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Máme tu další vydání Zpravodaje. Během uplynulých dvou měsíců se epidemiologická situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 v České republice zhoršila natolik, že byla vydána řada dalších vládních
nařízení a opatření. Roušky se tak opět staly součástí našeho života. Od čtvrtka 10. září jsou povinné, až na některé
výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a také v prostředcích veřejné dopravy i na jejich
zastávkách. Semafor České republiky má už jednotnou barvu – je na stupni III a to je nejvyšší stupeň pohotovosti,
kdy se jedná o narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos nákazy. Od pondělí 5. října 2020 byl zatím na dobu
30 dnů vyhlášen nouzový stav, se kterým začala platit i krizová opatření, kterými vláda omezila volný pohyb osob
a pořádání hromadných akcí a opatření se dál zpřísňují.
Mluví se o tom, že Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového
stavu ještě o jeden měsíc – to by bylo do 3. 12. 2020. Vláda dále kvůli nepříznivému
vývoji epidemiologické situace s platností od 28. 10. 2020 ještě zpřísnila svá nařízení
zavedená před čtrnácti dny. A tak je až na výjimky zakázán volný pohyb na veřejnosti
od 21:00 do 4:59 hodin. Povolené jsou jen cesty do práce či k lékaři a domů. Po deváté
hodině večer mohou z domu vyjít ti, kteří venčí psa, avšak pouze do 500 metrů od svého
bydliště. Během dne jsou i nadále povolené vycházky v přírodě a v parcích, pobyt na
chatách a chalupách. Práce z domova (home office) má být přikázána tam, kde je to
možné, v soukromých, veřejných i státních podnicích. Zakázán, opět s výjimkami, je
maloobchodní prodej v neděli. Ve všední dny a soboty pak mezi 20:00 a 5:00 hodinou.
Nadále platí i stávající opatření jako omezená úřední doba na dva dny v týdnu či omezení turistiky v Česku.
Ubytovat se v ubytovacích zařízeních mohou jen lidé na služební cestě, ubytovávat turisty není možné. Všechna
aktuální nařízení a omezení jsou dostupná na odkazu: www.mzcr.cz a www.vlada.cz.
Koronavirová opatření ovlivnila a dál ovlivňují život v naší obci i běžné dny každého z nás.
Veškeré plánované akce na období září – říjen 2020 byly zrušeny.
Provoz obecního úřadu
Vstup do budovy úřadu je možný pouze v roušce, po desinfekci rukou a nutné je dodržovat rozestupy dvou metrů.
Obecní úřad je veřejnosti otevřen pouze v době úředních hodin (PO: 8:00 – 12:00 hodin, ÚT: 15:00 – 17:00 hodin)
pro vyřízení naléhavých záležitostí. Mimo úřední hodiny je možné vyřídit Vaše záležitosti pouze po předchozí
telefonické domluvě na níže uvedených tel. číslech: Brádlová Zlatuše – 730 519 017, Škvrnová Petra –
730 519 013, nebo elektronicky: emailem obec@holovousy.cz, nebo DS 53kbqmc.
Knihovna obecního úřadu je od čtvrtka 22. října 2020 až do odvolání uzavřena.
Základní škola a Mateřská škola Chodovice
Od pondělí 14. 9. 2020 do 22. 9. 2020 byla základní škola z důvodu karantény uzavřena poprvé. Od středy 14. 10.
2020 je usnesením Vlády ČR omezen provoz základních škol podle školského zákona. Žáci naší školy tak už
podruhé přechází na distanční výuku, která je pro žáky povinná. V týdnu od 26. do 30. října 2020 na distanční
výuku navazují „koronavirové“ podzimní prázdniny.
Mateřská škola a školní jídelna fungovaly do pátku 24. 10. 2020 bez omezení. Rodiče žáků naší školy mohli pro
své děti doma odebírat obědy. Na koronavirové prázdniny se uzavřela i mateřská škola a školní jídelna. A jak to
bude od 2. listopadu dál, není v době vydání Zpravodaje jasné.
Občerstvení U Vagónu
V rámci vydaných krizových opatření došlo také na omezení a následně úplné uzavření Občerstvení U Vagónu.
Do poslední chvíle jsme se snažili využít přívětivé podzimní počasí, vše řešit výdejním okénkem a nechat vnitřní
prostor vagónu uzavřený. S platností od 24. 09. 2020 byla usnesením vlády zakázána přítomnost veřejnosti
v provozovnách v čase mezi 22:00 – 06:00 hodinou. Od 9. 10. 2020 byla zakázána přítomnost veřejnosti
v provozovnách v čase mezi 20:00 – 06:00 hodinou. A od 14. 10. 2020 je na veřejně přístupných místech zakázáno
pití alkoholických nápojů. Bezdrátové připojení na internet pro veřejnost nesmí být poskytováno. A tak je
Občerstvení U Vagónu od 14. 10. 2020 uzavřeno. V této době nuceného klidu byl vymalován sklad a sprchy
sociálního zázemí.

Stav nouze – Obec Holovousy – nabídka pomoci spoluobčanům
Dne 15. 10. 2020 byla do vašich poštovních schránek doručena nabídka pomoci při zajištění základních životních
potřeb, včetně nákupů potravin a léků našim seniorům, rizikovým skupinám obyvatel a rodinám v karanténě.
Nabízena je desinfekce na ruce – kdo si ještě nevyzvedl desinfekční prostředek na ruce
nebo nutně potřebuje další, může si ho po předchozí domluvě vyzvednout na obecním
úřadu. Dopis obsahuje také výzvu k registraci do aplikace Mobilního rozhlasu, která byla
spuštěna v březnu 2020. Veškeré nové informace, které jsou hlášeny obecním
rozhlasem, obdrží každý zaregistrovaný do svého mobilního telefonu nebo na e-mail.
Bližší informace o registraci najdete na webových stránkách obce www.holovousy.cz. V
případě potřeby, po telefonické domluvě je možné provést registraci pomocí tištěného
registračního formuláře.
Pokud budete potřebovat naši pomoc, neváhejte nás kontaktovat na tel.: Petra Škvrnová
– 730519013, Zlatuše Brádlová – 730519017 a Lenka Doleželová – 732108061.

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Dne 6. října se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáno a schváleno:
Realizace projektu „Přístavba sociálně technického zázemí – zeleň“
Práce na přístavbě sociálně technického zázemí jsou téměř dokončeny a vše směřuje
k úspěšnému předání dokončené stavby. Zaměstnanci na úseku zeleně se tak konečně
dočkají odpovídajících a tolik potřebných prostor pro svoji práci i obecní techniku.
Technické služby Hořice spol. s r.o. - Smlouvy o poskytování služeb
Zastupitelé projednali možnosti a podmínky poskytování služeb – likvidace odpadu
vznikajících na území obce Holovousy se společností Technické služby Hořice spol. s r.o. a
schválili uzavření Smlouvy o poskytování služeb na likvidaci odpadu a Smlouvy o poskytování
služeb likvidace bioodpadu rostlinného původu. Smlouvy budou platné od 1. 1. 2021.
Podrobnosti budou uvedeny v prosincovém vydání Zpravodaje.
Kalvoda služby s.r.o. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě mandátní
Zastupitelé schválili uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě mandátní, který řeší navýšení cen za poskytování služeb a
hodinové sazby společností Kalvoda služby s.r.o., která pro obec Holovousy zajišťuje technicko-provozní činnost
při provozování kanalizace a čistírny odpadních vod.

