevíme svět ptáků. Poznáme tajemství rostlin a stromů.
Nakoukneme do hmyzí říše, a kdo ví, možná objevíme i
poklad. Nebo že by to byl jenom kámen? Nechme se
překvapit. Máme se na co těšit. Nezapomeneme ani na
tradice a zvyky.
Některé aktivity jsem nuceni díky současné situaci s covid
– 19 omezit. Jsme ale optimističtí, a věříme, že se vše
brzy vrátí do běžných kolejí. Moc všem dětem a rodičům
děkujeme za spolupráci a pochopení. S přáním pěkného
podzimu a pevného zdraví.
Kolektiv MŠ

SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Všichni jste srdečně zváni v neděli 13. září 2020 od 10:00 hodin do
sportovního areálu U Vagónu, kde se sejdou děti ve věku do šesti let –
kategorie přípravka. Děti předvedou závod požární všestrannosti (1.
Střelba – hod tenisovým míčkem na cíl, 2. Základy topografie – každý člen si
vylosuje a určí topografickou značku, 3. Uzlování – každý člen uváže Plochou
spojku nebo Tesařský uzel, 4. Základy první pomoci – obrázky záchranných
složek IZS a k nim přiřadit správné telefonní číslo na hasiče 150, na
záchrannou službu 155 a na policii 158, 5. Požární ochrana – každý člen si
vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků a přiřadí ji
k odpovídajícímu prostředku a 6. Překonání překážky – vodní příkop 0,5 m),
štafetu dvojic a požární útok. Přijďte se podívat a povzbudit naše nejmenší
hasiče. Určitě se bude na co dívat ☺.
Pš

HASIČI O PRÁZDNINÁCH
Letní hasičský tábor pro děti se letos konal v Potštejně. Do tábora jsme jeli vlakem v pondělí 10. srpna 2020. Celý
týden děti soutěžily v netradičních soutěžích ve družstvech, ale i samy za sebe. Děti se koupaly v bazénu, ale i
v Divoké Orlici, zahrály si několik nočních her a navštívili jsme hrad Potštejn. Jako již tradičně byla pro táborníky
připravena stezka odvahy, kterou si pro ně připravují starší kamarádi. Poděkování patří všem, kdo jste nám jakkoliv
a čímkoliv přispěl na tábor. Velké poděkování patří manželům Rosůlkovým, Špráchalovým, Pétě Škvrnové a mé
rodině, protože bez jejich pomoci bychom tábor nemohli uskutečnit. A kam vyjedeme příští rok na letní tábor? Ano,
pojedeme opět do Potštejna a už se moc těšíme.:)
A co nás čeká po prázdninách?
29. 8. O pohár starosty OSH Jičín – Jeřice
5. 9.
O pohár starosty OSH Jičín – Nemyčeves
5. 9.
Netradiční hasičská soutěž v Bílsku
12. 9. O pohár starosty OSH Jičín – Valdice
13. 9. Setkání přípravek Královéhradeckého kraje – Holovousy
19. 9. O pohár starosty OSH Jičín – Horní Nová Ves
26. 9. Úlibický koláč – Úlibice
4. 10. Závod požární všestrannosti – Brada – Rybníček
Tak jak to vypadá, podzim máme pěkně nabitý, tak nám všem přeji hodně zážitků a pěkné výsledky.☺
Petra Baliharová

