26. února 2021

29. ročník

číslo 1/2021

cena 10 Kč

Je tu první vydání Zpravodaje roku 2021 a s ním krátké informace o době kovidové. Dne 1. 3. 2021 to bude jeden
rok, co se v České republice objevily první tři případy nákazy koronavirem. Nikdo z nás si v tu chvíli nedokázal
představit, co všechno nás čeká. A jak naše běžné životy ovlivní různá nařízení a opatření. Od 5. 10. 2020 platí
nepřetržitě na území České republiky nouzový stav, který byl průběžně prodlužován Poslaneckou sněmovnou.
Páté prodloužení nouzového stavu trvalo do 14. 2. 2021. Vláda dne 11. 2. nezískala v Poslanecké sněmovně
souhlas s jeho prodloužením. Na žádost hejtmanů všech krajů však byl od pondělí 15. 2. na čtrnáct dní vyhlášen
"nový" nouzový stav včetně všech dosavadních omezení a opatření. Uzavřeny zůstaly okresy Cheb, Sokolov
a Trutnov. To vše v platnosti minimálně do 28. 2. 2021.
Koncem prosince 2020 bylo zahájeno očkování proti Covidu-19. Očkovány jsou
nejrizikovější kategorie: zdravotníci v první linii, senioři starší 80-ti let, personál a klienti
sociálních zařízení. Dle publikovaných informací se v Královéhradeckém kraji aktuálně
očkuje na sedmi místech, a to ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, dále v nemocnicích
v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad Kněžnou a ve
Vrchlabí. V domovech pro seniory očkují mobilní týmy z jednotlivých nemocnic.
V Královéhradeckém kraji se k 16. 2. 2021 zatím aplikovalo 24 618 dávek vakcíny, obě
dávky dostalo 8 556 osob. Registrace k očkování stále probíhá prostřednictvím
centrálního registračního systému na adrese https://registrace.mzcr.cz/. Po zaslání tzv. zvací sms zprávy si lidé
mohou rezervovat termín a nechat se očkovat na jednom ze sedmi zmíněných očkovacích míst. Královéhradecký
kraj zřídil i vlastní call centrum pro pomoc s registrací seniorům. Linka 495 817 110 je v provozu každý všední
den od 9:00 do 14:00 hodin. Očkuje se ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem
minimálně 21 dní. Vláda v pondělí 22. 2. 2021 rozhodla o zavedení přísnějších pravidel pro nošení ochranných
pomůcek. Důvodem pro zpřísnění je zhoršující se epidemiologická situace. Od čtvrtka 25. 2. 2021 jsou v Česku
povinné respirátory třídy FFP 2, nanoroušky nebo dvě přes sebe nošené chirurgické obličejové roušky a to všude,
kde se vyskytují alespoň dva lidé. Ochranu úst musí nosit i děti. Protože malé respirátory nejsou dostupné, musí
mít roušku chirurgickou, nikoliv doma vyrobenou látkovou. Tyto ochranné pomůcky jsou povinné v obchodech,
provozovnách služeb, na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích. Povinné jsou také ve
zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Nosit se musí také v autech, pokud v nich nejedou členové jedné domácnosti. Nařízení platí pro všechny osoby
starší 15 let. Přehled výjimek z nošení respirátorů je dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví.
Aktuální nařízení a opatření jsou dostupná na odkazu: www.mzcr.cz a www.vlada.cz.
Zdroj: koronavirus.mzcr.cz, mzcr.cz, vlada.cz.
Ani naší obci se nákaza nevyhýbala a bohužel ještě nevyhýbá. Pravidelně
dostáváme informace o počtech nakažených v celém ORP Hořice, které čítá
29 obcí včetně Hořic. Od začátku roku nebyla čísla vůbec hezká a 5. 2. 2021 byl
výskyt prokázán v každé obci správního území Hořice. Nejvyšší denní počet
pozitivních případů v obci Holovousy byl 24 obyvatel v jeden den. K 22. 2 2021
bylo evidováno 10 pozitivních případů. V celém ORP Hořice dohromady 347 a
v okrese Jičín 1498 pozitivních.
Buďte, prosím, všichni zodpovědní a k sobě ohleduplní. Pokud budete potřebovat naši pomoc, zavolejte
na tel.: 493 691 538. Bude-li to v našich silách, rádi pomůžeme.
V Hořicích je dostupnější antigenní testování – spuštěn byl nový rezervační systém
Levitovo centrum následné péče v Hořicích vychází vstříc veřejnosti a spustilo rezervační systém pro antigenní
testování, které od 23. 2. 2021 probíhá každé úterý a pátek. Termín si můžete rezervovat již nyní. Rezervaci
lze provést nejpozději do 12:00 hodin daného testovacího dne. Rezervační systém najdete na stránkách
www.naslednapece-horice.cz - v horní liště – záložka Covid-19, kde po rozkliknutí vyberete potřebný termín a čas.

Testovací dny jsou podsvíceny bíle. Aktuálně se testuje každé úterý a pátek od 14:00 do 16:00 hodin. Po zadání
rezervace Vám přijde potvrzující e-mail, přes který je také možné provést případné storno. Pokud zamluvený termín
nevyužijete, použijte storno, aby se místo uvolnilo dalším zájemcům. Děkujeme.
Město Hořice ve spolupráci s Levitovým centrem následné péče tak umožňuje veřejnosti dostupnější testování,
které je základním pilířem v boji s epidemií Covid-19. Již není nutné jezdit za testováním do Jičína nebo Hradce
Králové. Stačí si vybrat termín a stavit se v hořické nemocnici – v Levitově centru následné péče. Zdravotní personál
připravil zázemí pro odpolední testování, které probíhá v prostorách odběrové laboratoře - "boční vchod" v areálu
nemocnice.
Vstup pouze v respirátoru s dodržováním rozestupů a dezinfekce rukou a při dodržení následujícího
pravidla ministerstva zdravotnictví:
1) Testování se neprovádí v případě, že osoba prodělala v uplynulých 90 dnech
infekci COVID-19 (včetně bezpříznakových průběhů).
2) Testování se neprovádí v případě, že osoba byla v uplynulých 3 dnech
testována na COVID -19 PCR nebo antigenním testem s negativním výsledkem.
Lhůta 3 dnů se počítá od provedení testu, např. byl(a) jsem testován(a) v pondělí,
pak další test mohu absolvovat nejdříve ve čtvrtek.
V případě, že přes výše uvedené dojde k testování před uplynutím uvedených lhůt,
budou náklady vzniklé v souvislosti s tímto vyšetřením vyfakturovány pacientovi.
Zdroj www.horice.org.

