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číslo 6/2020

cena 10 Kč

Máme tu poslední vydání Zpravodaje roku 2020. Nouzový stav včetně platnosti vládou nařízených krizových
opatření v České republice je z důvodu trvající nepříznivé epidemiologické situace prodloužen do 23. prosince
2020. Počty nakažených se drží v nepříznivých hodnotách. Od pondělí 16. listopadu 2020 místo semaforu sleduje
šíření Covidu PES. Jedná se o protiepidemický systém ČR – tabulku, která rozděluje riziko epidemie na pět úrovní.
Podle nich by se měla uvolňovat nebo zpřísňovat protiepidemická opatření včetně omezení pohybu, zákazu
nočního vycházení, uzavírání obchodů, restaurací nebo vyhlašování nouzového stavu. Od 3. 12. 2020 do 17. 12.
2020 byla opatření rozvolněna a platil stupeň 3. Za přísných hygienických opatření mohly být otevřeny obchody,
restaurace a služby, zrušeno bylo omezení pohybu osob v nočních hodinách,
zrušen byl zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Povinnost nosit roušky
zůstala. Od pátku 18. 12. 2020 přechází Česko zpět na 4. stupeň PES. Na rozdíl
od oficiálního systému má řadu výjimek. Vláda dovolila například spuštění vleků
a lanovek, opět se z výdejního okénka bude prodávat káva, zůstanou povolené
návštěvy v domovech seniorů a bude také možné si zajít ke kadeřníkovi nebo do
malého obchodu. Naopak se vrací noční zákaz vycházení, omezen je počet osob
srocujících se na veřejnosti a zavírají se hotely a restaurace.
Omezení pohybu osob – platí zákaz shromažďování více než 6 lidí ve vnitřních
i venkovních prostorech. Platí zákaz pohybu od 23:00 do 5:00. Je zakázána
konzumace alkoholu na veřejnosti.
Obchody a služby – všechny obchody zůstávají otevřené bez ohledu na velikost
a sortiment (maximálně 1 zákazník na 15 metrů čtverečných). Otevřeno může
být i v neděli. O Vánocích bude zavřeno ve státní svátky. Je povolen prodej vánočních kaprů a vánočních stromků
v rámci opatření o konání venkovních trhů. Otevřena jsou kadeřnictví či kosmetické služby – zavřeny jsou bazény,
fitness centra či wellness centra.
Restaurace a ubytovací služby – restaurace a jiná stravovací zařízení jsou uzavřeny. Otevřeno může být pouze
výdejové okénko a to do 23:00. Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
Ubytovací služby jsou uzavřeny.
Svatby, pohřby – svateb a pohřbů se může účastnit maximálně 20 lidí, dosud to bylo 30. Kostely mohou být
zaplněny pouze do 20 procent kapacity na sezení.
Návštěvy v zařízeních sociálních služeb – návštěvy jsou povoleny. Lidé musí
na místě absolvovat test. Při návštěvě musí mít lidé nasazený respirátor.
Muzea, galerie – muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky musí být
zavřeny, také Zoo a botanické zahrady. Nehrají divadla ani kina.
Školy – dětem se prodlužují vánoční prázdniny. Do školy půjdou naposled 18.
12.. Původně měla škola trvat až do úterý 22. 12.. Mateřské a vysoké školy
budou ve dnech 21. a 22. 12. 2020 fungovat podle 4. stupně.
Antigenní testování pro veřejnost – bude dle dostupných informací spuštěno
od středy 16. prosince a trvat má až do 15. ledna. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje tyto testy využít zejména
lidem, kteří se o svátcích chtějí setkat s příbuznými z ohrožených skupin. Testy by měly být zdarma.
Aktuální nařízení a opatření jsou dostupná na odkazu: www.mzcr.cz a www.vlada.cz.
Zdroj: koronavirus.mzcr.cz, mzcr.cz, vlada.cz