DĚTI PÍŠÍ O TÁBOŘE V POTŠTEJNĚ
Dne 10. 8. jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží v Ostroměři. Rozloučili jsme se s našimi blízkými a vyjeli jsme
směr Hradec Králové. Tam jsme hodinu čekali na další vlak. Mezi tím jsme se nasvačili a poté jsme sedli do dalšího
vlaku, který mířil do naší cílové stanice jménem Potštejn. Od vlakové zastávky jsme šli asi 3 km do tábora
Trelleborg, kde jsme se ubytovali. Pak nás čekala večeře a rozdělení do družstev – béžové, červené, modré a
zelené. Druhý den jsme začali soutěžit o výhru v celotáborové hře Pevnost Potštejn. Každý následující den jsme
hráli různé hry buď do celotáborové hry nebo do barevných družstev. Ve čtvrtek 13. 8. jsme odpoledne vyrazili na
výlet, na blízký hrad Potštejn a do stejně jmenovaného města, abychom si nakoupili. :) Pak jsme šli podél Divoké
Orlice zpět do tábora. V pátek odpoledne pršelo, tak že nebylo možné hrát hry venku, ale to ani nezastavilo naše
„dorostence“, kteří nám přijeli uspořádat úžasnou stezku odvahy. V sobotu
dopoledne jsme běželi závod požární všestrannosti, který se všem dětem
povedl. Odpoledne nás čekali poslední soutěže a známý sběr diamantů
z pevnosti. Večer proběhlo celkové vyhodnocení tábora a soutěží
barevných družstvech. Jako první skončilo béžové družstvo, druhé bylo
červené, třetí modré a čtvrté zelené. Následovala diskotéka. Kterou jsme
si všichni užili. V neděli už nezbývalo nic jiného, než zabalit a uklidit tábor.
Děkujeme za další skvělý zážitek a za skvělé jídlo během tábora.☺
Lucka Vojtěchová, Terča Škvrnová, Verča Soukupová, Anička Trnková

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
se uskuteční dne 26. září 2020 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

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2. – 3. ŘÍJNA 2020
•
•
•

•
•

•

•

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
3. října 2020 od 08:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je: Obecní úřad, Holovousy č.p. 39, 508 01 Hořice,
telefonní spojení do volební místnosti – tel.: 493 691 538.
Z důvodu Mimořádných opatření vydaných vládou s platností od 1. 9. 2020 je povinnost vstoupit do
volební místnosti s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku
18 let, a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020)
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla volební komise zřízena.
pš

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM TURNAJEM O POHÁR STAROSTKY
Na perfektně připraveném trávníku ve sportovním areálu U Vagónu, se v sobotu 22.
srpna uskutečnil 24. ročník pouťového turnaje v malé kopané. Letos s e nám sešlo
7 mančaftů, které se mezi sebou utkaly systémem každý s každým a že se bylo na
co dívat! Obec reprezentovali jako vždy hráči místních celků Chodovous a Staré
gardy. I letos se dařilo více hráčům Chodovous, ale uznání zaslouží hlavně hráči
Staré gardy. Za rok se oba celky spojí a budou reprezentovat obec společně.
Nejvíce to střílelo Chodovouským a týmu z Ostroměře, kterému bohužel místní
borci v prvním zápase smolně podlehli a i díky tomu, že Ostroměř jen jednou
remizovala a jinak vše vyhrála, mohla se radovat z celkového prvenství na turnaji.

Nutno dodat, že se jednalo o tým plný fotbalistů a tím pádem pro ně zřejmě první a poslední účast na našem turnaji.
Chodovouští chtěli zapomenout na první mač a začaly přicházet výhry. Bohužel také další prohra, remíza a spousty
neproměněných penalt, které ve finále často rozhodují. Místním borcům to stačilo pouze na bramborové místo.
Stará garda prohrála 4 zápasy, jednou vyhrála, jednou remizovala a penalty už vůbec nedávala. Asi nějaké místní
prokletí… A tak chlapi skončili na předposledním 6. místě. Druhým nejvíce střílejícím týmem byl Rumpl Cimpr
Campr, který skončil na pěkném 2. místě. Hráči Baťáku, okolo tajemného pana X z Holovous, se rvali, co to šlo.
Vyhráli dokonce i všechny penaltové rozstřely, ale prvenství z loňského roku neobhájili. Mohli být druzí, ale díky
horšímu vzájemnému zápasu se museli spokojit s bronzovým místem. Tým Pět fíků, který u nás hrál podruhé, se
oproti loňsku zlepšil a obsadil 5. místo. Stejně jako loni, ale letos to neznamenalo místo poslední. Na posledním 7.
místě skončil tým nováčků a to Vyhoukaný sovy ze Sovětic. Borci si ale zasloužili uznání všech protihráčů, protože
to za 1. nebyli žádní fotbalisti a za 2. hráli bez střídání!