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Dne 9. února 2021 se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem jednání zastupitelstva bylo Občerstvení U Vagónu – finanční situace, na které byla pozvána
zaměstnankyně na hlavní pracovní poměr „obsluha občerstvení-vedoucí“, paní Ivana Sudíková. Zastupitelům bylo
předloženo hospodaření Občerstvení U Vagónu za rok 2020. I přes mnohá nucená uzavření občerstvení byl
výsledek hospodaření v loňském roce kladný (23.398,- Kč). Za to patří poděkování paní Ivaně Sudíkové a všem
„dohodářům“, kteří se na provozu občerstvení v loňském roce podíleli.
Od 14. 10. 2020 je opět z důvodu vládních nařízení Občerstvení U Vagónu uzavřeno a na základě platné pracovní
smlouvy – obsluha občerstvení-vedoucí nelze zaměstnanci na hlavní pracovní poměr přidělovat práci. V době
uzavření provozovny v roce 2020 byl proveden úklid vagónu a souvisejících prostor a inventura skladů. Za
neodpracovaný fond pracovní doby byla poskytnuta náhrada 100 % platu, na kterou má zaměstnanec ze zákona
nárok (277 hodin za rok 2020). Zaměstnanci obce jsou odměňováni platem (ne mzdou), z tohoto důvodu nelze
čerpat žádné dotace z anticovidových programů. Je to diskriminační, ale na žádnou dotaci nemáme nárok.
Provozování občerstvení U Vagónu je pro obec hospodářská činnost, která má svůj vlastní rozpočet a bankovní
účet, ze kterého se hradí výdaje související s touto činností, jako je nákup potravin, nápojů a dalšího zboží, služeb,
poplatků a mzdových nákladů. V době uzavření jsou z něho hrazeny každý měsíc výdaje na plat zaměstnance
včetně odvodů zaměstnavatele, zálohy na energie, internet a poplatky za televizi.
Proti výdajům nejsou dlouhodobě žádné příjmy a hrozí schodek. S majetkem i finančními prostředky obce mají
zastupitelé povinnost zacházet s péčí řádného hospodáře, proto byl zastupitelům předložen stav finančních
prostředků hospodářské činnosti a podána zpráva o současné situaci. Stav běžného účtu k 31. 12. 2020 byl
314.337,49 Kč a tvoří ho mimo jiné úspory z minulých let. Občerstvení U Vagónu je dál z důvodu vládních nařízení
uzavřeno, a tak zastupitelé hledali možná řešení, jak finanční situaci hospodářské činnosti udržet v kladných
číslech.
Z důvodu úspory finančních prostředků hospodářské činnosti byla na zasedání zastupitelstva řešena možnost
uzavření Dohody o změně pracovní smlouvy s tím, že by stávající pracovní zařazení
„obsluha občerstvení-vedoucí“ bylo rozšířeno o výkon práce „správa, údržba a péče o zeleň
a obecní majetek“. Platový výměr by zůstal ve stejné výši, stejně tak i úvazek 40 hodin
týdně. Z evidence pracovní doby by bylo zřejmé, kolik hodin v daném měsíci bylo
odpracováno na hlavní činnost – správa, údržba a péče o zeleň a obecní majetek; a kolik
hodin na hospodářskou činnost – občerstvení U Vagónu. Nákladově by byl plat rozdělen
dle počtu odpracovaných hodin a hrazen z rozpočtu příslušné činnosti – hlavní činnost
(obec) X hospodářská činnost (občerstvení). Tím by bylo možné šetřit finanční prostředky
hospodářské činnosti v této nejisté době. K dohodě však nedošlo, a tak je dle zákona
vyplácena náhrada 100 % platu z hospodářské činnosti.