Zrušení Obecně závazných vyhlášek č. 1/2008 a č. 1/2010
Zastupitelstvo obce Holovousy vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, která ruší staré obecně závazné
vyhlášky č. 1/2008 a 1/2010.

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2019346/VB/04
Projednán a schválen byl záměr zřídit věcné břemeno k nemovitosti – pozemku prac.č. 887/5, ostatní plocha, v k.ú.
Holovousy v Podkrkonoší s ČEZ distribuce, a.s..
Nabídka a podmínky prodeje nemovitosti – pošty v Chodovicích
Stavba pochází cca z roku 1905, kdy byla vystavěna jako kampelička a v roce 1963 došlo k převodu a přestavbě
na poštu. Cena dle znaleckého posudku je 850. 000,- Kč a přímý prodej za tuto cenu je možný pouze v případě,
že obec Holovousy uzavře smlouvu na provozování Pošty Partner, kterou bude provozovat právě v této
nemovitosti. Součástí kupní smlouvy by byla smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti spočívající
v možnosti užívat část předmětné nemovitosti ze strany České pošty, a to pro případ ukončení smlouvy na
provozování Pošty Partner. A dále by se obec Holovousy musela zavázat, že po dobu 20 let ode dne vkladu zákazu
zcizení a zatížení do katastru nemovitostí Předmět koupě ani částečně jakýmkoli způsobem nezcizí ani jej, byť jen
částečně, nezatíží jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Prodávajícího.
Pošta Partner je pošta provozovaná třetí osobou. Rozsah poskytovaných poštovních služeb odpovídá klasické
poště. Příjem a výdej zásilek, peněžní služby, základní bankovní služby, prodej poštovních cenin a dalších
vybraných služeb a zboží. Chod Pošty Partner zajišťuje provozovatel ve své provozovně a na vlastní náklady a
Česká pošta za služby provozovateli platí provizi – pro nás aktuální nabídka 10. 086,- Kč/měsíc. Zastupitelé se
shodli na tom, že nákup nemovitosti – stávající pošty za cenu 850. 000,- Kč za účelem
provozování služeb Pošty Partner v této nemovitosti obcí je nevyhovující. Budova není
v dobrém stavu a poskytování služeb v ní by zatížilo obecní rozpočet, protože náklady
na energie a také pracovní sílu by nabízená částka 10. 086,- Kč/měsíc nepokryla.
Projednání záměru pronájmu nebytových prostor – obchod + služby
Smlouva o nájmu vybavených nebytových prostor – provozovny služeb pro občany –
Smlouvy o nájmu nebytových prostor byly k 31. 8. 2020 ukončeny (kadeřnictví,
pedikúra) a jsou bez využití. Zastupitelé schválili vyvěšení záměru na jejich opětovný
pronájem.

Smlouva o nájmu vybavených nebytových prostor – Prodejna potravin a doplňkového zboží
Od listopadu loňského roku jsou i tyto vybavené prostory bez využití. Zájem o jejich pronájem nemají ani oslovení
provozovatelé HRUŠKA, spol. s r.o., SD Jednota Nová Paka ani AGRO Chomutice a.s.. Cíleně jsou oslovováni
provozovatelé vietnamských prodejen, ale protože součástí prostor k pronájmu není byt, je těžké je k provozování
prodejny potravin a doplňkového zboží v naší obci přesvědčit.
Záměry pronájmů výše uvedených nebytových prostor jsou řádně vyvěšeny na úřední desce a nabídky je možné
předkládat do 9. 11. 2020. Prostory k pronájmu byly v říjnu vymalovány.
Vzhledem k tomu, že je o provozování venkovské prodejny i nebytových prostor pro poskytování služeb
v Holovousích velmi malý zájem, shodli se zastupitelé na tom, že prostory budou pronajímány ve stejném režimu,
jako tomu bylo dosud, to znamená za energie a měsíční nájem, který zájemce o jejich pronájem nabídne ve své
žádosti. Předložené nabídky pak budou projednány na zasedání zastupitelstva obce.
Informace o dotacích
• Pořízení vybavení do školní kuchyně ZŠ a MŠ Chodovice
Žádost o dotaci na pořízení vybavení do školní jídelny (pultový mrazák, chladnička,
konvektomat) prošla věcným hodnocením projektu a následně byla Radou spolku
vybrána ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova. Následně pak byla Žádost
podána k zaregistrování na SZIF. Smlouva by mohla být uzavřena v lednu 2021.
• Dotace Knihovna
Na základě podané Žádosti a Ministerstvem kultury vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace byl pro odloučené
pracoviště knihovny, které je v základní škole v Chodovicích (dětská lit.), pořízen jeden notebook a jeden tablet.
Vše v hodnotě 25. 130,- Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 14. 000,- Kč a musí být vyúčtována do 15. 1. 2021.
• Žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Podchlumí,
z.s. – IROP – Bezpečná doprava II“
Žádost o dotaci byla v březnu letošního roku podána na realizaci 1. a 2. etapy projektu „Chodníky k zastávkám
BUS podél silnice I/35 - Holovousy“ jejichž součástí je svislé dopravní značení a veřejné osvětlení. 1. Etapa – vede
k autobusové zastávce směr Jičín. 2. Etapa – vede do prostoru proti autobusové zastávce směrem na Hradec
Králové. Na základě výzev k doplnění muselo dojít k úpravě rozpočtu. Největší úpravou rozpočtu v náš neprospěch
bylo přesunutí způsobilých výdajů souvisejících s odvodněním chodníku a přilehlé silnice do uličních vpustí, které
budou zaústěny do stávajících propustků a také povinnost dodržet podmínku, že minimálně 85 % způsobilých
výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. Tím došlo k výraznému navýšení nezpůsobilých výdajů,
které budou muset být společně s 5% spoluúčastí hrazeny z rozpočtu obce Holovousy. Předběžně se jedná o
částku 868. 456,- Kč. Předpokládané náklady dle rozpočtu od projektantů jsou
2. 789.130,68 Kč včetně DPH. Přesná částka výdajů bude známa po výběrovém
řízení a výběru dodavatele stavby. Výše poskytnuté dotace je 1. 920. 674,68 Kč.
Žádost o podporu projektu s názvem Bezpečná doprava – Obec Holovousy
prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro
regionální rozvoj ČR byla schválena Řídicím orgánem IROP k financování.
Zpravidla do 2 měsíců od schválení projektu bude vydán právní akt. Zastupitelé
navýšení výdajů hrazených z rozpočtu obce řádně projednali a shodli se, že
realizaci projektu podpoří. Dojde tím ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků
silničního provozu na silnici I/35.
Změna webových stránek
Zastupitelé shlédli předběžnou vizualizaci nových webových stránek obce. Stránky jsou uživatelsky přívětivé, a tak
schválili podání výpovědi uzavřené Smlouvy o poskytování služeb s R-INCON Int., s.r.o. (as4u) do konce října 2020
a zároveň pokračování prací na tvorbě nových webových stránek dle nabídky od platformy OBEC INFORMUJE.
Česká inspekce životního prostředí – kontrola Čistírny odpadních vod Holovousy
Dne 2. 9. 2020 provedli pracovnice České inspekce životního prostředí za přítomnosti zástupce společnosti –
KALVODA SLUŽBY s.r.o., pana Miroslava Šafránka a starostky fyzickou kontrolu ČOV a následně na obecním
úřadu kontrolu dokladů (rozborů, kanalizačního řádu a dalších dokumentů). Na základě všech dokladů, které byly
při kontrole předloženy, a na základě výsledků místního šetření bylo konstatováno, že nebylo zjištěno porušení
vodního zákona. Velké poděkování patří panu Miroslavu Šafránkovi, který se o provoz čističky vzorně stará už od
jejího uvedení do provozu.
Oprava komunikace RD pod kostelem
Dne 3. září byla zahájena oprava propadlé komunikace na křižovatce u nových rodinných domů pod kostelem.
Propad se objevil už na třetím místě. Podloží pod cestou nebylo zřejmě dostatečně zhutněno a voda (spodní
pramen) ho teď pod asfaltem vymílá.
Vyúčtování za službu – Odběr plynu od INNOGY – přeplatek 70. 760,42 Kč
Škola obdržela vyúčtování za odběr plynu. Výsledkem vyúčtování je přeplatek 70 760,42 Kč. Důvodem tak vysoké
úspory je zateplení školní budovy a výměna oken, ale také její uzavření v průběhu roku z důvodu koronaviru.
Zastupitelé schválili žádost paní ředitelky Mgr. Lucie Nimsové na ponechání přeplatku v rozpočtu školy. Částka
bude použita na spolufinancování pořízení nové informační technologie – multifunkčního displeje pro výuku.