Celkové pořadí:
1. Ostroměř
2. Rumpl Cimpr Campr
3. Baťák
4. Chodovousy
5. Pět fíků
6. Stará garda
7. Vyhoukaný sovy

21:4
17:9
14:7
21:8
10:19
6:15
4:31

16 bodů
13 bodů
13 bodů
9 bodů
8 bodů
3 body
1 bod

Po vyhlášení turnaje se uskutečnil, jak již bývá zvykem, zápas hasičů a místních fotbalistů na boso, kteří přežili
turnaj. Zápas to byl velice plodný na góly, hlavně z řad hasičů, kterým to pěkně střílelo a tak se mohli radovat
z vítězství v normální hrací době. Na penalty ale už nestačili a tak byla celková remíza zasloužena.
Závěrečné velké díky patří obci Holovousy za finanční sponzoring jak na turnaj, tak i celoroční, bez kterého by se
fotbal v Chodovousích konat na takové úrovni nemohl! A v neposlední řadě také velké díky obsluze občerstvení ve
Vagóně, která měla se všemi těmi unavenými fotbalisty trpělivost od rána do rána.
Takže zase za rok na hřišti U Vagónu. Fotbalu zdar!
Dodik

KULTURNÍ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
Doba koronavirová přišla bez varování a zasáhla snad do všech odvětví našeho života a také do kulturního dění
v naší obci. Řada plánovaných akcí byla zrušena a jiná omezena. Důvodem je onemocnění, které je způsobeno
novým typem koronaviru Covid-19 s odborným označením SARS-CoV-2. Tento virus během pár měsíců ochromil
téměř celý svět. Březen 2020 tak změnil životy nás všech. Prakticky
ze dne na den jsme se museli začít chovat jinak, než jsme byli
zvyklí. Nikdy by nás ani nenapadlo, že se během několika dnů
dokážou z našeho života vytratit jistoty všedního dne a že si
musíme připustit možnost, že mohou i v dnešní době nastat situace,
které náš svět převrátí naruby.
Z důvodu prevence šíření koronaviru platí různá opatření a nařízení
i pro pořádání akcí. Týkají se hygienických podmínek a pravidel,
stanoveného počtu účastníků a nošení roušek. V tuto chvíli na
vnitřní akce může maximálně 500 lidí a na venkovní 1000. Nově
sice může být více lidí na akcích ve větších areálech, jako jsou
stadiony či koncertní sály, členěných do oddělených sektorů. Dříve
mohlo být takových sektorů jen pět, a v každém z nich 500 lidí u
vnitřních akcí a u venkovních 1000. Od 1. září mohou organizátoři
vytvořit až deset sektorů v areálech s kapacitou nad 5000 lidí, ale
jen u akcí, při nichž nejméně 70 procent účastníků sedí na
sedadlech.
A tak jsme se i my museli vypořádat s dostatečným předstihem
s různými opatřeními, která se stále mění a rozhodnout, jakým
způsobem budeme řešit naplánované akce:

14. ročník Slavnosti svatého Bartoloměje – změna místa konání
Při projednávání jednotlivých akcí na únorovém zastupitelstvu byla
řešena varianta změny místa konání Slavností svatého Bartoloměje.
Tato informace byla zároveň otištěna ve Zpravodaji a spoluobčané
dostali možnost se vyjádřit. Na naši výzvu byla doručena jedna písemná
odpověď, ve které byl vyjádřen nesouhlas se změnou místa konání.
Žádnou jinou reakci jsme nedostali. Vše bylo znovu projednáno na
zastupitelstvu v červnu, kdy bylo třeba o místě konání a programu
Slavností sv. Bartoloměje rozhodnout. Stále se měnící koronavirová
opatření a nařízení ohledně pořádání akcí a nejistota co bude a nebude
platit v srpnu, rozhodla o tom, že se Slavnosti uskuteční ve sportovním
areálu U Vagónu, který nabízí daleko větší prostor.
Byl to prostě způsob, jak vše řešit s ohledem na platná hygienická nařízení, v areálu se sociálním zázemím jak pro
obsluhu občerstvení, tak i návštěvníky. Slavnostní víkend 29. - 30. 8. 2020 zahájí v pátek v pravé poledne
Zdeněk Novotný, který bude zvonit na kostelní zvon ještě také v sobotu a v neděli před mší svatou. Kostel
sv. Bartoloměje bude na tento víkend vyzdoben tak jako každý rok a v neděli 30. 8. 2020 od 11:00 hodin v něm
proběhne mše svatá. Odpolední program se pak bude konat ve sportovním areálu, kde bude připraven kulturní
program. Varhanní koncert se v kostele sv. Bartoloměje konat nebude a to z oprávněné obavy, že by na něj přišlo
málo lidí. Koncerty, které jsou pořádány během roku, a to včetně adventních, jsou v poslední době velmi málo
navštěvovány. A to nás organizátory moc mrzí. Pokud nám koronavirová opatření umožní pořádání adventních
koncertů v kostele svatého Bartoloměje, tak jeden z nich bude určitě varhanní.
A tak dejme letošním Slavnostem svatého Bartoloměje s programem ve sportovním areálu U Vagónu šanci. Všichni
pak budete mít možnost vše posoudit a k neplánované změně místa konání se vyjádřit. My budeme moc rádi za
vaše reakce.

Výlet nejen pro seniory – letos jinak
V měsíci září tradičně zveme naše seniory na výlet po krásách a
zajímavostech jiných krajů naší země. V letošním roce, který je plný
preventivních bezpečnostních opatření, jsme připravili pro naše seniory alternativní řešení. Tentokrát nevyužijeme
služeb cestovní kanceláře HOŠKA TOUR, ale "poznávání " nahradíme příjemným posezením v občerstvení U
Vagónu, které doplní lehký zábavný kvíz ze znalostí z našich obcí. Příjemnou atmosféru doplní hudební vystoupení
pana Malicha.
Zveme Vás v sobotu 12. září 2020 v 15:00 hodin na "netradiční výlet s posezením " U Vagónu. V případě
potřeby Vám zajistíme dopravu tam i zpět domů. Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 732 108 061
– Lenka Doležalová, nebo na telefonním čísle 493 691 538 – obecní úřad. Těšíme se na setkání s Vámi.

Vítání občánků – přeloženo z května na září
Plánované květnové vítání občánků bylo zrušeno a přesunuto na nový termín.
V kostele svatého Bartoloměje v neděli 20. září 2020 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.

18. ročník Slavností holovouských malináčů - zrušen
Každý rok jsme v srpnovém vydání Zpravodaje přinášeli informace
ohledně naší největší každoroční akce Slavnosti holovouských malináčů.
Touto dobou byly přípravy v plném proudu a my se těšili na první říjnovou
sobotu s bohatým kulturním programem, náves plnou řemeslníků,
ovocnářů, zelinářů a davy návštěvníků.

Nikdy nás nenapadlo, že budeme okolnostmi nuceni některý z ročníků zrušit. Nepíše se mi to vůbec lehce, ale rok
2020 se tak zapíše do historie jako první, kdy se tradiční Slavnosti holovouských malináčů nekonaly.
Organizačně nejsme schopni zajistit podmínky k pořádání akce takového rozsahu. Proto jsou letošní slavnosti
zrušeny a věřte, že i nám organizátorům to je moc líto. V roce 2021 si snad vše vynahradíme.

Drakiáda a bramboriáda
Zveme všechny děti se svými rodiči, prarodiči a kamarády na
odpoledne plné her, soutěží, pouštění draků a pečení bramborových
dobrot. Těšíme se na všechny v neděli 18. října 2020 ve 14:00 hodin
ve sportovním areálu U Vagónu. Děti, vezměte si s sebou draka,
bramboru na bramborák a hlavně nezapomeňte přinést do soutěže
co možná největší a nejtěžší bramboru. Přijďte společně s námi
přivolat podzim! :-)