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Dne 8. prosince 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáno a schváleno:
Realizace projektu „Přístavba sociálně technického zázemí – zeleň“
Přístavba sociálně technického zázemí byla řádně dokončena a předána.
V polovině prosince byla vydána kladná závazná stanoviska Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín a Krajské
hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Jičín. Dne 15. 12. 2020
proběhla kolaudace Městského úřadu Hořice – stavebního úřadu.
Celkové náklady na vybudování nových prostor činí 4.112.912,38 Kč včetně DPH. Realizace projektu byla
spolufinancována z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19POVU1-0092 částkou 1. 035. 209,- Kč.
Dotace musí být do 30. 12. 2020 řádně vyúčtována a to včetně Závěrečné zprávy.
Přístavba byla realizována na základě projektové dokumentace, kterou vypracoval pan
Michal Trnka, stavbu provedla firma pana Petra Andrejse a technický dozor investora
prováděl Ing. Radomír Tomášek.
Přístavbou vznikly nové prostory pro uskladnění mechanizace a nářadí pro údržbu
sportovního areálu a obce Holovousy, dílna a denní místnost se sociálním zázemím pro
pracovníky obce. Vybudována byla příjezdová komunikace a zpevněná plocha před
přístavbou. Zděnou přístavbou došlo k rozšíření pergoly. Vybudována byla plynovodní
přípojka a domovní plynovod. Radiátory byly umístěny také do stávajícího sociálního
zázemí Občerstvení U Vagónu, do prostor sprch, skladu a do hasičárny. K hasičským
buňkám u obory byla dotažena elektřina.
Stočné na rok 2021
Zastupitelé projednali a schválili navýšení ceny stočného pro rok 2021 z 24,- Kč/m3 na 26,- Kč/m3.
Schválen byl také Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Holovousy – jedná se o každoroční přesun
finančních prostředků ve výši 50. 000,- Kč do fondu obnovy kanalizace na nákup nového strojního vybavení.
Odpady na rok 2021
Tak jako každý rok byla projednána a schválena Cenová příloha na rok 2021 ke smlouvě o dílo se svozovou firmou
FCC ČR s.r.o.. Ceny byly navýšeny zejména u svozu komunálních a separovaných odpadů o 6% včetně započítání
roční inflace. Ministerstvo životního prostředí, vypracovalo návrh nového zákona o odpadech. Ten je nově zaměřen
zejména na splnění evropských cílů v oblasti třídění a nakládání s komunálním odpadem. Senát zatím posunul
účinnost zákona z ledna 2021 o rok. Pokud by však během roku 2021 došlo ke schválení zákona o odpadech
s účinností ještě v roce 2021, bude proveden přepočet cenové přílohy k datu účinnosti zákona.
S účinností od 1. 1. 2021 dochází ke změně systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a bioodpadu na území obce
Holovousy a to na základě uzavřených smluv se společností Technické služby Hořice.
Občané obce Holovousy mohou od 1. 1. 2021 využívat sběrný dvůr v Hořicích. Z výše
uvedených důvodů schválili zastupitelé navýšení poplatků za svozové známky komunálního
odpadu. Podrobnější informace o platbách za stočné, odpady a poplatcích pro rok 2021
naleznete uvnitř Zpravodaje. V souvislosti se změnou systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a bioodpadu na území
obce Holovousy byla vydána nová Obecně závazná vyhláška číslo 2/2020.
Vyhodnocení vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor – provozovna potravin a doplňkového zboží.
Na nabízené prostory se byli podívat tři zájemci vietnamské národnosti. Všichni řešili, že prostory jsou malé.
Nakonec jsme obdrželi a zastupitelé schválili jedinou žádost o provozování prodejny potravin v Holovousích od
pana Toan Tran Quoce. V této chvíli je řešen podpis Smlouvy o pronájmu a termín otevření prodejny.
Vyhodnocení vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor – provozovna služeb pro občany
Na nabízené prostory se byly podívat dvě zájemkyně, které podaly žádost na společné provozování služeb pro
občany. Po podpisu Smluv o pronájmu se tak můžete těšit na služby manikůra, modeláž nehtů, péče o pleť a
kosmetické poradenství a také na masérské a rekondiční služby.
Projednání Žádosti o výměnu – směnu pozemků
Zastupitelé projednali žádost o směnu pozemků a tím narovnání vlastnických vztahů – nesouladu mezi evidencí
v katastru nemovitostí a skutečným stavem – místní komunikace – pozemku p.č. 1182/1, jehož vlastníkem je obec
Holovousy a schválili zahájení jednání s geodetem, který navrhne řešení.

Vyúčtování finančního daru 2020 - Domácí hospic Duha, o.p.s.
Poskytnutí finančního daru na poskytování služeb domácí hospicové péče ve výši 10. 000,- Kč pro rok 2020 bylo
schváleno na zastupitelstvu 2. 6. 2020. Domácí hospic Duha, o.p.s. zaslal vyúčtování Smlouvy o poskytnutí daru
od obce Holovousy. Dar byl využit na nákup zdravotnického materiálu, pohonných hmot, koncentrátoru kyslíku,
kurz zdravotní sestry a pojištění osobních automobilů v Hořicích.
Informace o dotacích
Přátelská škola pro praktický život – do 5. 1. 2021 musí být doložena Zpráva o udržitelnosti včetně potřebných
příloh.
Integrovaný regionální operační program - „MAS Podchlumí, z.s. - IROP – Bezpečná doprava II“
Tento projekt zahrnuje 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.
Už byl vydán právní akt – registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace a je třeba
začít s přípravou výběrového řízení na dodavatele stavby. Zastupitelé schválili zadání
zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby paní Jarmile Láskové Soldátové.
Žádost o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova
Královéhradecký kraj vypsal dotační program 21POVU1 – Program obnovy venkova, do kterého je možné podávat
žádosti o dotaci. Účel 1, na který může být dotace použita je Občanská vybavenost, veřejná prostranství a
infrastruktura. Zastupitelé schválili, že do tohoto programu bude opakovaně podána žádost o dotaci, která nebyla
v letošním roce podpořena, a to na realizaci opravy a údržby oplocení areálu budovy ZŠ a MŠ, které je ve velmi
špatném stavu, na opravu a údržbu stávající rozbité asfaltové plochy včetně vybudování parkovacích míst pro
zaměstnance školy a doplnění 5 lamp veřejného osvětlení. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu jsou
1. 745. 609,- Kč včetně DPH. Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích je 50%.
Projednání cenové nabídky společnosti Agropark servis s.r.o.
Společnost AGROPARK SERVIS s.r.o. zaslala cenovou nabídku ohledně odborné údržby – řezu stromů v obci.
Zastupitelé schválili, že bude proveden zdravotní řez – obvodová redukce dvou lip u pomníku Mistra Jana Husa.
Sesazovací řez čtyř vrb u rybníku v Chodovicích a na základě doporučení provedou zaměstnanci obce sesazovací
řez lip na návsi v Holovousích a na hřbitově v Chodovicích.
Schválení rozpočtu na rok 2021
Zastupitelé schválili Rozpočet obce Holovousy ve výši 8. 768. 271,68 Kč na straně příjmů a 11. 320. 100,- Kč na
straně výdajů jako schodkový, s tím, že schodek bude hrazen ze zůstatku běžného účtu. Stav účtů k 8. 12. 2020:
Česká spořitelna: 3. 379. 900,85 Kč, ČNB:3. 901. 976,63 Kč.
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chodovice byl schválen jako vyrovnaný ve výši 620. 000,- Kč na straně
příjmů i na straně výdajů.
Projednány a schváleny byly také Žádosti o schválení finanční částky na činnost spolku/sboru v rozpočtu
obce Holovousy na rok 2021. Spolku školy pro život byla na rozšíření materiálně technické základny, která se
využívá pro potřeby zájmových kroužků a akcí pro děti a veřejnost z řad obce schválena požadovaná částka ve
výši 10. 000,-Kč. Sboru dobrovolných hasičů byla na zavedení a rozvod elektřiny, instalaci osvětlení a zásuvek
v buňkách ve sportovním areálu U Vagónu a instalaci mříží na okna schválena požadovaná částka 10. 000,- Kč.
Zásahové jednotce SDH Holovousy byla schválena požadovaná částka ve výši 20. 000,- Kč na nákup ocelového
lana, kladky na lano, pytlovačky a dále na lékařské prohlídky členů jednotky, STK Avie a její provoz.
Dále byla stanovena inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni
31. 12. 2020.
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – Hodnotící zpráva za rok 2020, projednání Darovací smlouvy pro rok
2021 - zastupitelům byla předložena Zpráva o hospodaření s poskytnutými finančními prostředky v roce 2020 a
zároveň návrh Darovací smlouvy na rok 2021. V letošním roce naše knihovna
přijala 11 výměnných souborů v celkovém počtu 682 knih v hodnotě 137. 100,- Kč.
V současné době je v knihovně 499 knih z výměnného fondu za 95. 695,- Kč. Díky
spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka tak lze knihy v naší knihovně pravidelně
obměňovat. Zastupitelé schválili uzavření Darovací smlouvy i pro rok 2021 a tím
poskytnutí daru ve výši 10. 500,- Kč.
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy na zajištění služby archiv
bez starostí se společnosti DigiDatArch + EVERESTA.
Zlatuše Brádlová