Žádost o souhlas se zapojením ZŠ a MŠ Chodovice do projektu
Zastupitelé projednali a schválili žádost ředitelky školy o udělení souhlasu se zapojením
se do partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“, operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Příjemcem projektu bude Královéhradecký kraj. Díky této
spolupráci budou aktivity školy podpořeny 95% dotací. Rozpočet projektu je
641 727,18Kč. Spoluúčast ve výši 5% bude pokryta již obdrženým darem ve výši
30.000,- Kč od soukromé osoby a zbývající částka 2. 086,- Kč bude doplacena
z rozpočtu. Jedná se zejména o pořízení IT technologie, která byla pořízena víc jak
před deseti lety a je již zastaralá. Zapojení školy do tohoto projektu je jedinečná
příležitost získat kvalitní a tolik potřebné vybavení, zvlášť v dnešní době, kdy je distanční výuka povinná. Pořízená
IT technologie bude využívána, a to nejen v době distanční výuky, ale také v době nemoci dětí, které se mohou
pak připojit z domova a výuky se společně s ostatními účastnit na dálku.
Čištění dešťové kanalizace
Dne 9. 9. 2020 provedla firma Ekolservis Nová Paka vyčištění dešťové
kanalizace v Holovousích od Hostince U Krejčů směrem ke Dvořáčkovým.
Jedná se cca o 220 metrů. Čištění trvalo 12 hodin a vyčištění tohoto úseku
a šachet stálo 33. 739,- Kč včetně DPH. V souvislosti s tím byl před
započetím prací vybrán a vyčištěn příkop. ČEZ ESCO, a.s.
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o sdružených
dodávkách elektřiny a Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu
s obchodní firmou ČEZ ESCO, a.s. na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.
Stávající smlouvy končí 31. 12. 2020.
Královéhradecký kraj – rekonstrukce silnice III/28430, 28431, 28432 Holovousy – Stavební povolení
Žádost o stavební povolení byla investorem – Královéhradeckým krajem podána v březnu 2020. Dne 17. 6. 2020
bylo zahájeno stavební řízení a nařízeno ústní projednání spojené s ohledáním na místě.
Dne 13. 7. 2020 byla uplatněna námitka účastníka řízení – vlastníka pozemku 1194/28 proti vydání stavebního
povolení ve věci stavby „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“ jejímž stavebníkem je Královéhradecký kraj a
jejíž část bude realizována na pozemku 1194/28.
Dne 4. 8. 2020 bylo stavebním úřadem Hořice vydáno Rozhodnutí – Stavební povolení, ve kterém Městský úřad
Hořice, stavební úřad, posoudil výše uvedenou námitku vlastníka pozemku 1194/28 ze dne 13. 7. 2020 a
konstatoval, že k této námitce nepřihlíží. Proti tomuto vydanému stavebnímu povolení bylo možné se odvolat. Před
uplynutím lhůty podal vlastník pozemku 1194/28 odvolání. Důvodem podání odvolání je, že vlastník nedal souhlas
s užíváním pozemku v jeho vlastnictví ve prospěch stavby. Důvodem tohoto nesouhlasu je nevypořádání
majetkových vztahů vzhledem k jeho pozemku 1194/28 (jeho směny za pozemky ve vlastnictví obce). Složka pro
vydání stavebního povolení byla v říjnu 2020 Stavebním úřadem Hořice postoupena na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje k odvolacímu řízení.
Nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy
Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na jaře letošního roku, a to včetně všech souhlasů vlastníků
pozemků dotčených stavbou nového chodníku vedoucího z Holovous do Chodovic až k autobusové zastávce
směrem na Holovousy. Obě stavby, rekonstrukci silnice a výstavbu nového
chodníku obcí, je třeba realizovat souběžně. Obec Holovousy v dobré víře,
se souhlasem vlastníka pozemku 1194/28 se stavbou nového chodníku ze
dne 17. 1. 2019, nechala vypracovat projektovou dokumentaci, která řeší
výstavbu nového chodníku z Holovous do Chodovic. S tím podala na
stavební úřad žádost o stavební povolení. Během probíhajícího stavebního
řízení na nový chodník vzal vlastník pozemku 1194/28 zpět svůj již v lednu
2019 udělený souhlas se stavbou „Nový chodník podél silnice III/28430
v obci Holovousy“. Začalo tak jednání s projektanty a dalšími subjekty, které
se ke změně projektové dokumentace budou vyjadřovat. Tím byl zmařen
plánovaný záměr souvislé stavby nového chodníku z Holovous do Chodovic
a projektanti musí přepracovat již hotovou projektovou dokumentaci.
A tak k plánovanému zahájení rekonstrukce silnice a s ní spojené výstavbě nového chodníku z Holovousy do
Chodovic chybělo stavební povolení na obě akce. Smlouvy o dílo na rekonstrukci silnice (investor Královéhradecký
kraj) a na výstavbu nového chodníku obcí (investor obec Holovousy) jsou již podepsané. Schváleny byly i objízdné
trasy a dodavatelská firma Geosan čekala na výzvu kraje, aby obratem začala s realizací. Bez stavebního povolení
to však nebylo možné.
Zlatuše Brádlová