S finanční situací hospodářské činnosti se úzce váže vybavení přístavby pergoly. Pan Sudík poptal ceny
potřebného vybavení (pípy, lednice, baterie, kuchyňského zázemí a pultu v přístavbě pergoly). Cena se pohybuje
cca kolem 50.000,- Kč. Většina zastupitelů se shodla na tom, že nákup vybavení bude řešen až dle vývoje
epidemiologické situace a jistoty otevření tohoto provozu. Důvodem tohoto
rozhodnutí byly nejen omezené finanční prostředky hospodářské činnosti,
ale také běžící záruky na zakoupené spotřebiče.
Informace – Realizace projektu „Přístavba sociálně technického zázemí
– zeleň“. Zastupitelé byli informováni o schůzce, která se konala v místě
přístavby za účelem odstranění nedostatků, které se projevily užíváním
novostavby. Největším problémem je zatékání, které tvoří na několika
místech fleky. Zatékání vzniká při změně počasí. Dodavatel stavby a
technický dozor investora zjišťují možnosti odstranění reklamované závady.
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě
o umístění stavby č. IV-12-2021592/VB/03 Holovousy knn pro p. č. 538/2 bez připomínek s budoucí oprávněnou
stranou: ČEZ distribuce a.s. se sídlem Děčín.
Schváleno bylo uzavření Darovací smlouvy a tím poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro rok 2021 na
vydávání školního časopisu POD ZVIČINOU, který si můžete zapůjčit v obecní knihovně.
Projednána byla žádost o finanční podporu na provoz sociálních služeb poskytovaných spolkem Sportem
proti bariérám v roce 2021. Jedná se o nepřetržitou terénní osobní asistenci v regionu Hořicka. Terénní asistenci
na Hořicku poskytují od začátku roku 2018 (do Holovous v současné době dojíždí za jedním klientem). Pro veliký
zájem se snaží poskytování služeb navyšovat. Jejich financování je závislé na dotacích MPSV, kraje a jednotlivých
obcí v regionu Hořicka. Platby od klientů pokryjí pouze menší část nákladů a tak je podpora jednotlivých obcí
potřebná. V diskusi se většina zastupitelů shodla na poskytnutí finančního daru ve výši 7.000,- Kč pro rok 2021 na
poskytování terénní osobní asistence v ORP Hořice.
Zastupitelé dále schválili Návrh 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů Hořice 2020 bez
připomínek.
Projednány byly nabídky na zpracování projektové dokumentace na opravu místních komunikací.
Dne 16. 12. 2020 proběhlo místní šetření, na kterém se projektant společnosti VIAPROJEKT s.r.o. seznámil se
stavem místních komunikací, jako nejhorší vyhodnotil komunikaci „Betlém“. Po dohodě pak zaslal cenové nabídky
na vypracování projektové dokumentace na: „Opravu místní komunikace p. p. č. 1234 v místní části
Chodovice, k. ú. Holovousy v Podkrkonoší“ - „Betlém“.
Jedná se o opravu místní komunikace v Chodovicích v úseku od obou napojení na
účelovou komunikaci p. p. č. 1236 v délce cca 200 metrů. Cena za projektovou
dokumentaci včetně DPH je 89.540,-Kč. A „Opravu místní komunikace p. p. č. 1178/1,
1277, 1184 k. ú. Holovousy v Podkrkonoší“ - „Zahumení“. Jedná se o opravu místní
komunikace v Holovousích v úseku od napojení na silnici III/28432 po napojení na
místní komunikace u č. p. 42 v délce cca 900 metrů.
Cena za projektovou dokumentaci včetně DPH 198.440,- Kč.
Obě projektové dokumentace budou vypracovány ve stupni technická pomoc, bez správního řízení. Předpokládá
se zachování stávající konstrukce vozovky i stávajících šířkových parametrů včetně zachování stávajícího
odvodnění zpevněných ploch do přilehlého terénu nebo do stávající dešťové kanalizace. Opravou by došlo
k zesílení a obnově krytové vrstvy. Součástí nabídky bude zpracování položkového výkazu výměr a rozpočtu dle
cen URS. Termín zpracování dokumentace – do 7 měsíců od objednání.
Čistírna odpadních vod – oprava nátokové jímky: zastupitelé schválili výměnu a doplnění zařízení čerpací
stanice ČOV Holovousy s tím, že bude proveden průzkum trhu, na základě, kterého bude vybrána ekonomicky
nejvýhodnější nabídka. Nátoková jímka na ČOV je nejvíce namáhaným zařízením, stéká se tam veškerá odpadní
voda a to i z čerpací stanice č. 1 a č. 2. Stávající zařízení je dožilé, vykazuje známky rzi a z důvodu bezpečnosti a
plynulému provozu je třeba zařízení vyměnit. Předpokládaná hodnota zakázky je 155.900,- Kč bez DPH. Do cenové
nabídky nejsou zahrnuty práce, které zajistí obec Holovousy. Jedná se zejména o čerpání a komplet vyčištění
nádrže ČS tlakovým vozem a ostřikovou vodou. To by bylo zajištěno firmou Ekolservis, se kterou máme na
poskytování těchto služeb smlouvu.
Informace o dotacích: „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava II“. V současné době je připravováno
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby – realizaci 1. a 2. etapy projektu Chodníky k zastávkám BUS podél
silnice I/35 - Holovousy jejichž součástí je svislé dopravní značení a veřejné osvětlení. Etapa č. 1 – vede
k autobusové zastávce směr Jičín. Etapa č. 2 – vede do prostoru proti autobusové zastávce směrem na Hradec
Králové. Výběrové řízení připravuje na základě uzavřené smlouvy paní Jarmila Lásková Soldátová.