ROK 2020
S prosincovým vydáním Zpravodaje se blíží konec roku 2020, který byl opravdu náročný. Když jsme si na Silvestra
2019 připíjeli a přáli si navzájem do nového roku jen to nejlepší, nikdo z nás netušil, že rok 2020 bude úplně jiný,
že změní životy nás všech. Od března letošního roku ovládá naše životy neviditelný nepřítel – koronavirus, kvůli
kterému jsme se ze dne na den museli začít chovat jinak, než jsme byli zvyklí
a nikdy by nás ani nenapadlo, že se během několika dnů dokážou z našeho
života vytratit jistoty všedního dne a náš svět se převrátí naruby.
S končícím rokem 2020, který nebyl jednoduchý pro nikoho z nás, bych
chtěla poděkovat za spolupráci a podporu všem zastupitelům a dále také
zaměstnancům obce za jejich práci v letošním roce. Poděkování patří také
celému týmu pod vedením paní ředitelky Mgr. Lucie Nimsové do Základní a
Mateřské školy, kde se museli společně s rodiči a dětmi vypořádat s on-line
výukou a všemi opatřeními, které nám koronavirová doba přinesla.
Nejsou to lehké časy pro nikoho z nás. Zrušena byla většina akcí v naší obci, na kterých jsme se setkávali. A tak i
letošní adventní čas je z tohoto pohledu smutný. Stromeček před kostelem svatého Bartoloměje se na první
adventní neděli rozsvítil bez naší přítomnosti, zrušeny byly i plánované adventní koncerty.
Vánoce ale zrušeny nejsou, jen budou letos jiné. A tak i přes veškerá nařízení a opatření, která nás
provázejí, si je udělejme hezké, v kruhu svých nejbližších. Zkusme se oprostit od svých starostí a i když
všichni stále někam spěcháme, nezapomínejme se radovat z maličkostí, které nám přináší každý všední
den. Pro rok 2021 si pro nás všechny přeji naději a víru, že se naše životy vrátí zpět do starých kolejí a my
si vše v roce 2021 vynahradíme. Mějte pokojné vánoční svátky a v novém roce ať vás i vaše blízké provází
pevné zdraví, hodně štěstí, láska a osobní spokojenost.
Zlatuše Brádlová

PLATBY V ROCE 2021
Odpady: systém nakládání s odpady se pro rok 2021 nemění. Svozový den zůstává úterý, stejně jako pro tříděný
odpad – odvoz pytlů. Do třídění odpadů se zapojila i naše škola, kam můžete 2x ročně předat zdarma noviny,
časopisy, víčka a elektroodpad. Známky roku 2020 budou platit celý leden. Od února musí být popelnice již
označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od pondělí 4. ledna 2021 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako
v loňském roce je stanoven počet pytlů na osobu a rok zdarma – každá osoba s trvalým pobytem v obci dostane
od nového roku 5 pytlů na tříděný odpad dle vlastního výběru zdarma. Nárok platí po celý rok 2021.
Termíny svozů pro rok 2021:
Modrá známka – týdenní svoz, cena 2. 300,- Kč – každé úterý od 5. 1. do 28. 12. 2021
Červená známka – kombinovaný svoz – zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní, cena 2. 000,- Kč
od 5. 1. do 27. 4. každé úterý, dále 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8, 31. 8., od 14. 9. každé úterý
do 28. 12. 2021.
Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 1. 500,- Kč
5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7.,
20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12. 2021.
Žlutá známka – měsíční svoz, cena 950,- Kč
19. 1., 16. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 6. 7., 3. 8., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 23. 11., 21. 12. 2021.
Oranžová známka – rekreační – 1x za 14 dní, cena 950,- Kč
27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10. 2021.
Černé pytle na směsný odpad, cena 65,- Kč/Ks svoz každé úterý.
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma,
další pytel 10,- Kč/Ks. Každé 1. úterý v měsíci: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 6. 7., 3. 8.,
7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2021.
Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).
Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2021.
A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory
50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.
Stočné: výše stočného na rok 2021 je stanovena zastupitelstvem ve výši 26,- Kč/m3, vybírá se dvojím způsobem
a to na základě již uzavřených smluv: Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze
z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné).
Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury. Domácnostem se studnou bude stočné
stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného
domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2021.
A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2021.
Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt.
Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2021.