Vážení spoluobčané
reaguji na článek o nové silnici zveřejněný v minulém zpravodaji, neboť šlo o jednostranně pojatý náhled na věc.
Na prvním jednání pouze za účasti paní starostky jsem byla nazvána „vysí.ačem vesnice“, a pokud nepodepíši
souhlas, že nechá dát před můj dům ceduli, kde bude napsáno, že mohu za neuskutečnění stavby. Takto zvolená
forma vyjednávání poukazuje na zoufalou absenci pochopení, že každý občan má právo na ochranu
jeho vlastnických práv a přiměřenou kompenzaci za jejich omezení.
Obvyklý a většinový postup v takovéto situaci spočívá v poskytnutí přiměřené finanční náhrady.
Podotýkám, že jsem neobdržela údajnou nabídku na částku ve výši 800,00 Kč/m2, jak bylo uváděno.
V podstatně menší míře existují i další možnosti, jak danou situaci vyřešit, a to například ve formě
směny pozemků.
Bohužel pro paní starostku jsem trvala na směně pozemku. Druhý den ráno za mnou domu přišel
pan Vácha, který se byl zeptat, proč jsem proti stavbě silnice. Po vysvětlení, že nejsem proti její
stavbě, ale že pozemek nechci prodat, nýbrž směnit, uznal po faktickém seznámení se směňovaným
pozemkem, že to není nic nadsazeného nebo nadhodnoceného a nabídl se s pomocí řešení. Později téhož dne
následovalo jednání s panem radním Řehořem, který při vysvětlení situace na obecním úřadě a ukázání
směňovaných pozemků prakticky zopakoval slova pana Váchy, tj. že nevidí problém a sám by na mém místě
požadoval totéž. Při tomto jednání mi paní starostka řekla, abych tedy podala žádost o směnu pozemků. Tak sem
tak učinila a čekala na jednání zastupitelstva.
Na tomto zasedání zastupitelstva někteří jeho členové řekli důvody, proč směna nejde, namísto konstruktivního
jednání. Jedním z nich bylo bezpečnost pohybu školáků po silnici v případě zaplocení směněného pozemku. Tento
argument byl již bezdůvodně opakován i po mém návrhu, že k zaplocení dojde až po zbudování chodníku tak, že
školáci mohou chodit po směněném pozemku a následně po chodníku. Dalším údajným problémem byla
kanalizace, ačkoliv jsem nabídla obvyklé řešení v podobě zřízení věcného břemene přístupu a údržby kanalizace.
Na to mi bylo řečeno, že kanalizace není dostatečně hluboko, aby se po ní jezdilo traktorem. Tak sem si od bývalého
jednatele stavební společnosti, která kanalizaci prováděla, nechala napsat prohlášení. Podle tohoto prohlášení
mohou bez rizika poškození kanalizace jezdit po pozemní komunikaci nad kanalizací vozidla do váhy 6 tun.
Směňovaný pozemek neomezuje ani jiné vlastníky v přístupu na jejich pozemky, neboť na části úseku pozemku, o
jehož směnu žádám, se s výjimkou mého pozemku další přístupy k jiným pozemkům nenachází.
Jedním z posledních problému byla evidence pozemku jako pozemní komunikace v pasportu komunikací, což by
pro mě znamenalo povinnost strpět právo chůze a jízdy 3. osob. Ani tento argument není tak zcela přiléhavý, když
je možné způsob využití pozemku se souhlasem příslušných orgánů změnit.
Ponechávám na každém, aby zvážil výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Zda je přednější zhotovení silnice
užívané většinou obyvatel nebo zájem několika mála jedinců na kratší cestě za stodolou. Zastupitelstvo dvakrát ve
věci jednalo a směnu neschválilo. K zamyšlení tak zůstává, co je pro většinu občanů důležitější, jestli zhotovení
nové silnice po, které se skoro všichni dostáváme domů spolu s novými chodníky, anebo ulička za stodolou.
Eva Stříhavková
Vážení občané obce Holovousy,
dovolte nám, zastupitelům Vaší obce, stručně se vyjádřit k dopisu Evy Stříhavkové.
Jako zastupitelé obce řešíme při každém našem jednání, i mimo něj, různé záležitosti. Věřte nám, že se nejedná
vždy o jednoduchá rozhodnutí. V případě směny pozemku Evy Stříhavkové jsme většinově rozhodli pro zamítnutí
navrhované směny. Nepřipadá nám správné, aby někdo bral obec jako třetí stranu do záležitostí, které jsou čistě
v kompetenci vlastníka pozemku a realizátora stavby (v tomto případě Evy Stříhavkové a Královéhradeckého
kraje). Nelze jednat způsobem „my vám…, když vy nám…“ Představme si, že by po našem kladném stanovisku
další vlastníci pozemků s nevypořádanými vlastnickými vztahy vyžadovali podobný postup, nemusela by naše obec
brzy vypadat tak jako dřív. Nebyli jsme nijak a ničím ovlivňováni, toto rozhodnutí vyplynulo z naší svobodné vůle a
opodstatněných skutečností. Chodovická ulička je tradiční komunikací naší obce, souvisí s její historií. Dovolujeme
se též zmínit o vyjádření Evy Stříhavkové ke způsobu jednání s naší paní starostkou. Styl jednání a slova, která
jsou v dopise uvedena, jednoduše nepatří k naší paní starostce. Pevně věříme, že stavba silnice bude i přes
zmíněné neshody zrealizována.
Za zastupitelstvo obce Holovousy Tereza Šubrtová, Lenka Doležalová, Helena Kráčmarová, Petra Baliharová,
Václav Sudík, Zdeněk Kráčmar a Roman Balihar.
Dovolte prosím i mně krátké vyjádření. Reagovat musím hned na první odstavec článku, který se nezakládá na
pravdě. Jednání s Evou Stříhavkovou proběhla celkem tři. Všechna na obecním úřadě a vždy u nich byl někdo
přítomen. První jednání se konalo v kanceláři obecního úřadu za přítomnosti paní Petry Škvrnové. Evu
Stříhavkovou jsem „vysí.ačem vesnice“ nenazvala, tohle slovo opravdu ve svém slovníku nemám a forma jednání
se také nesla v jiném duchu, než jak je uvedeno. Zbývající obsah článku už nechci rozebírat a tím opakovat již
sdělené.
Zlatuše Brádlová