Žádost o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova – Projekt:
Revitalizace interní komunikace a oplocení a nové veřejné osvětlení areálu budovy ZŠ a MŠ Chodovice.
Žádost o dotaci byla dne 12. 1. 2021 podána. Do konce května 2021 bychom měli vědět, zda byla podpořena.
Pořízení vybavení do školní kuchyně ZŠ a MŠ Chodovice. Žádost o podporu byla podána do Výzvy č. PRV 4
MAS Podchlumí, z.s. - číslo fiche 6 - Občanská vybavenost – Článek 20, základní služby a obnova vesnic ve
venkovských oblastech na pořízení vybavení (konvektomat, pultový mrazák, chladnička) do školní kuchyně ZŠ a
MŠ Chodovice. Celkové náklady jsou 179.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta v požadované výši 143.200,- Kč.
Zbývajících 20% (35.800,- Kč) bude hrazeno z rozpočtu obce. O jarních prázdninách, dne 8. 2. 2021, byl z této
dotace již pořízen a do školní kuchyně instalován nový konvektomat.
Kalendář akcí 2021. Naplánovány jsou i pro letošní rok všechny tradiční akce,
to zda je bude možné realizovat, není jisté. Zrušena již byla obchůzka Tří králů,
Masopustní průvod maškar i Dětský maškarní karneval. Akce předběžně
plánujeme, ale jak to všechno bude dál, nikdo neví. Velký dluh máme u našich
nových občánků, které jsme v loňském roce nestihli přivítat, tak snad se to letos
podaří. Zrušeny jsou také návštěvy Sboru pro občanské záležitosti u našich
seniorů při příležitosti jejich životních jubileí. Přání jsou realizována pouze
gratulací, která je oslavencům vhozena do schránky.
Různé a diskuse
Žádost o souhlas se zapojením ZŠ a MŠ Chodovice do projektu „Rozvoj podmínek pro vzdělávání“.
Zastupitelé většinovým počtem hlasů schválili žádost ředitelky školy Mgr. Lucie Nimsové o udělení souhlasu se
zapojením se do dotačního programu Královéhradeckého kraje – „Rozvoj podmínek pro vzdělávání“ s finanční
podporou cíleně určenou na „Inovace ve vzdělávání“. Celkové výdaje projektu jsou předběžně vyčísleny na
90 000,- Kč včetně DPH. Do rozpočtu byly zohledněny požadavky základní i mateřské školy. Celková výše dotace
KÚ KHK činí až 80 % požadované částky. Předpokládaná finanční dotace obce, by při dosažení maximální výše
podpory činila 20.000,- Kč. Starostka informovala zastupitele o tom, že bude provedena výměna zářivek ve školní
kuchyni. K tomuto rozhodnutí došlo po konzultaci s elektrikářem, který výměnu doporučil. Stávající zářivky jsou
poruchové a neúsporné. Celkové náklady na výměnu zářivek činí 14.721,- Kč za materiál.
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – Malinský Petr. Okresní soud Jičín vyzval obec Holovousy
k zaplacení zálohy ve výši 5.000,- Kč na vypracování znaleckého posudku dotčených nemovitostí (vinopalna,
spojovák, oranžerie). Zastupitelé úhradu zálohy schválili.
Územní plán obce Holovousy. Pracovnice Územního plánování Hořice zaslala zprávu – podklad pro
zastupitelstvo, ve které doporučuje vypracování nového Územního plánu obce Holovousy: „Stávající Územní plán
byl vydán v roce 2010 a zpráva o uplatňování byla vypracována v roce 2016. Na základě podaných žádostí obyvatel
je velký tlak na vytvoření nových stavebních pozemků. Dle platného územního plánu však má takových pozemků
obec dostatek. Jedná se však pouze o administrativní nabídku. Pozemky, které jsou územním plánem určeny pro
výstavbu, nejsou v majetku obce. Soukromé osoby – vlastníci budoucích stavebních pozemků se nechovají
developerským způsobem (rozparcelovat-zasíťovat-prodat) Pozemky zůstávají nezasíťovány a nejsou
zpřístupněny odpovídajícími komunikacemi. Někteří vlastníci ani nemají zájem své pozemky odprodat za účelem
nové výstavby. V případě určení nových pozemků pro výstavbu zcela jistě orgán ochrany ZPF vydá záporné
stanovisko. To lze vyřešit zrušením některých stávajících návrhových ploch (ochranná lhůta již téměř ve všech
případech vypršela). Situaci lze řešit dvěma způsoby. Změnou ÚP nebo novým ÚP. Pro obec je jednoznačně
výhodnější zpracovat nový územní plán. V tomto duchu bude vypracována i zpráva o uplatňování. Zapracování
všech požadavků dle žádostí a požadavků vyplývajících ze zákona by představovalo velmi rozsáhlou změnu
územního plánu. Toto je již na hranici koncepčních řešení. Cena takové změny je srovnatelná s cenou nového
územního plánu.“ Na základě doporučení odboru Územního plánování Hořice se zastupitelé shodli, že budou ve
spolupráci s Ing. Helenou Vanickou zahájeny práce na přípravě nového Územního plánu obce Holovousy.
Rezignace na mandát zastupitele – pan Václav Sudík. Před ukončením zasedání zastupitelstva obce Holovousy
vystoupil pan Sudík a sdělil, že rezignuje na mandát zastupitele. Důvodem pro odstoupení jsou dle jeho sdělení
rozdílné názory na priority v obci. Ráda bych se k této věci také vyjádřila. O prioritách obce rozhodují všichni
členové zastupitelstva a dle hlasování zastupitelů se jednotlivé projekty realizují. Zastupitelé jsou na každém
zasedání informováni i o drobných výdajích a věcech, které byly mezi zastupitelstvy realizovány. Všechny velké a
větší investice jsou vždy řádně projednány a schváleny zastupitelstvem. Pokud tomu tak není, nejsou realizovány.
Všech zasedání zastupitelstva se pan Sudík účastnil a hlasování byl přítomen. Každý ze zastupitelů má právo na
svůj vlastní názor a na druhou stranu by měl respektovat rozhodnutí většiny. Ne vždycky musíme být za každou
cenu jednotní. A o tom to všechno je. Být otevřeni diskusi a společně hledat řešení, to je cíl, ale na to musí být vůle
všech stran. Panu Sudíkovi děkuji za práci v zastupitelstvu.
Prvním náhradníkem volební strany č. 2 - SPOLEČNĚ PRO OBEC 1, který na příštím zasedání zastupitelstva složí
slib a nahradí pana Sudíka, je paní Petra Škvrnová.
Zlatuše Brádlová

OBECNÍ AKCE V DLOUHÉ KARANTÉNĚ
Nechceme se vzdávat tradičních obecních akcí, avšak musíme
respektovat vládní opatření. V případě zlepšení situace ohledně
onemocnění COVID-19 Vás budeme včas o chystaných akcích velmi rádi
informovat.
ledol

CO NOVÉHO VE ŠKOLE
Po ukončení Vánočních prázdnin jsme se ve škole sešli opět bez starších žáků, pouze první, druhý a třetí ročník.
Výuka probíhá podle rozvrhu. Ve dvou učebnách prezenčně a v prázdné učebně čtvrtý a pátý ročník online.
Je to prázdná, smutná třída pouze s počítačem. Kromě výuky se dětem snažíme
zpestřit výchovy – využili jsme sněhové nadílky a běžkovali i bobovali na školním hřišti.
Středy máme projektové – příběhy se stopami ve sněhu, tvoření z korku, sádry, dřeva
a papíru s tematickými příběhy a pohádkami. V hudební výchově nahrazujeme zpívání
hrou na alternativní nástroje – bobotubes či drumbeny, poznáváme hudební nástroje a
jejich zvuky prostřednictvím interaktivních her. K letošnímu pololetnímu vysvědčení
dostaly všechny děti dopis od své třídní paní učitelky a samy si zhodnotily své výkony
za první půlrok učení. Nevíme, co nás dál čeká, jaká bude situace. Těšíme se, až se
do prázdné třídy vrátí naši starší školáci. V březnu nás čeká téma Volání jara a doufejme, že budeme moci alespoň
vynést Morenu v rámci projektového vyučování bez široké veřejnosti. V dubnu se děti těší na téma Mazlíčci, zvířecí
rodina. Čekají nás od 1. 4. do 5. 4. 2021 Velikonoční prázdniny. Další téma Den země si představíme v
projektech. V dubnu čeká předškoláčky velká událost, a to zápis do 1. třídy – termín bude rodičům včas upřesněn.
Bohužel, současná nejistá situace už trvá dlouho a je velmi únavná. Dětem chybí osobní kontakt s kamarády,
zdravé soutěžení a víc pohybu. Za to excelují u počítače a mají velkou pochvalu za zvládání IT technologií. Rodičům
děkujeme za spolupráci a pomoc, která se zdá nekonečná. Popřejme nám všem hodně zdraví, radostí i z maličkostí,
ať vydržíme a náročné zkoušky všichni zvládneme.
pedagogický sbor ZŠ Chodovice