Lampiónový průvod
Vznik samostatného československého státu je dnem státnosti 28. října. V
našich obcích si ho již tradičně připomínáme v předvečer 27. října srazem
u pomníku v 18:00 hodin. Po krátkém vystoupení dětí z chodovické školy
přejdeme společně s lampióny k holovouskému rybníku. Tam děti vypustí
na hladinu ve škole vyrobené lodičky z kůry s vlajkou České republiky.
Zveme tímto všechny děti, rodiče a širokou veřejnost na nevšední
zážitek. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají v našich obcích udržovat
tradice a významné svátky.
tým organizátorů obecních akcí

POUŤ?
Již v únorovém vydání Zpravodaje se psalo o záměru přemístit pouť na
sportovní hřiště U Vagónu – s výzvou, abychom vyjádřili své názory na tuto
navrhovanou změnu. Nevím, zda nás bylo víc, ale já jsem tehdy napsala, že s
tím nesouhlasím, protože pouť přece patří ke kostelu. Je to svátek sv.
Bartoloměje a bývalé zastupitelstvo obnovilo tuto tradici v plné parádě. Kostelík
a jeho okolí jsou pěkně upravené, a bylo příjemné se zde potkávat a pozdravit
s lidmi, kteří sem přicházeli za bohatým programem a varhanním koncertem.
Byla to také příležitost jednou za rok navštívit a oživit tuto část obce.
Jsem zklamaná rozhodnutím našeho obecního zastupitelstva o přemístění
pouti sv. Bartoloměje tímto radikálním způsobem, bez sebemenšího
doprovodného programu v kostele. Mám za to, že náš kostelíček ne
byl nikdy tak přeplněný, abychom se museli bát nákazy, a že koronavirus pomohl jako záminka k prosazení změny,
kterou měla obec již dávno v plánu.
Přestože mám velké obavy, aby to tak nezůstalo trvale, moc bych přála nám všem i pouťovým hostům, aby obec
problémy, které má s pořádáním této pouťové slavnosti, řešila jinak a vrátila pouť ke kostelu, aby se od nás kultura
a tradice nevzdalovaly.
Je mi z toho smutno, ale těším se, že příští rok budu opět poslouchat sváteční varhanní koncert v kostele, na který
jsem jako chodovická rodačka pyšná.
Ten příspěvek píši jen za sebe, ale vím, že je víc takových občanů, kterým se tento způsob nelíbí a bude jim smutno
jako mně.
B. Kozárová

NUDA? NEZNÁME!
Zveme všechny rodiče a jejich zvídavé děti, malé i větší, do Smetanových
sadů v Hořicích. V první školní den, tedy 1. září 2020, se od 14:00 do
17:00 hodin uskuteční dnes již tradiční akce NUDA? Neznáme!, kterou
pořádá Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II. V průběhu aktivního
odpoledne se představí organizátoři volného času dětí, a to ukázkami své
činnosti nebo soutěžními disciplínami pro děti. V případě nepříznivého
počasí se akce ruší! Účastníci si mohou znovu užít zajímavých úkolů, které
jsou pro ně připraveny a odnést si malé odměny za jejich splnění.
Sponzorsky nám ovoce opět přislíbil věnovat Výzkumný a šlechtitelský
ústav ovocnářský v Holovousích.
V průběhu zábavného odpoledne budou také vyhlášeni a odměněni autoři
nejzdařilejších
psaných
a výtvarných děl, které vznikly na základě výzev našeho projektu MAP II
v době koronavirového nouzového stavu. Pokud chcete tato díla vidět a
posoudit, zda naše poroty vybraly správně, máte do konce srpna možnost v Městském muzeu v Hořicích.
Tak tedy nezapomeňte - 1. září odpoledne v Hořicích. Po tomto datu až do 18. září budou v prostorách MěÚ Hořice
instalovány nástěnky představující činnost kroužků a zájmových organizací zaměřených na volný čas dětí.

Za MAP pro ORP Hořice II Zdeňka Novotná

POZVÁNÍ VŠÚO HOLOVOUSY
na již tradiční Den otevřených dveří VÝZKUMNÉHO A
ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY
s.r.o., který se bude konat v sobotu 3. 10. 2020, v termínu pravidelné
akce Sla vnosti Holovouského malináče. Program začíná v 11:00 hodin
seminářem o pěstování ovoce od odborníků z VŠÚO.
Potom bude následovat od 13:00 hodin prohlídka VŠÚO, výstava
současných a genofondových (starých) odrůd ovoce, ochutnávky
ovoce a výrobků z nich, výstava o včelách a včelaření, výstava strojů,
prodej ovoce a výrobků, prodej stromků odrůdy Holovouské malinové.
Zároveň proběhne prezentace zemědělských škol z našeho regionu.
Na setkání s vámi se těší pracovníci VŠÚO Holovousy.