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM
Pro letošní školní rok jsme zvolili motto: “Kdo je připraven, není překvapen”, kterého se držíme až do dnešního
dne. První školní den jsme se sešli netradičně na školní zahradě a společně přivítali 9 nových prvňáčků. Poté se
všichni žáci rozešli do svých tříd s třídními učiteli. Ani rodičovská schůzka
nebyla úplně standardní. Sešli jsme se v prvním zářijovém týdnu na školním
hřišti a pod lípou jsme seznámili rodiče s novinkami, které nás budou ve školním
roce provázet. Kromě prvního ročníku nedostali žáci papírové učebnice, všichni
mají zakoupené jejich digitální verze. Pracujeme podle týdenních plánů, které
každé pondělí zveřejňujeme a staré vyhodnocujeme, nově letos učíme ve třech
třídách pět ročníků. Samozřejmě padl i dotaz na opatření související s
onemocněním Covid –19. Vysvětlili jsme si zásady, které budeme dodržovat a
ujistili jsme rodiče, že se systematicky připravujeme i na nejhorší scénář, a tím
je obnovení distanční výuky (nikdo z nás neměl sebemenší tušení, že vyslovené se stane záhy realitou).
Začátek září jsme se věnovali připomenutí a opětovnému naplnění hesla “Škola pro život” a připomínali jsme si
základní pravidla pro život a hlavně jsme spolu komunikovali přímo, neboli “face to face”. Dětem jsme připomínali,
že stále jsme ta malá školička u lesa, kde každý kluk i holka má možnost dovádět v přírodě dle libosti. Stihli jsme
i otevřít první téma školního celoročního projektu s názvem “Naše kniha smyslů i nesmyslů”, který bude
tematicky úzce spjatý s lesem, vodou, vzduchem i loukou.
Našim žákům od letošního roku nabízíme službu, díky které mohou dojíždějící děti využívat zdarma speciálně
zřízenou linku, která je každé ráno vozí z Hořic do Chodovic. Náklady na provoz této zřízené autobusové linky jsou
hrazeny z dotace. Od prvního zářijového týdne máme ve škole jedinečný multifunkční dotykový displej o rozměrech
1763 x 1034 mm. Pro představu se jedná o obrovskou televizi, na které se promítá digitální učebnice včetně
rozšiřujících aktivit a žáci se s nimi mohou interaktivně a zážitkově vzdělávat. Do školy jsme objednali 4 ks nových
speciálních tabletů pro práci žáků i učitelů. Vše bylo částečně hrazeno ze získaných dotací. V pátek 11. 9. 2020
jsme uspořádali “Roadshow – komunikační platforma TEAMS” - školení pro žáky probíhalo celé dopoledne
a přispělo k procvičení a doplnění již v březnu získaných kompetencí v uživatelských dovednostech v nové
komunikační platformě, totožný program probíhal po celé odpoledne také pro učitele. Nikdy jsme si nepředstavovali,
že naše motto projde první zatěžkávací zkouškou již druhý zářijový víkend.
V sobotu 12. 9. 2020 nám bylo krajskou hygienickou stanicí oznámeno, že základní škole je nařízena povinná
karanténa, jelikož se žáci a učitelé dostali do blízkého kontaktu s osobou pozitivně testovanou na Covid – 19. Podle
všeho jsme byli první kompletně uzavřenou školou na Jičínsku, kde se pozitivní osoba objevila až po začátku
školního roku, tudíž si nikdo z Vás nedokáže představit, jaké pocity učitelé, žáci a rodiče prožívali. V první řadě to
byl strach z nejistoty – uzavření žáků do okamžité karantény, v manuálu od ministerstva nebyla ani zmínka, jak
postupovat v případě uzavření škol. Pokyny, že máme větrat, pravidelně vynášet odpadkové koše a dezinfikovat
prostory školy nám byly opravdu k ničemu, jelikož toto je naší povinností, i když není mimořádná situace. Nikdo s
námi nekomunikoval, a pokud ano, pak jsme dostávali od jednotlivých expertů nejednotné informace, lékaři neměli
aktuální informace, poslední osoba byla “vytrasovaná” až v úterý 15. 9. 2020. Testy většinu z nás čekaly na konci
zmíněného týdne. V den většiny odběrů spadl centrální systém a někteří žáci čekali ve frontě na odběr y až 4
hodiny. Nicméně, díky absolutní součinnosti školy a rodin jsme každou
nestandardní situaci operativně vyřešili. V neděli jsme rozvezli zájemcům
počítačovou techniku. V pondělí jsme, díky našim předchozím krokům
ladně vpluli do distanční výuky, jako by to bylo něco naprosto
běžného. Žáci 2. – 5. ročníku najeli na online přenosy bez sebemenšího
zaváhání. A díky asistenci rodičů i žáci prvního ročníku mohli vyvozovat
první písmena s paní učitelkou a vůbec je netrápilo, že místo ve třídě
koukají na paní učitelku na počítači. Karanténu jsme zvládli a do školy se
většina z nás vrátila v úterý 22. 9. 2020. Po návratu do školy jsme nikoho
na holičkách nenechali. Pro děti, které nemohly do školy ještě nastoupit,
jsme do tříd nainstalovali počítače, reproduktory a dataprojektory. Harmonogram výuky byl totožný s rozvrhem při
prezenční výuce. Jedna paní učitelka učila z domu žáky, kteří seděli ve třídě, vše potřebné jim promítala na počítači
a žáci, kteří zůstali doma, se zase připojovali do jednotlivých tříd a se svými spolužáky aktivně absolvovali výuku.
Do normálního režimu jsme se dostali až na úplném konci září. Díky aktivitě jednoho z rodičů a sponzorskému daru
od výrobce textilu jsme získali speciální tkaninu se školním logem a žákům jsme z ní našili krásné roušky. Ve škole
jsme se ale moc neohřáli. Kromě výuky jsme ještě společně vyrazili na besedu s autorkou dětských knih do Hořic,
kterou pro nás uspořádala MAS Podchlumí. Dle nařízení vlády došlo ve středu 14. 10. 2020 k uzavření základní
školy a my se opět vrátili domů k našim počítačům. Paní učitelky se spojují s žáky ze školy, aby alespoň navodily
třídní atmosféru.

Jelikož je nyní již distanční výuka uzákoněna, je i harmonogram výuky náročnější, než tomu bylo na jaře. Výuka
začíná v 8:00 hodin a končí zpravidla v 11:45 hodin. Žáci měli denně online přenos 2 – 3 vyučovací hodiny. Při
hodinách pravidelně zprvu odstraňujeme drobné technické obtíže, zodpovídáme dotazy žáků i rodičů nebo si jen
povídáme. Poté probíhá cca 30 minut výuky. Po patnáctiminutové pauze následuje další hodina. Online výukou se
rázem ze tří tříd stalo pět ročníků a nešlo učit ve spojích jako při běžné prezenční výuce,
proto nebylo možné, aby měli všichni žáci souvislý dopolední vzdělávací blok. Kromě
online hodin dostávají ještě žáci jedno až dvě zadání, které by měli vypracovávat v
dopoledních hodinách, kdy neprobíhá schůzka. Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsme vyhlásili
týden bez počítače, kdy žáci budou plnit úkoly na papírových listech, které si
zákonní zástupci ve škole vyzvedávali v pátek 23. 10. 2020.
Na konci našich příspěvků Vás vždy seznamujeme s aktivitami, které nás budou v
následujícím období provázet. Dnes tomu tak nebude. Uvedu pouze naše vroucí přání:
„V pondělí 2. 11. 2020 se chceme všichni společně sejít ve škole.” Pokud naše tužby
nebudou vyslyšeny, zapneme opět naše počítače a budeme dále společně bojovat.
V úplném závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří s námi procházeli jednotlivými
útrapami dnešní doby - za jejich shovívavost, se kterou s námi komunikovali, za trpělivost,
se kterou bedlivě vyčkávali na instrukce, které jsme pro ně zjišťovali, za respekt, se kterým dodržovali nastavená
pravidla, za ohleduplnost při technických potížích při online přenosech, za pochopení, že i my jsme lidské bytosti,
které mohou chybovat a hlavně za to, že chybovat nechávají své milované děti a tím jim dopřejí možnost se poučit
a naučit. Věřte, že to nejtěžší na výuce z domu je chvíle, kdy vidíte, že Vaše dítě udělá chybu a vy musíte zachovat
klid a nechat ho, aby samo za ni neslo následky (např. špatná známka). A děkuji i našim žákům za jejich dochvilnost,
kdy jsou připraveni se připojit k probíhající schůzce, za pracovitost a píli, se kterou plní každodenní úkoly, za
toleranci vůči technickým potížím a za jejich nadšení se vzdělávat, se kterým se každé ráno ke schůzkám připojují.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Chodovice
Mgr. Lucie Nimsová
Dne 1. 9. 2020 jsme vítali naše prvňáčky i děti z vyšších ročníků. Nikdy
mě nenapadlo, že jim budu přát tak naprosto obyčejnou věc a to, aby
mohli každý den chodit do školy bez omezení, společně se učit, ale také
trochu zlobit, hrát si a trávit čas se svými vrstevníky v naší škole. Netrvalo
dlouho a všechno bylo jinak. Přišla karanténa a s ní řada problémů
k řešení. Za skvěle odvedenou práci bych chtěla moc poděkovat paní
ředitelce Mgr. Lucce Nimsové, všem paní učitelkám a asistentkám, které
pod jejím vedením plynule přešly na distanční výuku prostřednictvím
TEAMS. Ta by však jen těžko probíhala bez šikovných dětí a pomoci a
spolupráce rodičů. Ale protože jsou již od jara všichni společně sehraná parta, vše probíhalo tak, jak má.
Ještě jedno zvláštní a velké poděkování patří paní ředitelce Lucce Nimsové, která se musela vypořádat se vzniklou
situací a „prokousat se“ metodikou ministerstva školství ohledně karantény a zajistit potřebné. Se vším si poradila
a ještě nad rámec svých povinností komunikovala se zástupci hygieny, pediatry a správou sociálního zabezpečení
a získané informace ohledně žádanek na nařízené testy PCR, odběrová místa, čerpání ošetřovného a dalších věcí
předávala dál mezi rodiče. A že to nebylo vůbec jednoduché. Věřím, že pro nikoho z vás. Uvidíme, co nám přinesou
listopadové dny. Celému kolektivu do školy i našim žákům a jejich rodičům domů přeji, ať všechno společně zvládají
nejlépe s úsměvem na tváři a ať se dveře naší školy už brzy zase otevřou.
Zlatuše Brádlová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Tak jako voda teče z kopce dolů, utekly prázdniny, jako mávnutím kouzelného
proutku…Moc jsme se těšily na seznámení s novými dětmi, které jsme při zápisu do
MŠ z důvodu opatření vlády, nemohly poznat. Také jsme byly plné očekávání, jak nám
zase vyrostly malé děti a ze středně velkých se stali nejstarší předškoláci. Ti už
přicházeli do školky plni očekávání, že na ně po odpoledním odpočinku bude čekat
program „školička“, který je cíleně celý rok připravuje na školu.
Letošní rok budeme prožívat Zázraky přírody. Hned první týdny ve školce jsme se
seznamovali s pravidly prostřednictvím zvířátek: s pejskem, jak se k sobě chovají
kamarádi; se šnekem, že chodíme ve třídě pomalu; s netopýrkem, že umíme
naslouchat; s rybkou, že se chováme ve školce tiše a pavouček nás učil, co naše ruce umí, co se mohou naučit,
ale i to, že některé věci se dělat nesmějí.