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Tradice, poklad a chod přírody. Tak by se daly charakterizovat první dva měsíce
ve školce. Nejprve jsme si povídali o Třech králích. Nakoukli jsme do tajemna
skal a krystalů. A poté jsme se vrhli na zimní radovánky. Na podzim školka
obdržela krmítko od MAS Podchlumí, které děti zavěsily na lípu na zahradě
školy. Celou zimu krmítko denně kontrolujeme a sypeme ptáčkům zobání.
Nejraději mají ptáčci slunečnici. Vyhlíží z okolních stromů, kdy jim doplníme
zásoby. Když je ve školce méně dětí, ptáčci se osmělí a my můžeme sledovat
především sýkorky a vrabce. Ve školce máme nového mazlíčka. Ke šnečkovi
Uliťáčkovi přibyla želvička. Jméno jsme jí zatím nevymysleli. Darovala nám ji
rodina Musilových i s vybavením. MOC DĚKUJEME a doufáme, že se ji u nás
bude dařit. Dětem se moc líbí, poctivě ji krmí a starají se o ni.
Po jarních prázdninách nás čekalo téma – roční období. Umíme krásnou písničku. Poznáme měsíce, typické
počasí i činnosti typické pro dané období. Každý den patřil jednomu období. Celý týden jsme zakončili Barevným
dnem. Všichni se převlékli do jedné barvy oblečení a karneval mohl začít. Přišly děti v červené, modré, fialové,
růžové, žluté, bílé nebo i v černé barvě. Moc jsme si den užili. Tančili jsme a soutěžili. Škoda, že se pro nemoc
nemohli zúčastnit všichni kamarádi. Jaro už nám klepe na vrátka, proto neleníme a začínáme nové téma –
pěstování. O tom ale až zase příště. ☺
Kolektiv MŠ

PODĚKOVÁNÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Rády bychom touto cestou poděkovaly panu Davidovi Veselému za ochotnou a rychlou pomoc při řešení
vodovodních havárií ve školní kuchyni. Velice si jeho práce a přístupu vážíme. Naše poděkování patří také panu
Zdeňku Kráčmarovi st. za každoroční dovážku domácích jablek pro naše strávníky, moc děkujeme.
Lucie Křovinová a Monika Enthalerová

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
Sběr se uskuteční v měsíci dubnu – termín bude včas oznámen.
• Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny
elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby.
o Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže,
discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice…
o IT elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje…), PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily,
záznamníky…
o Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky, topinkovače,
váhy, mlýnky…
o Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry…
o PC monitory, televize
o Lednice, pračky (tyto kusy z omezených důvodů pouze první 3, více jich
nepřebereme)
• Baterie (monočlánky…)
• Víčka od PET lahví
Náplně do tiskáren – cartrige (inkoustové) i tonery (laserové)
Mgr. Lucie Nimsová

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
Co si představit pod tímto pojmem? Jsou to vlastně všechny děti do věku 18-ti let, které navštěvují kroužek mladých
hasičů. Všichni mladí hasiči, kteří chodí do kroužku v jednom hasičském sboru, jsou jedním velkým kolektivem.
A když píši velkým, tak myslím velkým ☺. Vždyť u nás v Holovousích navštěvuje kroužek 38 mladých hasičů.
Hasičský kroužek není obyčejný sport, není to věc, kterou se naučíte za týden. Učíme
se na kroužku všechny hasičské disciplíny, ale i jak správně poskytnout první pomoc,
topografii, uzle, telefonní čísla tísňových linek, střelbu ze vzduchovky nebo třeba
lezení po laně. Také si hrajeme a sportujeme. Hry si nejvíce užíváme na letních a
zimních táborech. I v tomto roce máme naplánováno spoustu soutěží i letní tábor.
A to je to pěkné ☺. Tak si moc přejme, ať se co nejdříve můžeme zase scházet, užívat
si spousty legrace a mít hodně zážitků.
Co je naplánované u hasičů???
Krajské setkání hasičských přípravek
Sběr železného šrotu – Holovousy, Chodovice, Chloumky
Z důvodu vydaných opatření proti šíření onemocnění COVID-19 budou termíny plánovaných akcí včas upřesněny.
Petra Baliharová

ZELEŇ V ZIMĚ
Zdravím všechny občany naší obce a v novém roce přeji všem pevné zdraví a mnoho sil v nelehké době.
Rekapitulace loňského roku je v celku prostá, běžná údržba, prořez starých stromů a
keřů,tráva a tráva a konec starého roku ve znamení stěhování do nového. Trávy jsme
posekali opravdu hodně. Oproti minulým letům naběhala naše traktorová sekačka o
100 motohodin více.
Termín dostavby nového zázemí ve sportovním areálu byl posouván, takže nepříjemné
podzimní měsíce jsme strávili ve staré, mokré a zatuchlé díře v areálu zámku. Nová
dílna je pro nás, zaměstnance zeleně,velký posun. Máme zde slušné sociální zázemí
a dílny pro údržbu strojů a obecního imobiliáře. I když se jedná o poměrně jednoduchou
stavbu, ne všechno se podařilo jak má být. Chci věřit, že závady budou v brzké době
odstraněny a nijak to neomezí naši práci.
Po zralé úvaze, jsem se na únorovém zasedání zastupitelstva rozhodl odstoupit z pozice zastupitele v obci
Holovousy. Tímto se omlouvám všem mým voličům. Důvodem pro odstoupení byly rozdílné názory na priority v
obci a delší dobu trvající neshody s p. starostkou. Usoudil jsem, že nemám zapotřebí v této vyhrocené atmosféře
dál setrvávat. Každopádně si myslím, že se nemusím stydět za sebou ohlédnout. Pár dobrých nápadů se mi
podařilo nejen prosadit ale i dotáhnout do zdárného konce a mám dobrý pocit z kladného ohlasu občanů. Vždyť
pro ně to také děláme. Kdo práci moji a mých spolupracovníků vidět chce tak ji vidí. Děkuji.
Václav Sudík