VŠÚO HOLOVOUSY
Od 28. 9. 2020 bude zahájen výkup jablek na skladě ovoce – odrůdy Holovouské malinové. V pondělí, úterý,
středa, pátek od 12:00 – 14:30 hodin, čtvrtek 12:00 – 17:00 hodin. Cena 15,- Kč vč. DPH za jablka tržní
produkce průměr min. 6 cm. Cena 3,- Kč vč. DPH za moštová jablka. V případě dotazů kontaktujte paní M.
Šecovou na tel. č.: 605 530 995.
M. Šecová

FESTIVAL REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ NA ZVIČINĚ
Plánujete svůj program na říjen? Rádi byste spojili návštěvu jarmarku regionálních produktů
s drakiá dou? Pak právě pro vás je určen Festival regionálních produktů, který se bude
konat 10. října 2020 na vrchu Zvičina. Festival regionálních produktů letos nahradí tradiční
Zavírání turistické sezony na Zvičině, ale o své oblíbené stánky s výrobky místních
producentů ani o bohatý program pro děti nepřijdete!

Už od 11:00 hodin bude na třicet výrobců a prodejců nabízet své dobroty, hořické
trubičky, miletínské modlitbičky, bělohradské preclíky, langoše a klobásy,
čokoládu, pivo, kávu, medovinu, keramiku, šperky, hračky, mýdla, bylinky a další
produkty nejen z Podkrkonoší, ale i z Českého ráje, Krkonoš a Hradecka. Pro děti
připravujeme ve spolupráci s DDM Jednička ze Dvora Králové nad Labem
drakiádu, kde kaž dý soutěžící drak obdrží cenu. Celý den nás bude provázet
živá hudba a program s Rodinnými pasy. Děti i jejich rodiče se mohou těšit na
vystoupení divadélka a nebudou chybět ani výtvarné dílničky.
Samozřejmostí bude velká nabídka turistických propagačních materiálů, letáků a
map z celého Královéhradeckého kraje.
Akci zajišťuje spolek Podzvičinsko ve spolupráci se svými členy, finančně nás podpořil Královéhradecký kraj a
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Přidejte se tedy k nám a přijďte 10. října na vrch Zvičina, věříme, že nebudete litovat!
DM Podkrkonoší