V říjnu jsme pronikli do tajů podzimní přírody a pozorovali nejen proměny lesa, louky a našeho hřiště, jak hrají
paletami podzimních barev. V říši ptáků jsme se nejdříve seznámili s vlaštovkou a čápem. Říkali jsme si, proč a
kam na zimu odlétají. Některé děti dokonce znaly i jiné ptáky, kteří jsou stěhovaví. Z toho jsme měly, my učitelky,
velikou radost :o). Zazpívali jsme si píseň „Vlaštovičko leť…“ Když nám stěhovaví ptáci odletěli, začalo nás
zajímat, co dělají ti ostatní ptáčci. Provázela nás písnička „Vrabeček a sýkorka“ nebo básnička O kosovi.
Zajímalo nás, co v zimě ptáčci jedí, a jak jim pomoci. Už poznáme sýkorku, vrabce, kosa, sojku i strakapouda nebo
datla. V lese, na louce, na hřišti a v zahradách jsme se snažili tyto ptáčky objevit. Listopad otevřeme jak jinak
než tématem Tajemství stromů. Ale o tom zase až příště……….
Závěrem bychom rády vzpomenuly na naše rodiče. Moc si ceníme jejich spolupráce v této nelehké době.
Především jejich ohleduplnosti a vstřícnosti k nastalým situacím. Přejeme všem pevné zdraví a pozitivní mysl.
Kolektiv MŠ

HASIČI NA PODZIM
Hned první víkend v září jsme se s dětmi rozjeli do blízkého Bílska na netradiční
hasičskou soutěž. Děti a ženy měly požární útok připravený na základně a muži
měli požární útok s příjezdem. Z Holovous do Bílska přijela tři družstva dětí a jedno
družstvo žen a mužů. A jak jsme dopadli? Mladší žáci vybojovali první a druhé místo,
starší žáci 1. místo. Muži a ženy měli ještě připravenou netradiční štafetu, časy
požárního útoku a štafety se sečetly a výsledky byly na světě. Jak muži, tak ženy si
z Bílska odváželi 1. místa. Ve stejný den se uskutečnily ještě závody O pohár
starosty OSH Jičín v Nemyčevsi, naše ženy si přivezly 3. místo.
O týden později se konaly další závody O pohár starosty OSH Jičín ve Valdicích,
kde se poslední roky našim ženám opravdu daří
. A dařilo se i letos, přivezly si
z Valdic 1. místo
. Celkové umístění ze všech pohárových soutěží je 6. místo. Termín závodu požární
všestrannosti, který se konal dne 4. října, nám nehrál moc do karet, díky Covidu -19 se většina dětí i vedoucích
ocitla v karanténě. I přes trénování na táboře (10. srpna), se nedostatek tréninků podepsal na výsledcích. Mladší
žáci si doběhli pro 7. a 20. místo z 22 družstev a starší děti, bohužel jelo jenom jedno družstvo a to obsadilo 11.
místo z 26 družstev. Dorostenky si doběhly pro 2. místo z pěti družstev. Celé závody byly hygienicky i bezpečnostně
ošetřeny, děti přijížděly přesně na čas, který dostali vedoucí do emailu, takže se děti s jinými družstvy nesetkaly.
V průběhu závodů na všech kontrolních stanovištích byly dětem před plněním úkolů dezinfikovány ruce. V neděli
11. října v Jičíně na městském stadionu se konaly závody Přeborník v požárním útoku. Z Holovous jelo do
Jičína družstvo mužů a žen. Bohužel i na těchto závodech jsme se nemohli potkat a tak nejdříve běžela družstva
mužů a když odběhli a odjeli, mohla přijíždět družstva žen. I nám při nástupu na startovní čáru byly dezinfikovány
ruce. A jak Přeborník dopadl? Naši muži si přivezli 5. místo a ženy 3.místo. Všem moc gratuluji
.
Závody, které byly bohužel zrušeny:
13. září – Setkání hasičských přípravek Královéhradeckého kraje v Holovousích
19. září – O pohár starosty OSH Jičín – Horní Nová Ves
26. září – Úlibický koláč – Úlibice
V letošním roce náš hasičský sbor Holovousy slaví 110 let od vzniku sboru, dne 31. října se měly uskutečnit
oslavy s průvodem vesnicí a položením věnce k pomníku. Bohužel, kvůli nouzovému stavu se oslavy ruší.
Přeji nám všem hodně podzimního sluníčka, úsměvů na tváři a pevné zdraví.
za SDH Holovousy Petra Baliharová

OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTMI SVATÉHO BARTOLOMĚJE
Stálá nejistota ohledně měnících se koronavirových opatření a nařízení rozhodla, že v případě zachování Slavností
je třeba změnit místo jejich konání. Jediné místo, které splňovalo podmínky velkého prostoru a se sociálním
zázemím, se nabízel sportovní areál U Vagónu. Podium, parket a stany s posezením měly své místo jako na Sjezdu
rodáků před třemi lety na velké travnaté ploše pod pergolou Vagónu.
Slavnosti ohlásil v poledne pátečním odbíjením zvonu Zdenek Novotný, který
ochotně zazvonil ještě v sobotu a v neděli před poutní mší. Sobotní pouťovou
zábavu si nenechalo ujít velké množství návštěvníků, které neodradilo
přeháňkové počasí. Kapela Pokrok hrála výborně jako už po několik let,
tančilo se až do ranních povolených hodin. K dobré zábavě patří také
občerstvení, které zajistili na jedničku zaměstnanci obce. Přímo v místě dění
nabízeli výborné grilované pochoutky a další možností bylo tradičně okénko v
občerstvení U Vagónu.