OBCHOD POTRAVIN OPĚT OTEVŘEN
Velkou radostí v této nelehké době je znovuotevření obchodu potravin u obecního
úřadu v Holovousích. Potraviny provozuje ochotný pan Hong Nhan Nguyen od 27. 1.
Našim spoluobčanům se tak umožnilo nakupovat denně od pondělí do soboty od 7:00
– 18:00 hodin, v neděli od 7:00 – 15:00 hodin. Nabídka je široká a kvalitní – pečivo,
uzeniny, mléčné výrobky, pamlsky, ovoce, zelenina, mražené výrobky, drogerie,
alkohol a cigarety. Služby pojízdné prodejny byly z tohoto důvodu ukončeny. Záleží teď
pouze na nás všech, zda bude prodejna udržitelná. Podpořme tuto službu a snažme
se, aby v naší obci vydržela.
ledol

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní rok začal v netradičním tempu – koledování dětí přestrojených za tři
krále se z důvodu epidemiologických opatření nekonalo. Na žádost našich
spoluobčanů jsme zvolili alespoň alternativu – pokladniček, které jsme umístili
na obecním úřadu a na poště. Letošní vybraná částka byla 9. 178,- Kč. Velmi
děkujeme všem za přispění do fondu Pro obnovu kostela.
ledol

ZRUŠENÉ MASOPUSTNÍ VESELÍ
Masopustní víkend plný taškařic a veselých masek si měli užít dospělí a děti o prvním
únorovém víkendu. Cesta masopustního průvodu v čele s povozem vedeným koňmi
a kapelou Hořeňák od kostela sv. Bartoloměje kolem Svartesu, parcel, přes náves v
Holovousích až po Záhumení a zpět k občerstvení U Vagónu se, bohužel, nekonala.
Žádné masky, hudba, občerstvení v podobě chlebíčků, výtečných koblih a chuťovek
doplněné štopičkou něčeho tvrdšího..... Ani zázemí pro dětský nedělní karneval se
nepřipravovalo. Vše, co bylo do loňského roku u nás tradicí spojenou s obecními
akcemi, těšení se přitom na setkání s přáteli, nemáme. Zůstává nám pouze naděje,
že se dočkáme lepších časů a naše milé akce si budeme opět užívat.
ledol

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Se uskuteční dne 17. dubna 2021 (pokud to vládní opatření dovolí) v době od 10:25 – 10:40 hodin
v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy SVARTES) a od 10:50 – 11:05 hodin v Holovousích před
obecním úřadem.
Sbírané druhy nebezpečných odpadů:
Z provozu automobilů: autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové
kapaliny, brzdové destičky, spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných
hmot, antikorozních prostředků, nemrznoucích směsí, čisticích prostředků,
zaolejované hadry apod. Fotochemikálie: tonery, znečištěné obaly se
zbytky vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkoustů apod. Kosmetika:
znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů
apod. Tuky a oleje: fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry,
vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných látek, apod.
Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru: nerozbité
zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.
Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru:
televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné: znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od
kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic, chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů,
rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí, postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.
pš

ODPAD Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD
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.
O této změně jsme Vás již informovali, v prosincovém čísle zpravodaje,
ale vzhledem k nadcházejícímu období úklidů na zahrádkách a
zahradách, Vám raději ještě jednou připomínáme, že biologický odpad
ze zahrad a zahrádek můžete vozit do sběrného dvora v Hořicích –
nikoli už do Bašnic!!!
Adresa Sběrného dvora: Hořice, ul. Příčná, mezi Altranem a Olpranem
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, uhynulá zvířata,
kočkolit, KOV, PLASTY, KOMUNÁLNÍ ODPAD.
Množství dovezeného Biologického odpadu rostlinného původu není váhově omezeno.
Otevírací doba sběrného dvora Technických služeb je jiná pro letní a zimní období:
Letní provoz od 1. 4. do 31. 10
pondělí: 14:00 - 18:00 hodin
úterý: zavřeno
středa: 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 hodin
čtvrtek: 14:00 - 18:00 hodin
pátek: 14:00 - 18:00 hodin
sobota: 8:00 - 14:00 hodin

Zimní provoz od 1. 11. do 31. 3.
pondělí: 14:00 - 17:00 hodin
úterý: zavřeno
středa: 14:00 - 17:00 hodin
pátek: zavřeno
sobota: 8:00 - 14:00 hodin

Informace najdete také na webových stránkách: www.tshorice.

MLÉČNÝ AUTOMAT NA FARMĚ CHLUM U HOŘIC
Mléčný automat Vám nabízí schlazené mléko z naší farmy.
Od 15. března 2021 bude zahájen nonstop prodej čerstvého chlazeného mléka
přes mléčný automat, který bude umístěn u vjezdu na farmu na Chlumu u Hořic.
V pondělí a v pátek v době od 15:00 do 17:00 hodin bude u mlékomatu přítomna
obsluha, která bude připravena Vám poradit a odpovědět na Vaše případné dotazy.
Prodej čerstvého chlazeného mléka přes mléčné automaty je nejpřímější cestou od
výrobce – farmáře, přímo konečnému spotřebiteli. Mléko je přitom pouze kvalitně
podojeno a rychle zchlazeno.
A takovou surovinu si kupujete.
Mnoho lidí tuto šanci dlouhá léta vůbec nemělo a mnoho lidí už si ani není úplně jisto,
kde se vlastně mléko vyrábí, že to není v mlékárně, ale ve stáji na farmě.
Mléko z mlékárny je pouze výrobkem z pravého mléka.
A protože čerstvé mléko je natolik specifickou čerstvou potravinou s obrovským
potenciálem pro naše zdraví a imunitu, proto vám ho náš automat přináší co nejblíže k vašim domovům.
Je to upřímná šance pro vás, vaše děti, pro české zemědělství, pro naše krávy a naše domácí mléko.
Jan Musil, Holovousy