Zpravodaj: předplatné Zpravodaje s roznáškou pro rok 2021 je ve výši 100,- Kč
(6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje
zakoupeného bez předplatného a také elektronické předplatné 100,- Kč na rok.
Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také
převodem na účet obce. Před platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem
domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.
ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý
od 15:00 do 17:00 hodin. Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny
se může stát, že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti
zaměstnanců. Proto PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH HODIN. Po předchozí
telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za
pochopení. Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz
pš

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
S účinností od 1. 1. 2021 dochází ke změně systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy a to na základě uzavřených smluv o poskytování
služeb se společností Technické služby Hořice, kdy občané obce Holovousy mohou využívat sběrný dvůr
v Hořicích. Sběrný dvůr Hořice je určen ke sběru, úpravě a krátkodobému skladování odpadů. Využít ho mohou
všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území obce Holovousy a majitelé rekreačních budov ve správním
obvodu obce, kteří jsou poplatníky komunálního odpadu.
Adresa Sběrného dvora: Hořice, ul. Příčná, mezi Altranem a Olpranem
Technické služby podnikají v oblasti poskytování služeb nakládání s odpady a provozují areál sběrného dvora
v Hořicích, kam od 1. 1. 2021 mohou občané obce Holovousy odevzdávat tyto druhy odpadu:
• plasty, železo, sklo, papír, elektrospotřebiče, velkoobjemový odpad, jedlý olej a tuk, textil
• elektroodpad (nezpoplatněn): ledničky, TV, počítače, tiskárny, mikrovlnné trouby, zářivky, žárovky…
• nebezpečný odpad: barvy, plechovky po barvách a ředidlech, prošlé pesticidy, chemicky znečištěné
textilie, kyseliny, zásad, fotochemikálie, technické oleje a mazadla
• biologický odpad rostlinného původu = biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani
nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného
původu = veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce Holovousy (tráva,
větve, listí, zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, květiny, kávové sedliny,
čajové sáčky, hrnkové květiny včetně hlíny, skořápky od vajec a ořechů ….)
NEPATŘÍ SEM: maso, kosti, oleje a tuky, tekuté a mastné potraviny, cigaretové oharky, smetky, léky, papír,
letáky a noviny, uhynulá zvířata, kočkolit, KOV, PLASTY, KOMUNÁLNÍ ODPAD.
Hmotnost odevzdaného odpadu na číslo popisné nemovitosti a kalendářní rok je omezena následovně:
100 kg velkoobjemového odpadu/číslo popisné/kalendářní rok, 100 kg nebezpečného odpadu/číslo
popisné/kalendářní rok, 100 kg stavební suť/číslo popisné/kalendářní rok
Elektroodpad – jeho likvidace není zpoplatněna a do limitu 100 kg/ číslo popisné/kalendářní rok se nezapočítává.
Biologický odpad rostlinného původu – bez omezení.
100 kg/číslo popisné/kalendářní rok hradí obec Holovousy a nad rámec tohoto limitu si přímo
v Technických službách hradí občan sám. Evidenci odevzdaného odpadu vedou zaměstnanci Technických
služeb na sběrném dvoře. Evidence je vedena na číslo popisné dané obce (místní části: Holovousy, Chodovice,
Chloumky, Dolní Mezihoří). Občan obce Holovousy dopraví svůj odpad na sběrný dvůr v Hořicích, kde se prokáže
občanským průkazem. Pracovník sběrného dvora zaznamená osobu do své evidence přijatých odpadů, ve které
bude uvedena obec (místní část) a číslo popisné nemovitosti, ze které odpad pochází, a přesné množství
odevzdaného odpadu. Technické služby po uzavření každého měsíce vystaví obci Holovousy na základě uzavřené
Smlouvy daňový doklad – fakturu. Přílohou faktury bude rozpis odevzdaného bioodpadu.
Otvírací doba sběrného dvora Technických služeb je jiná pro letní a zimní období:
Letní provoz od 1. 4. do 31. 10
Zimní provoz od 1.11. do 31.3.
pondělí:
14:00 - 18:00 hodin
pondělí:
14:00 - 17:00 hodin
úterý:
zavřeno
úterý:
zavřeno
středa:
9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 hodin
středa:
14:00 - 17:00 hodin
čtvrtek:
14:00 - 18:00 hodin
pátek:
zavřeno
pátek:
14:00 - 18:00 hodin
sobota:
8:00 - 14:00 hodin
sobota:
8:00 - 14:00 hodin
Informace najdete také na webových stránkách: www.tshorice.
bradz