Slavnostní neděle začala poutní mší v 11:00 hodin. Doposud vše probíhalo jako každý rok. Odpoledne se však
celý program konal nově ve sportovním areálu U Vagónu. Na podiu střídavě hrálo Jarmareční hudební těleso
Nešlapeto svoje rozverné písničky. Pro děti zahrálo Hořické divadlo Zvonek loutkovou pohádku O jablíčku. Nemohu
si odpustit a dodat, že pohádka byla napsána přímo pro naši obec Holovousy, což byl nápad hořických divadelníků.
Udělali nám tím radost a právem sklidili od malých i velkých diváků velký potlesk. Závěrečnou a výtečnou tečkou
bylo vystoupení divadelního spolku Blsko, tentokrát s vtipnou komedií Lednička. Také farská zahrada ožila
pouťovými atrakcemi již od pátečního odpoledne do neděle, kde si mohly užít zábavu celé rodiny.
Podle ohlasů našich spoluobčanů byla dobrá volba místa letošních Slavností svatého Bartoloměje. Pokud si
dovolím zhodnotit já, troufla bych si napsat, že ty letošní byly z hlediska organizace a logistiky vydařené (je to však
práce, která není vidět), byly pohodové, sousedské a hlavně veselé. Jediné, co chybělo oproti předešlým ročníkům,
byl varhanní koncert konaný v kostele svatého Bartoloměje. V příštím roce bychom ho velmi rádi opět do programu
zařadili. Děkujeme za potěšující ohlasy spoluobčanů, zaměstnancům obce za výtečnou pomoc v logistice a
občerstvení. Dejme všichni šanci novým nápadům a těšme se společně na ně.
za tým organizátorů Lenka Doležalová

POUŤOVÁ ZÁBAVA A POUŤ TROCHU JINAK
Poslední srpnový víkend v naší obci patřil pouťové zábavě a pouti. Zvítězil zdravý rozum
a Slavnosti svatého Bartoloměje se konaly ve sportovním areálu U Vagónu, kde je pro
návštěvníky mnohem kulturnější prostředí hodné takovéto akce. Své vyžití tam mají
hlavně děti, je tam větší výběr občerstvení, sociální zařízení je mnohem lepší, prostě za
mě a nejenom za mě, správná volba.
Také je potřeba zmínit logistiku celého víkendu. V neděli časně ráno je třeba přestěhovat
celé občerstvení, stoly, lavice, to vše očistit a převézt ke kostelu a to nejpozději do
jedenácti hodin (začátek mše) nic jednoduchého, pro teoretiky žádný problém. Obsluha,
co si odpracuje do pozdních nočních hodin zábavu, většinou v neděli jede znovu. No a
nás k večeru čeká úklid a převoz celého občerstvení zpátky do vagónu. Tolik ve zkratce
pro nezasvěcené. I přes nepřízeň počasí byla návštěvnost nad očekávání dobrá, zeleň měla na starost venkovní
občerstvení a rozhodně jsme se nenudili.
Program v kostele – mši svatou a varhanní koncert nikomu neupírám, ale popravdě ať už u kostela program byl, či
nebyl, žádné velké davy zájemců se nekonaly. Jsem všemi deseti za příští konání pouti opět ve sportovním areálu
U Vagónu a prosím ty, kteří jsou stejného názoru a není jich málo, ať se vyjádří písemnou formou, ústně reagovat
nestačí. Že Vám to hlava nebere? Nevadí, mně také ne, ale úřad je úřad.
Nás pracovníky zeleně čeká na přelomu října a listopadu stěhování do nového zázemí ve sportovním areálu. Snad
už všechno klapne a s radostí budeme moci opustit naši dosavadní mokrou a zatuchlou dílnu.
Děkuji všem, kterým pořádek a čistota v naší obci není lhostejná, zvláště v této blbé době, ale věřte, bude líp.
V. Sudík

ŘÍJNOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Volby do zastupitelstev krajů byly vyhlášeny prezidentem ČR na pátek 2. října 2020 (14:00 – 22:00 hodin) a na
sobotu 3. října 2020 (8:00 – 14:00 hodin). Místem konání voleb byla již tradičně knihovna na obecním úřadě, která
se voličům otevřela v pátek 2. října 2020 odbitím 14:00 hodiny. Volby probíhaly z důvodů Mimořádných opatření
vydaných vládou ČR v dezinfekčním (anticovidovém) duchu. Voliči mohli vstoupit do volební místnosti po
vydezinfikování rukou a pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének a také mu seli dodržovat 2 m rozestupy.
Volební komisi ve složení: Jana Brabcová, Ing. Petr Kloutvor, Boženka Knězáčková,
Ing. Miloš Vágenknecht, Marcela Zemanová a Monika Riedlová, bych chtěla moc
poděkovat za jejich odvedenou práci i v této nelehké koronavirové době, protože i pro
ně byla práce náročnější z důvodů vydaných opatření.
A teď už k výsledkům voleb v naší obci.
Ve volbách do zastupitelstev krajů mohli voliči vybírat z 12 kandidátních listin. Pro obec
Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří bylo celkem 432 voličů. K volbám
do volební místnosti v knihovně obecního úřadu přišlo 206 voličů. Volební účast v naší
obci byla 47,69 %.
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NOVINKY Z PODKRKONOŠÍ
PODKRKONOŠÍ SE NA PŘELOMU ROKU DOČKÁ NOVÉHO WEBU!
Destinační management Podkrkonoší, který má svoji kancelář na Obecním úřadě v Holovousích, chystá na rok
2020 významnou novinku.
Starý turistický portál www.podkrkonosi.eu dostane zbrusu novou podobu. Doména webu i samotné zaměření
turistického portálu www.podkrkonosi.eu zůstanou stejné, internetoví návštěvníci se dočkají kompletní grafické
rekonstrukce, lákavých fotek a krátkých výstižných textů. Web je určen nejen domácím turistům, ale i zájemcům ze
zahraničí. Proto budou webové stránky fungovat v jazykových mutacích angličtina, němčina a polština. Práce na
webu začaly na konci září, a proto věříme, že nové webové stránky spustíme na přelomu roku 2020/2021.
ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ – NOVINKY Z PODKRKONOŠÍ
Na jaře tohoto roku jsme začali vydávat elektronický zpravodaj Novinky z Podkrkonoší. Každý měsíc vám přinášíme
tipy na výlety, akce a novinky v cestovním ruchu v celém Podkrkonoší. V této nemilé době, která stejně jako na jaře
přinesla spoustu nařízení, omezení a uzavření, vás proto chceme inspirovat k toulkám krásnou podzimní přírodou.
V listopadovém čísle naleznete pozvánku na naučnou stezku Údolím Hartského potoka v okolí Dvora Králové nad
Labem, tipy z Hořicka, plány na Kuksu nebo informace o dvou nových knihách, které k tématu cestovního ruchu
v Podkrkonoší právě vyšly. Doufáme, že vás zpravodaj zaujme a přinese vám nápady k výletům nebo procházkám
podzimní krajinou. Zpravodaj najdete zde http://podkrkonosi.rfabook.cz/topakce202010/#p=1
Všem přejeme pevné zdraví.
Katka Karešová a Monika Benešová z Podkrkonoší

ZA LEDŇÁČKEM NA JAVORKU
Snad každý z Holovous byl někdy u Javorky. Někteří měli i to štěstí, že tam zahlédli ledňáčka
říčního (Alcedo atthis), také se mu říká díky jeho krásnému zbarvení létající drahokam našich
vod. Základním předpokladem výskytu ledňáčka je přítomnost čisté vody bohaté na rybky o
velikosti do 10 cm. Vyskytuje se proto na březích pomaleji tekoucích potoků a řek, ale i rybníků
a jezer. V době hnízdění vyžaduje vhodné svislé hlinité nebo písčité, více než 1 m vysoké
břehy, ve kterých hrabe hnízdní nory. Občas zahnízdí i relativně daleko od vody, jsou známy
případy hnízdění až 300 m od vody.