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Sčítání začíná rozhodným okamžikem, a to o půlnoci z 26. na 27. března 2021.
Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v současnosti s Českou
poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu).
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304 050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa
budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká? Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného
pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa? Najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat GDPR? Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání? Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo
plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy,
podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás. Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
pš

NA VÝLET PODKRKONOŠÍM
První sluneční paprsky lákají k výletům do přírody. Máme pro vás tipy
na jarní vycházku okolím Lázní Bělohrad. Vydat se můžete třeba na
příjemnou a nenáročnou procházku okolo rybníku Pardoubek, který
lemují dřevěné sochy. Naučná stezka K. V. Raise vás zase zavede třeba
na návrší Byšičky s poutním kostelem sv. Petra a Pavla. K němu se váže
legenda o vzniku známé Erbenovy balady „Svatební košile“ z díla Kytice.
Krásy místní přírody si užijete i na trase naučné stezky Kamennou Hůrou
a částí Lázní Bělohrad. Stezka začíná v zámeckém parku ve městě
Lázně Bělohrad, kde je možné získat v Památníku K. V. Raise letáček –
průvodce stezkou. Odtud trasa pokračuje do Brtve, napříč Kamennou
Hůrou, přes Kulatý vrch a Paseka do Dolního Javoří. Zpět vede kolem
vyhlídky na údolí Javoří a Uhlířů do Horní Nové Vsi a pak se vrací podél
řeky Javorky zpět do Lázní Bělohrad.
Další nápady, kam se v následujících krásných dnech vydat, najdete na www.podkrkonosi.eu nebo na FB
Podkrkonoší ☺
DM Podzvičinsko

RODIČE A DĚTI V DOBĚ DISTANČNÍ
VÝUKY OČIMA PSYCHOLOGŮ
Projekt MAP II srdečně zve na on-line přednášku pro širokou
veřejnost, která se bude konat ve čtvrtek 4. března 2021 od 16:00
do 18:00 hodin, s odborníky na dětskou duši: PaedDr. Mgr. Věrou
Facovou a PhDr. MUDr. Miroslavem Orlem, PhD., kteří se v průběhu
dvouhodinového setkání dotknou nyní velmi aktuální oblasti –
ohroženého duševního zdraví dětí a jejich rodičů. Dlouho trvající
distanční výuka, ztráta sociálních kontaktů, nejistota a mnohá další
omezení dramaticky zvyšují vznik depresí a úzkostí, ztrátu motivace a
radosti či nadšení, výskyt apatie, nedostatek naděje. Jak těmto
nástrahám čelit, jak pomoci nejen dětem zvládnout toto náročné období?
To bude tématem online setkání, na které je třeba se předem přihlásit.
Více informací na www.maphorice.cz. Seminář je kapacitně omezen,
přednost budou mít dříve nahlášení zájemci.
za MAP II Zdeňka Novotná

JAVORKA NÁM TEČE ZA HUMNY
Javorka nám tak říkajíc teče za humny. Co o ní víme?
Létá tam a hnízdí ledňáček. Na ryby tam chodí vydra.
Tvoří západní hranici katastru naší obce. Ale co dál?
Javorka je řekou protékající okresy Jičín a Hradec Králové.
Je levostranným a celkově druhým (po Bystřici) největším
přítokem řeky Cidliny. Délka jejího toku je 39 km.
Javorka pramení severně od městečka Pecka, nemá jednotný
pramen, dalo by se říci, že vzniká z několika zdrojnic, které
pramení v nadmořské výšce cca 450 m. Protéká západním
okrajem Pecky, Bělou u Pecky, Lázněmi Bělohrad,
Šárovcovou Lhotou, Dolním Mezihořím Ostroměří, Oborou,
východním okrajem Starých Smrkovic. Východně od obce
Skřivany se z levé strany vlévá do Cidliny. Na horním toku, pod obcí Bělá u Pecky až po Horní Novou Ves – Lázně
Bělohrad je Javorka součástí chráněného území Přírodní památka Údolí Javorky. Přírodní památka se rozkládá na
slatinných loukách v úzkém údolí říčky Javorky. Na březích říčky
rostou kromě olší také jasany, vrby a další listnaté stromy. Na
loukách se během roku objevují kromě běžných druhů rostlin i
rostliny vzácné a chráněné např.: bledule jarní, prvosenka vyšší,
prstnatec májový. Od Šárovcovy Lhoty až po Ostroměř proráží
svým údolím Chlum a rozděluje ho na Mlázovický a Hořický. V tomto
úseku rybáři Javorku znají už jako revír mimopstruhový. Také zde
v údolí můžeme nalézt kvetoucí bledule, po dalších chráněných
druzích rostlin se bude pátrat. Z ptáků na Javorce můžeme
pozorovat ledňáčka říčního, konipasa horského, skorce vodního,
lovící volavku popelavou a černého čápa. Od mostku v Oboře až po
ústí do Cidliny je Javorka součástí evropsky významné lokality PP
Javorka a Cidlina – Sběř, důvodem ochrany je zde hlavně populace velevruba tupého a modráska bahenního.
Člověk by ani neřekl, taková malá říčka a jak je významná!!!
Jiří Rejl