PRVNÍ ZVONĚNÍ PODRUHÉ, VLASTNĚ POTŘETÍ
Ve středu 18. listopadu 2020 jsme se po uzavření školy, v pořadí již druhém, opět sešly ve škole. Obrovská vnitřní
radost dětí a touha vidět kamarády předčila všechny neoblíbené povinnosti, které se děti musely zase naučit (ranní
vstávání, sezení v lavici, psaní domácích úkolů, školní pravidla...). Ačkoli děti musí mít celý den na obličeji roušku,
zvládají plnit každodenní plány bez většího zaváhání. I v této době zákazů a omezení, se nám podařilo ve škole
navodit velmi příjemnou adventní atmosféru. Vnitřní prostory školy jsme vyzdobili výkresy se zimní tematikou, v
kostele jsme ozdobili vánoční stromečky, domů si žáci odnesli malý betlém a třešničkou na dortu pro nás byla
sněhová nadílka. V tento zasněžený den jsme po svačině zahodili naše pera a vyběhli ven bobovat a pekáčovat.
Každý den se všichni budíme s nadějí, že nám vláda dovolí jít do školy. Podle toho také připravujeme aktivity na
příští období:
Leden – Třpytivá kouzla
Únor – Kalendář přírody
9. 1. 2021 obchůzky Tří králů
8. - 12. 2. 2021 jarní prázdniny
28. 1. 2021 pololetní vysvědčení
29. 1. 2021 pololetní prázdniny
Dle sněhové nadílky výlety do okolí na běžkách.
Každou středu zařazujeme dvouhodinové tematické projekty.
Více aktivit v těchto měsících záměrně nezařazujeme, jelikož se budeme soustředit na plnění školních plánů,
abychom v případě opětovného uzavření tříd vše zvládli. Děkujeme panu Machovi za dodání papírů do
tiskárny. Největší díky patří našim dětem a jejich rodičům za každodenní přípravu na online hodiny, za
dochvilnost a toleranci. Na závěr přejeme všem krásné Vánoce plné splněných přání a rodinné atmosféry.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Chodovice Mgr. Lucie Nimsová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Podzim byl tak trochu jiný než předešlé roky, ale přesto krásný.
Užívali jsme si barev a proměn přírody. V listopadu jsme poznali
říši stromů a keřů. Už víme, proč stromům opadává listí na zimu,
a že opadává i jeden jehličnatý – modřín. Každý z nás už také ví,
jaký je rozdíl mezi keřem a stromem. „Strom má přece kmen :o)“
V krásné říši stromů jsme potkali nové zvířecí kamarády.
Pod keřem jsme našli ježka. Při divadélku „Domeček“ jsme se
seznámili s hodným ježkem, medvídkem a tak trochu „nehodným“
krtečkem, který se napravil. Shodou náhod jsme jedno slunečné odpoledne venku u garáže našli zraněného ježka.
Bylo to miminko a všem nám ho bylo moc líto. Nakonec ho jedna z učitelek za podpory dětí i přicházejících rodičů
odvezla do záchranné stanice. Tam jsme dvakrát volali, abychom se ujistili, že je ježeček v pořádku. Povedlo se!
Prosinec se nesl v duchu adventu a Vánoc v lese. Zahráli jsem si na čerty, anděly i Mikuláše a užili si bezvadné
dva dny v kostýmech. Rádi pomáháme, a proto pilně vyrábíme ozdoby pro psí útulek Chlum u Hořic. K zakoupení
budou 19. 12. 2020 na náměstí v Hořicích ve stánku útulku. Do Vánoc zbývá ještě spousta dní a náš adventní
kalendář skrývá spoustu hádanek. Všichni se také těšíme na sněhové vločky a sněhovou nadílku. Chystáme se
v ní objevovat stopy zvířat, která bydlí v našem krásném lese. Na zvířátka nezapomínáme ani v době adventu.
Vánoce v lese a tradiční krmení zvířátek nás čeká hned po třetí adventní neděli ve středu. Třeba nějakého
kamaráda ze zvířecí říše potkáme nebo zahlédneme. Ve školce se už těšíme na Ježíška, jestlipak nám něco
přinese i sem? Zdobíme si stromeček a doufáme, že ano a budeme mít o čem psát v dalším čísle Zpravodaje.
Závěrem bychom Vám všem chtěli za školku do nového roku popřát pevné zdraví, pozitivní mysl a radost, kterou
známe z dětských očí. Krásné Vánoce!
Kolektiv MŠ

PODĚKOVÁNÍ DO ZŠ A MŠ V CHODOVICÍCH
Chtěla bych moc poděkovat Lídě Škvrnové a Petře Baliharové za ušití úžasných roušek pro naše děti. Obzvlášť ty
malé na gumičky na malé pusinky a nosíky.
Marísek hned první den, když jí dostal říkal, že má super roušku, ve
které se mu lépe dýchá. Není rouška, jako rouška a proto to moc oceňuji. Jsou opravdu šikovné.
Ještě bych chtěla poděkovat kuchařkám ve školní jídelně. Měla jsem v poslední době možnost ochutnat jejich
výtvory a musím je moc pochválit. Vaří výborně. Přeji všem krásné Vánoce.
Mgr. Marie Novotná

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ OD HASIČŮ
Závěrem roku bych chtěla poděkovat našim hasičským dětem, za jejich
sportovní výsledky, i když byl tento rok o spoustu sportovních soutěží a aktivit
ochuzen. Děkuji také našemu hasičskému sboru za celoroční činnost a
pomoc, obecnímu úřadu a rodičům za důvěru. Přeji nám všem příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hodně zdraví a spokojený
život bez omezení.
Za SDH Holovousy Petra Baliharová

POŽÁRY ADVENTNÍCH VĚNCŮ
S příchozím závěrem roku nastává i adventní čas vánoční. Na náměstích i návsích budeme rozsvěcet
vánoční stromky a doma si na adventních věncích zapálíme postupně čtyři adventní svíčky. Dříve než
škrtneme sirkou, měli bychom si uvědomit, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní
mělo zacházet.
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes
vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří
a mohou způsobit značné materiální škody. Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících
svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé
při nich někdy utrpí i vážná zranění.
Pár užitečných rad, které je dobré dodržovat:
Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec kupujete. Na trhu se objevují adventní věnce, které jsou z
hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, jsou vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, bez podkladových misek…
Adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě je
nesmíte zapalovat.
Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš
vhodné, brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou
vrstvou, které hoří dlouho.
Svíčky umísťujte na stabilní plochu v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do
těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde,
nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když
opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si
majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila
požár.
Pozor by si měli dávat zvláště majitelé domácích mazlíčků, především koček. Hasičští vyšetřovatelé se setkávají
s případy, kdy příčinou požáru byl adventní věnec, který ze stolu shodila kočka. Kočka skočila na stůl, stáhla z
něj ubrus i s hořícím věncem, a následně došlo k požáru bytu.
Rizikové jsou z pohledu hasičů také věnce, které si lidé dělají sami doma. Každoročně řeší hasiči požáry
adventních věnců, na kterých byl například špatně přilepený držák na svíčku nebo bylo moc chvojí kolem svíček,
které od plamínku svíčky chytlo.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovou by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází
během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po
sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.
Co dělat v případě požáru?
Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Můžete
se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu
a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími
textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.)
V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se
nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami. Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit,
zavolejte hasiče pomocí linky 150 nebo 112. Ti na místo dorazí za několik minut. Příjemný závěr roku 2020.
Okresní sdružení hasičů Jičín

OBECNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři, v měsíci listopadu byl v obecní knihovně opět obměněn knižní fond z knihovny
V. Čtvrtka v Jičíně. Zvu Vás touto cestou k její návštěvě. Jistě si každý vybere podle svého
zájmu na dlouhé zimní večery. Můžete volit z odborné a zájmové literatury, z románů
historických i současných, z detektivek, povídek, autobiografických knih a dále....Pro děti
máme knížky rozdělené podle věkových kategorií. Přeji, aby Vám Ježíšek také nadělil
pěknou knihu a po jejím přečtení Vás v knihovně ráda uvidím. Otevírací doba je pondělí
8:00 – 10:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin. – nyní bude knihovna opět zavřená – vládou
ČR od 18. 12. 2020 do 23. 12. 2020 a úřadem Holovousy od 21.12.2020 do 3.1.2021.
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SPOLEK PODZVIČINSKO A CESTOVNÍ RUCH V PODKRKONOŠÍ
Kdo jsme a co děláme? Ať už název Podzvičinsko znáte nebo se s ním potkáváte poprvé, odpovědi na tyto otázky
naleznete v následujících řádcích. Spolek Podzvičinsko založilo několik obcí a měst v roce 2000 s myšlenkou
podpořit a rozvíjet cestovní ruch na území Podkrkonoší. Z původních několika členů se členská základna v průběhu
dvaceti let rozrostla na třicet osm obcí, měst a městysů a sedmnáct podnikatelů. Chod spolku je tedy financován
díky příspěvkům jeho členů, dotacím Královéhradeckého kraje a projektům. Za finanční podporu všem členům
velmi děkujeme, bez nich by to totiž fungovat nemohlo.
Vlastní činnost spolku se v průběhu dvou desetiletí vyvíjela,
z počátku bylo třeba vytvořit základní strukturu cestovního ruchu
v území, propagační materiály, mapy, infotabule, web a další, ale i
vymyslet a proznačit naučné stezky a cyklotrasy. V současné době
si vlastní propagaci zajišťují větší města i menší obce víceméně
samy, spolek se zaměřuje na propagaci oblasti v rámci
Královéhradeckého kraje a celé České republiky. Samozřejmě se
snažíme cílit i na návštěvníky ze zahraničí, nejvíc nás navštěvují
Němci, Poláci a Slováci. Společně s našimi partnery v území jsme
v minulém roce vydali tištěný materiál To nejlepší z Podkrkonoší,
který stručně shrnuje TOP 10 atraktivit, které na našem území
naleznete. Letos jsme se dočkali i jeho jazykových mutací. Ani propagace menších či dosud téměř neobjevených
lokalit nezůstává stranou. Letos jsme obnovili a zmodernizovali vydávání zpravodaje Novinky z Podkrkonoší, který
je určen turistům i místním obyvatelům.
Že byl tento rok vlivem souvislostí s Covidem-19 „velmi zvláštní“, není pro nikoho žádná novinka. Média nás denně
a velmi intenzivně informují o probíhající situaci, dopad opatření a bohužel i samotné účinky viru zažíváme sami
na sobě. Jedním z nejpostiženějších odvětví je oblast cestovního ruchu a důsledky této situace se nevyhnou ani
oblasti Podkrkonoší. Ať už se jedná o významný pokles návštěvnosti
památek na našem území, jejichž ztráty nemůže vyrovnat ani
nadprůměrná letní sezóna, nebo zdaleka největší dopad na
restaurace, hotely a penziony, pro které jsou následky virové epidemie
mnohdy bohužel likvidační. Spolek Podzvičinsko se proto snaží svými
cestami přispět k obnově cestovního ruchu na území Podkrkonoší,
k posílení návštěvnosti a k podpoře zájmu turistů z České republiky i
okolních států. Pro příští rok plánujeme ještě více využít silné
komunikační médium, kterým je facebook Podkrkonoší, a naše území
i jednotlivé členy propagovat v rámci online kampaně. Pro posílení
informovanosti a zájmu o naše území bude začátkem roku spuštěn
nový a moderní web www.podkrkonosi.eu. Na jaře 2021 budeme podávat další žádost o dotační podporu do
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a další. Pevně věříme, že rok 2021 bude zcela odlišný od roku
2020 a přinese nám všem jen to dobré. Přejeme vám tedy krásné vánoční svátky a zejména zdraví, pohodu, úspěch
a zážitky v roce 2021.
Za spolek Podzvičinsko Ivan Doležal, Monika Benešová a Kateřina Karešová

CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO PĚSTOUNY
Uklízíte před Vánoci a nevíte co s nevyužitým dětským oblečením, sportovními
potřebami a hračkami? Pěstounským rodinám v Královéhradeckém kraji naopak tyto věci
chybí. MAS Podchlumí, z.s. a Rodinné centrum Konvička v Hořicích s podporou Města
Hořice organizuje dobročinnou sbírku pro pěstounské rodiny v Královéhradeckém kraji.
Sbírá se oblečení (třiďte dle velikostí a pohlaví), sportovní vybavení a hračky (bez
plyšáků). VŠE POUZE V DOBRÉM STAVU. Výběrní místo je na zámku v Hořicích v
PONDĚLKY 7.12., 14.12., 21.12., 4.1., 11.1. vždy od 10:30 do 12:00 hodin, a ve
ČTVRTKY 10.12., 17.12., 7.1. a 14.1. vždy od 15:30 do 17:00 hodin. Vše poputuje do
skladu v Sadové (spolku Centrum pěstounských rodin z.s.), odkud si věci přebírají přímo
děti, které vyrůstají v pěstounských rodinách. Podpořte dobrou věc a dejte odloženým
věcem ještě šanci na život.
Za MAS Podchlumí Ing. Kateřina Burianová