PTÁCI HOLOVOUSKÝCH ZAHRAD
Vídáme je každý den, některé známe, některé ne. Některé
vidíme celý rok, některé jen od jara do podzima, některé
pouze v zimě. Řeč je o obyvatelích našich zahrad, kterými
jsou ptáci.
Celoročním obyvatelem nám dobře známým je hrdlička
zahradní, ale naše zahrady začíná obývat i její větší příbuzný, kterým je holub hřivnáč. O naše stromy se stará,
někdy si přilepšuje na ořechách strakapoud velký, občas můžeme zahlédnout také žlunu zelenou. Když pozorujeme
zvýšený ruch mezi drobným ptactvem a budeme se pozorně dívat, máme možnost pozorovat při nízkém letu
krahujce obecného, který loví po vsích drobné pěvce.
To bylo pár tzv. nepěvců, teď se podíváme na ty malé zpěvavé. Kdo by neznal vrabce? Ale pozor není to tak
jenoduché. Známe vrabce domácího a polního. U vrabce domácího rozeznáme samičku od samečka, u polního
ne. Ranním zpěvem nás budí kos černý, který je schopen vše přehrabat, proto ho také někteří lidé na zahradě
neradi vidí. Ještě stále v létě vidíme vlaštovku obecnou, která už není tak
hojná jako dříve, prostě chlívky, domácí zvířata a venkovní hnojiště mizí.
Častější je příbuzná jiřička, která má ovšem trochu jiné hnízdní nároky. Kdo
by neznal kominíčka, neboli rehka domácího, černě zbarvený ptáček s
rezavým ocáskem. Rád na hnízdění vyhledává všelijaké výklenky, můžete
mu pomoci umístěním polobudky.
Na zahradě je vidět i jeho vzácnější příbuzný rehek zahradní s krásně
oranžovým bříškem. Na slunečnicích a bodlácích je nepřehlédnutelný stehlík
s červenou hlavičkou, samičky červenou hlavičku nemají. Nelze si
nevšimnout černobílých st rak (to je ale pouze optický klam, v jejím peří byste
marně černou barvu hledali) a také přibývajících sojek.
Další ptáčci už tak nápadní nejsou, jsou to například budníčci, menší a větší,
velmi vzácně lesní. Pěnice jsou také na zahradách: černohlavá, hnědokřídlá,
pokřovní a slavíková. Samozřejmě zvonek zelený a jeho příbuzný zvonohlík
zahradní.
Co takhle pěnkava obecná? Ptáček s červeným bříškem, který je aktivní
ještě ráno za tmy a k večeru, podle bříška prostě červenka obecná. Na koho
jsme zapomněli? No přeci na sýkorky. Na koňadru, u které zkušený ornitolog
rozezná samičku od samečka podle velikosti černé skvrny na břiše. Modřinku zná taky každý. Ale co takhle babka,
úhelníček atd.? Psaní o každém ptáčkovi by vydalo na samostatný článek, tak někdy příště.
Jiří Rejl

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom rádi poděkovali Honzovi Musilovi, který obci věnoval pytel pšenice na krmení ryb.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Václav Žďárský
Jaroslav Vagenknecht

75 let
75 let

Výše uvedeným oslavencům
srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Narodila se
Tereza Přibylová z Chodovic

PODZIMNÍ PRANOSTIKY
ZÁŘÍ
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
Na sv. Václava bývá bláta záplava.

ŘÍJEN
Teplý říjen, studený únor.
Svatý Havel – devět počasí za den.
Šimona a Judy – zima je všudy.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•

29. 8.
30. 8.

•
•
•
•
•
•

10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
20. 9.
26. 9.

•

2. – 3. 10.

•
•
•
•

3. 10.
18. 10.
27. 10.
31. 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.

Pouťová zábava – ve sportovní areálu U Vagónu – živá hudba od 20:00 – 02:00 hodin
Slavnosti sv. Bartoloměje – v 11:00 hodin poutní mše svatá v kostele,
od 13:30 hodin bohatý kulturní program ve sportovním areálu U Vagónu a
na farské zahradě budou již od pátku v provozu pouťové atrakce.
Výtvarná dílna (bylinkový věneček) – od 14:00 do 17:00 hodin u školy v Chodovicích
Hasiči – sběr železného šrotu
Výlet nejen pro seniory – letos jinak – od 15:00 hodin posezení U Vagónu
Setkání hasičských přípravek – ve sportovním areálu U Vagónu od 10:00 hodin
Vítání občánků – od 14:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(Chodovice u Svartesu 10:25 – 10:40 hodin a Holovousy u OÚ 10:50 – 11:05 hodin)
Volby do zastupitelstev krajů – na OÚ v pátek 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu 8:00 –
14:00 hodin (od 1. 9. 2020 – povinnost zakrytí dýchacích cest (roušky, ústenky, šál……)
ZRUŠEN! – 18. ročník Slavností holovouských malináčů
Bramboriáda a drakiáda – od 14:00 hodin ve sportovním areálu U Vagónu
Lampiónový průvod – od 18:00 hodin u pomníku
Výročí 110 let SDH Holovousy – průvod od OÚ k pomníku

Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) od 1. 9. každé úterý,
zelená známka (1x za 14 dní) – 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., žlutá známka (měsíční) – 1. 9., 29. 9., 27.
10., oranžová známka (rekreační) – 1. 9., 15. 9., 29. 9. – poslední svoz, černé pytle na směsný odpad – svoz
každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 1. 9., 6. 10., 3. 11. 2020.
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