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ
LETOS SLAVÍ 70 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Vážení čtenáři, je nám velkou ctí informovat Vás, čtenáře Zpravodaje, že letos, konkrétně 1. března, si připomínáme
70 let od vzniku Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, který sídlí v Holovousích.
Historie výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského začíná rokem 1951, kdy v rámci reorganizace
Ovocnicko–vinařského ústavu v Praze a Zahradnických ústavů v Průhonicích byla jednotlivá zahradnická odvětví
v bývalém Československu rozdělena do samostatných ústavů. Při svém vzniku měl ústav 16 ovocnářských stanic
a pracovišť po celé republice, jejichž činnost řídilo ministerstvo zemědělství. V roce 1956 přešel ústav pod přímé
vedení Československé akademie zemědělských věd a v roce 1977 byl přičleněn jako samostatná hospodářská
organizace k VHJ Sempra Praha. Od 1.8.1992 se stal Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích
součástí společnosti SEMPRA Praha a.s., přičemž byla zrušena jeho přímá vazba na ostatní šlechtitelské stanice.
Současná právní forma a vlastnická struktura výzkumného ústavu se začala psát 1.7.1997, kdy byla založena
obchodní společnost VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský měl až do roku 2015 sídlo v areálu zámku v Holovousích. V místě
budovy zámku bylo kdysi vladycké sídlo, později přebudované na tvrz, která patřila Holovouským z Holovous.
Zámek měl celou řadu majitelů. Do současné podoby zámek zrekonstruovala rodina Malínských na začátku 20.
století, které byl v rámci restitucí po roce 1989 navrácen zpět.
Významný předěl v historii ústavu nastal v roce 2012, kdy se po schválení začal realizovat projekt „Ovocnářský
výzkumný institut“, prostřednictvím kterého se za pomoci prostředků Evropské unie a státního rozpočtu vybudovala
úplně nová infrastruktura ústavu. Projekt byl dokončen v roce 2015 a od té doby má ústav k dispozici moderní zcela
nový areál, který zahrnuje 8 nově zbudovaných objektů a
jeden objekt zrekonstruovaný (sklad ovoce). Laboratoře
byly vybaveny nejmodernějšími přístroji a díky nim mohou
být produkovány výsledky vysoké kvality.
K ústavu aktuálně náleží cca 112 ha zemědělské půdy.
Pozemky jsou využívány jako výsadby pokusné,
šlechtitelské a pro uchování genetických zdrojů.
Aktuálně je výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský
jediným výzkumným ústavem v ČR, zabývajícím se
komplexně problematikou ovocnářského výzkumu většiny
ovocných
druhů
mírného
klimatického
pásma.
Zaměstnává 100 zaměstnanců, jejichž průměrný věk je 43
let a kteří jsou organizačně začleněni do 5 výzkumných
oddělení. Za celou dobu své existence dosáhl ústav celou
řadu úspěchů a světově proslul především svým
šlechtitelským programem třešní. Na mezinárodní úrovni
je výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský aktivně zapojen do předních evropských a světových vědeckých
organizací. Jsme připraveni, jakmile nám to pandemická situace dovolí, představit naši sedmdesátiletou historii
včetně dosažených úspěchů široké veřejnosti prostřednictvím připravovaných akcí, a to jak pro odborníky, tak pro
laiky. Rádi všechny zájemce v našem ústavu přivítáme.
za VŠÚO Holovousy Ing. Tomáš Zmeškal

VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Velikonoce se slaví každý rok v jiný den, protože se jedná o jeden z mála pohyblivých
svátků v roce. Termín Velikonoc se dá přesně spočítat. Tento svátek oslavující jaro
a vzkříšení Ježíše Krista připadá podle klasického kalendáře na první neděli po
prvním jarním úplňku, tedy úplňku, který nastane po 21. březnu. Letošní Velikonoční
neděle připadá na 4. dubna a Velikonoční pondělí na 5. dubna. V loňském roce
poznamenala tyto svátky pandemie koronaviru. Museli jsme se obejít bez
koledování, bez návštěv a posezení s rodinami a sousedy. Nesmělo se do kostelů a
bohoslužby se vysílaly přes internet. Jaké budou svátky jara v tomto roce? Uvidíme, co nám situace přinese. Ale
nic nám nebrání v tom, abychom si vyzdobili domov, hoši upletli cvičně pomlázku (to, aby ji na příští rok
nezapomněli:-)), hospodyňky upekly mazance a děvčata nazdobila vajíčka. I maličkosti nás dělají veselejší,
radostnější a zdravější. Držme se tradic alespoň v našich srdcích a domovech.
ledol

PRANOSTIKY
Březen
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Pěkný den na sv. Josefa zvěstuje dobrý rok.
Duben
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Na svatého Marka, brambor plná řádka.

Ať jaro za to stojí,
krásné věci se rojí,
splní se nejeden sen,
který vám zpříjemní den.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Jaroslav Vích
Jaroslava Pulcová
Zdeněk Kráčmar
Josef Čihák

88 let
81 let
75 let
92 let

Narodili se
Dominik Švarc z Holovous
Jakub Tlustý z Chodovic
Anežka Šubrtová z Chodovic

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Zemřeli
Ladislav Komárek z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•
•
•

Vynášení Morény a vítání jara – ZŠ a MŠ Chodovice v rámci projektového vyučování bez široké veřejnosti
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – 17. dubna 2021 – pokud to vládní opatření umožní
(Chodovice u Svartesu 10:25 – 10:40 hodin a Holovousy u obecního úřadu 10:50 – 11:05 hodin)
Hasiči – sběr železa – z důvodu šíření onemocnění COVID-19 bude termín včas upřesněn
EKOSBĚR – sběr elektro, víčka, baterie v ZŠ Chodovice – termín bude včas upřesněn
Setkání hasičských přípravek – z důvodu šíření onemocnění COVID-19 bude termín včas upřesněn

V případě konání akcí Vás budeme informovat na webových stránkách obce i místním a mobilním
rozhlasem.
•
•
•

Upozorňujeme občany, že do konce března 2021 je splatný poplatek za psy a také stočné placené dle
směrných čísel (za studnu) – minimálně poloviční částkou.
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
– knihovna je stále do odvolání veřejnosti UZAVŘENA!

Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý do 27.4.,
dále 11. 5., zelená známka (1x za 14 dní) – 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., žlutá známka (měsíční) –
16. 3., 13. 4., 11. 5., oranžová známka (rekreační) – 27. 4., 11. 5., černé pytle na směsný odpad – svoz každé
úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 2. 3., 6. 4., 4. 5.,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU HOLOVOUSY č. 1/2021, evidenční číslo: MK ČR E 20515. Vychází každý sudý
měsíc v roce. Redakční rada: Zlatuše Brádlová, Lenka Doležalová, Petra Škvrnová. Počítačová úprava: Petra Škvrnová.
Připomínky a příspěvky zasílejte na obec@holovousy.cz. Redakční rada neodpovídá za obsah článků a gramatické
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