Hnízdí od dubna do července, pravidelně dvakrát, ale někdy i dokonce čtyřikrát ročně. Naši ledňáčci jsou částečně
tažní s různým poměrem tažných a stálých jedinců, to znamená, že část našich ledňáčků na zimu odlétá a část jich
zůstává. Více táhnou tohoroční mláďata a samice, samci se zdržují celoročně v okolí hnízdiště. Tah probíhá
většinou v noci, táhne i vysoko v horách. U nás ledňáčci táhnou i přes vrcholové partie Krkonoš. Při tahu
překonávají i velké prostory bez vody, dokonce i desítky kilometrů stepí a pouští, např.
v Arábii překonávají 70 km písčité pouště. Naši ledňáčci létají zimovat do Středomoří,
zimují v Portugalsku, Španělsku, jižní Francii, dokonce náš ledňáček byl zjištěn u
Tobruku v Libyi (severní Afrika!!!). Již během srpna a září bývají naši ptáci zastiženi
v oblasti vzdálených zimovišť (mládě z jižních Čech chyceno 11. 8. v jižní Francii –
1071 km, mládě ze Znojemska chyceno 8. 9. na pobřeží Španělska – 1752 km). Na
základě kroužkování byl zjištěn zatím nejstarší pták 5 let 2 měsíce a 11 dní.
Jak poznáme, že ledňáček někde hnízdí? Stačí pozorovat ledňáčka s rybkou v
zobáku. Sám rybku polyká hlavou napřed, pokud ji nese mláďatům, má ji hlavou
napřed. Obsazenou noru poznáme i podle toho, že z ní vytéká pramének tekoucího
trusu s výrazným zápachem. Tolik velmi stručně o ledňáčkovi.
Jiří Rejl

PODZIM VE ZNAMENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
V měsíci září a říjnu jsme byli nuceni opět řešit pro nás nemilé rozhodnutí související
s pořádáním tradičních akcí v naší obci. Z důvodu přibývajících rizik z onemocnění
Covid - 19 jsme s lítostí zrušili v září Posezení pro seniory U Vagónu, které mělo být
náhradou za Podzimní výlet. Další milou akcí, která byla odložena z května, bylo Vítání
nových občánků. Bohužel, i tato slavnost musela být zrušena. Z důvodů nouzového
stavu a daných opatření se k naší velké lítosti nekonal ani 18. ročník Slavnosti
holovouských malináčů. První říjnová sobota byla plná sluníčka, ale na holovouské
návsi byl klid. Zrušena musela být také říjnová Drakiáda a bramboriáda pro děti.
Slavnostní průvod s lampióny u pomníku padlých v předvečer státního svátku byl také
zrušen. K pomníku byla položena květinová výzdoba s trikolorou a vztyčena státní
vlajka. Zrušeny byly opět také osobní návštěvy s gratulací u našich seniorů. V těchto
měsících jsme nuceni pogratulovat pouze "přáníčkem" do poštovní schránky. Tímto
přejeme všem oslavencům pevné zdraví, hodně radosti a elánu do dalších let.
Přicházíme touto dobou o naše tradiční akce, avšak zachovejme si zdravý rozum a úsměv na tváři, i když bude
schovaný pod rouškou. A těšme se na lepší a zdravé časy.

ADVENTNÍ ČAS
Pomalu ale jistě se blíží adventní čas, jedno z nejhezčích období v roce. Doprovází ho úklid a výzdoba našich
domovů, koledy, adventní koncerty, vánoční trhy, světýlka všude kolem nás, sníh (ten bývá častěji vzácností), vůně
cukroví, překvapení a rodinná setkávání. To vše bylo do letošního roku samozřejmostí.
Už řadu měsíců však ovládá náš život neviditelný nepřítel – koronavirus, který změnil životy nás všech, a v tuto
chvíli netušíme, jak to bude dál a jaký vlastně ten letošní adventní čas v naší obci bude.
Všichni si moc přejeme, aby zavedená koronavirová opatření byla úspěšná a společně jsme si mohli užít adventní
a vánoční čas tak, jak jsme byli zvyklí každý rok. Protože si to moc přejeme, nezahálíme a program na adventní
čas máme připravený. Všechno však bude záležet na tom, jaká bude aktuální situace a zda bude možné program
v plném rozsahu realizovat.
A co jsme pro vás letos v kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích připravili:
1. adventní neděle
29. listopadu od 17:00 hodin – Rozsvěcení vánočního stromku
2. adventní neděle
6. prosince od 17:00 hodin – Flétnový soubor Pifferaios
3. adventní sobota
12. prosince od 17:00 hodin – Kůsovic koledníci – téměř rodinná kapela
4. adventní neděle
20. prosince od 17:00 hodin – Varhanní koncert s panem Ondřejem Vávrou
a zpěvem doprovodí Jitka Přibylová. Na čtvrtou adventní neděli se pro vás budeme opět snažit zajistit Betlémské
světlo od hořických skautů.
Štědrý den 24. prosince od 16:00 hodin – Štědrovečerní mše s p. Filipem Janákem a od 22:00 hodin zpívání
koled v kostele, na varhany zahraje Zuzka Žďárská.
V tuto chvíli není jasné, zda vůbec budeme moct uskutečnit tradiční vánoční posezení pro seniory. A tak všechno
ukáže čas. Pokud se budou jednotlivé akce konat, budete o nich informováni na webových stránkách obce i místním
a mobilním rozhlasem.
tým organizátorů obecních akcí

PRANOSTIKY
Listopad

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Jaký listopad, takový březen.
Půjde-li husa na Martina po ledě,
příští rok dlouhé léto bude.

Podzim má krámek
za lesní tůní,

Prosinec

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru,
bude příští rok hodně trávy.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

koupím tam dárek
s podzimní vůní.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Zdeněk Portych,
Josef Vávra,
Alena Šubrtová,
Eva Pojkarová,
Milada Veselá,
Miroslav Škopán,
Jaroslav Hofman,
Božena Czeřovská,

88 let
90 let
86 let
86 let
80 let
81 let
83 let
82 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Přistěhovali se
Rodina Kolátorova z Hořic do Chodovic

Narodila se
Amálie Slavíková z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• 29. 11.
Rozsvěcení vánočního stromu – od 17:00 hodin u kostela sv. Bartoloměje
• 06. 12.
Flétnový soubor Pifferaios – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 12. 12.
Kůsovic koledníci – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 20. 12.
Varhanní koncert s panem Ondřejem Vávrou – od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
• 24. 12.
Štědrovečerní mše p. Filip Janák – od 16:00 hodin kostel sv. Bartoloměje
• 24. 12.
Zpívání koled – od 22:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
V případě konání akcí Vás budeme informovat na webových stránkách obce i místním a mobilním
rozhlasem.
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
– je od čtvrtka 22. října 2020 až do odvolání UZAVŘENA!
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý do 29. 12.,
zelená známka (1x za 14 dní) – 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12., žlutá známka (měsíční) – 27. 10., 24.
11., 22. 12., oranžová známka (rekreační) svoz ukončen, černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý,
pytle s tříděným odpadem (plast, papír, kov) – každé 1. úterý v měsíci: 3. 11., 1. 12.
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