ZA KRÁLOVNOU NAŠICH VOD
Tak opět k Javorce. Vydáme se za královnou našich vod, kterou je bezesporu vydra říční (Lutra lutra), která kromě
člověka nemá v přírodě žádného nepřítele.
Vydra říční je velká lasicovitá šelma s dokonale přizpůsobeným tělem pro
život ve vodě. Tělo je protáhlé, štíhlé. Vydra má krátké končetiny s plovacími
blánami a svalnatým, zužujícím se ocasem. Tělo je dlouhé 50 až 80 cm,
ocas 30 až 50 cm. Vydra váží 5 až 12 kg, samci jsou výrazně větší. Tělo
pokrývá krátká světle až tmavě hnědá srst s bílou spodinou. Srst je velmi
hustá, protože je to jediná ochrana vydry před chladem. Na jednom
centimetru plochy těla jich roste přes 50 000, takže celé tělo je pokryto 80
až 100 miliony chlupů. Díky svému tělu je vydra mistrem plavcem. Plave
rychlostí přes 7 km/h, z vody dokáže vyskočit až do výšky 90 cm. Pod vodou
vydrží bez problémů 1 minutu a dokáže se potopit až do hloubky 15 m.
Samozřejmě se pohybuje i po souši, kde během ve skocích dokáže vyvinout
rychlost až 15 km/h, délka skoku je mezi 150 až 160 cm a je schopna
překonat výšku 1,5 m. Za den bez problémů ujde 16 km. Při svých migracích
překoná i 2000 m vysoká horská pásma. Její teritorium je 10 až 30 km
vodního toku, záleží na jeho zarybněnosti. Živí se přitom především vodními
živočichy, zvláště pak rybami, občas i měkkýši, obojživelníky, drobnými
savci nebo mladými vodními ptáky. Vydra se páří v různých částech roku,
od února do června. Páření přitom probíhá ve vodě. Délka březosti je značně proměnlivá, ale nejčastěji trvá 63
dnů, přičemž občas dochází i k utajené březosti. V jednom vrhu bývá jedno až
čtyři mláďata, která se rodí slepá a téměř neosrstěná. Oči se jim otevírají po
31–34 dnech života, s matkou zůstávají jeden rok a pohlavní dospělosti dosahují
ve druhém až třetím roce života. V přírodě se mohou dožít i více jak 18 let.
Vydra žije v Evropě, západní, střední, jižní, východní a jihovýchodní Asii a
severozápadní Africe. U nás byla vydra ještě do konce 20. století velmi vzácným
zvířetem. Důslednou ochranou, zlepšením čistoty vody a prostředí,
zprůchodněním migračních bariér se dnes s vydrou můžeme potkat u vodních
toků a vodních ploch na celém území naší republiky. Přestože je vydra
chráněným živočichem, jejím největším nepřítelem stále zůstává člověk. Vydra působí „škody“ v rámci rybničního
a rybářského hospodaření, proto bývá nezákonně l ovena. Mnoho vyder zahyne při překonávání silnic pod koly aut.
Vydra je převážně nočním živočichem. Její přítomnost zjistíme podle jejího charakteristického trus, v zimě pakliže
je sníh podle stop, k nelibosti rybářů podle zbytků ryb. Vydra loví nejen v Javorce, ale ve všech vodních nádržích v
katastru Holovous. Prostě, kde je ryba, tam je vydra.
Jiří Rejl

PŘEDNÁŠKA MAP II NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ
MAS Podchlumí v rámci projektu MAP II na podporu vzdělávání na Hořicku
pořádá přednášku pro laickou i odbornou veřejnost na téma Šikana jako noční
můra rodičů a učitelů, která se koná ve čtvrtek 14. ledna 2021 v Muzeu
v Hořicích od 16:30 hodin do 18:30 hodin. Přednášející Mgr. Jiří Maléř je
speciální pedagog-etoped s 30-ti letou praxí v Dětském diagnostickém ústavu v
Hradci Králové, lektor programů „Strategie vyšetřování šikany “ a lektor projektu
a spoluautor knihy „Minimalizace šikany - praktické rady pro rodiče“ (Portál,
2009). Přednáška nabídne praktický pohled na šikanu, jak jí rozumět, jak jí
předcházet a jak rozpoznat šikanované dítě z pohledu učitele i rodiče.
Vymezíme si rozdíly mezi šikanou a škádlením, zjistíme, co všechno může k šikaně vést, jaké jsou její důsledky a
jak nesnadná je její náprava. V případě zájmu o účast je nutné přihlásit se pro omezené kapacitní možnosti
přednáškové místnosti na e-mail map@podchlumi.cz nebo SMS na tel.: 601 502 741.
Za Místní akční plán pro ORP Hořice Mgr. Dana Janková

ČAS ADVENTNÍ BEZ SETKÁVÁNÍ
Všichni jsme si při plánování adventního programu moc přáli, aby čas adventní
byl jako každý rok – plný milých setkávání a tradičních koncertů v kostele
svatého Bartoloměje v Chodovicích. Kostel je na adventní a vánoční čas
svátečně připravený, nechybí krásný věnec, nažehlené ubrusy, nazdobené
stromečky a strom přání. Ty připravili starší žáci a s dovolením si vyzkoušeli
zahrát na varhany, což je každoročně velký zážitek. Bohužel, opak je pravdou
a přetrvávající protikoronavirová opatření jsou důvodem zrušení naplánovaných
akcí. Vánoční strom před kostelem svatého Bartoloměje na 1. adventní neděli
se rozsvítil bez přítomnosti dětí a dospělých.
Všechny adventní koncerty byly také zrušeny – flétnový soubor Pifferaios,
Kůsovic koledníci i varhanní koncert s pěveckým doprovodem. Neuskutečnilo
se ani tradiční vánoční posezení se seniory. Bohužel musí být zrušena i
štědrovečerní mše v 16:00 hodin z důvodu možné obsazenosti židlí 20 %, což
v našem kostele znamená 18 židlí k sezení. To je nereálné. Zrušeno je také
štědrovečerní zpívání koled ve 22:00 hodin.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Ve středu 23. 12. 2020 si budete moci ve svých lucerničkách odnést
z kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích Betlémské světlo v době od
17:00 do 18:00 hodin. Ve stejném čase bude svátečně vánočně vyzdobený
kostel přístupný veřejnosti. Zdeněk Novotný rozezní kostelní zvon 23. 12.
2020 v 17:00 hodin a 24. 12. 2020 v 16:00 hodin.
Věřím, že u Vás doma je adventní nálada a výzdoba, jak má být – radostná, milá a podle Vašeho vkusu. A na
adventním věnci si postupně každou neděli zapalujete svíčky, které mají své symboly - 1.svíčka Naděje, 2. svíčka
Míru, 3. svíčka Přátelství a 4.svíčka, kterou zapálíte na zlatou adventní neděli 22. prosince se symbolem
Lásky. Svíčky nesou ty nejdůležitější akcenty v našich životech.
ledol

PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkujeme akciové společnosti KINSKÝ dal Borgo, a. s. za
darování vánočních stromků do MŠ a ZŠ Chodovice, do kostela sv.
Bartoloměje a před obecní úřad v Holovousích. Panu Šubrtovi z Hořic
děkujeme za darovaný vánoční strom, který nádherně září s novou
hvězdou před kostelem sv. Bartoloměje v Chodovicích.
ledol

PF 2021

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a úspěchů v osobním i pracovním životě v nadcházejícím roce 2021.
OBCHŮZKY TŘÍ KRÁLŮ
Pokud nám epidemiologická situace dovolí, tak i v novém roce
budeme tradičně s dětmi ze ZŠ Chodovice koledovat. Obchůzky
Tří králů budou v sobotu 9. ledna 2021 od 9:00 do 12:00
hodin. „Malí“ Baltazarové, Kašparové a Melicharové už se velmi
těší, až u Vašich dveří zazpívají známou koledu „My tři králové
jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám..." Každou
skupinku bude doprovázet dospělá osoba s pokladničkou.
Vybraný finanční obnos naplní konto na obnovu kostela svatého
Bartoloměje v Chodovicích. Děkujeme rodičům a dětem za
podporu této milé a důležité tradice.
ledol

MASOPUST
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i Nový rok. Ve starověku se však začátek nového
roku řídil dle vegetačního cyklu přírody. Jeho příchod se tak shodoval s
příchodem jara v měsíci březnu. Takovýto roční cyklus dodnes připomínají tzv.
římské bakchanálie, které nesou své jméno podle římského boha a patrona vinné
révy a hodování Bakcha. Analogickými oslavami k bakchanáliím byly také
například luperkálie nebo saturnálie. Tyto oslavy příchodu nového roku později
přešly také do civilního řádu roku jako oslavy předjaří. Vznikly z nich oslavy
masopustů, karnevalů nebo fašanků. Rej masek, který je s masopustem
neodmyslitelně spojen, vychází tedy již z tradic předkřesťanských pohanských
obřadů, přičemž některé rysy pocházejí z antiky a jiné jsou spíše keltské. Na tyto
zvyky později navazuje církev jako ukončení tříkrálového období a příprava na
předvelikonoční 40denní půst. V lokalitě Čech a Moravy máme o masopustu písemné záznamy již ze 13. století,
kde je zmiňováno, že se jednalo o zábavu především lidovou. Do naší obce se tyto oslavy vrátily v roce 2006 a
každý kraj či obec mají své masopustní tradice, včetně masek, které nikdy nesmí v průvodu chybět. Tak podobně
je tomu i u nás v Holovousích. Maškary přináší nejen dobrou náladu, ale i dárek. Je to symbol zdraví, štěstí, hojnosti
a lásky, darovaný všem, kteří účastníky průvodu pohostí. Věříme a těšíme se, že tomu bude tak i v roce 2021.
Proto Vás srdečně zveme k těmto oslavám, a to dne 6. 2. 2021. Do průvodu maškar doprovázeného koňským
povozem s hudebníky, či jako hostitele .
Jana Suchá

DĚTSKÝ KARNEVAL
Masopustní veselí bude pokračovat také v neděli a bude patřit hlavně dětem. Nově rozšířené
zázemí v občerstvení U Vagónu přivítá roztomilé masky v neděli 7. 2. 2021 ve 14:30 hodin.
Těšíme se na všechny děti se svým doprovodem. Budeme si hrát, soutěžit i tancovat. Děti,
chystejte masku u nás vyhrává každý. Akce proběhne pouze za dobrých bezpečnostních
podmínek. Bude včas upřesněno.
ledol

PRANOSTIKY
Leden
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
V lednu mráz – těší nás;
v lednu voda – věčná škoda.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Únor
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile,
připravuj si na únor kožich.
Jestli na Hromnice mrzne a sněží,
úrodný rok na to běží.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.

ať naše srdce zůstanou otevřená,
ať naše ruce mají koho obejmout,
cesty mají správný směr
a ve zdraví se těšíme z každého dne.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Hana Novotná,
Anežka Dvořáková,
Ladislav Komárek,
Danuška Semirádová,
Josef Zeman,

Přejme nám všem,

87 let
88 let
87 let
91 let
75 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•

21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 bude Obecní úřad a knihovna uzavřena. V novém roce se na Vás budeme těšit od
pondělí 4. ledna 2021. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce 2021.

•
•
•

20. 12.
23. 12.
24. 12.

•
•
•

•
•

Čtvrtá adventní neděle – „Varhanní koncert“ – z důvodu vládních opatření ZRUŠENO!
Betlémské světlo – k vyzvednutí v kostele sv. Bartoloměje od 17:00 do 18:00 hodin
Štědrovečerní mše P. Filip Janák – od 16:00 hodin kostel sv. Bartoloměje ZRUŠENO!
Zpívání koled – z důvodu vládních opatření ZRUŠENO!
09. 01.
Obchůzky Tří králů – od 9:00 hodin do 12:00 hodin
06. 02.
Masopustní průvod maškar – průvod od 14:30 hodin od kostela sv. Bartoloměje
07. 02.
Dětský maškarní karneval – od 14:30 hodin ve sportovním areálu U Vagónu na sněhu
(pokud počasí bude přát)
Plánované akce v měsíci lednu a únoru budou upřesněny podle aktuální epidemiologické situace.
Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 – 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.

Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý, zelená
známka (1x za 14 dní) – 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., žlutá známka (měsíční) – 19. 1., 16. 2., 16. 3., oranžová
známka (rekreační) svoz ukončen, první svoz začíná od 27.4., černé pytle na směsný odpad – svoz každé úterý,
cena 65,- Kč/Ks, pytle s tříděným odpadem (plast, papír, kov) – každé 1. úterý v měsíci: 5. 1., 2. 2., 2. 3., cena
10,- Kč/Ks. Známky z roku 2020 budou platit celý leden. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou.
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