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Máme za sebou další dva měsíce života v době kovidové a druhé vydání Zpravodaje roku 2021. Co nám uplynulé
měsíce přinesly? Hned od 1. 3. 2021 se život v Česku opět změnil. Zavedena byla zatím nejpřísnější
protiepidemická opatření za celý rok trvání epidemie covidu-19. Ta se zaměřila na omezení kontaktů mezi lidmi a
to především na omezení pohybu. A tak například opustit bydliště za jiným účelem, třeba na vycházku či si zaběhat,
bylo možné přes den od 5:00 do 21:00 hodiny, a to pouze na území katastru obce. Při cestách mimo okres s trvalým
bydlištěm do zaměstnání bylo třeba potvrzení zaměstnavatele, k lékaři či na úřady jsme museli mít vyplněný
formulář nebo čestné prohlášení, kde muselo být uvedeno místo, čas a cíl cesty, která skutečně spadala do
povolených výjimek. Nákupy mimo okres bydliště nebyly možné. Pokud lidé pravidelně pobývali na dvou či více
místech, museli si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat.
To platilo například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
V neděli 11. dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav,
který trval nepřetržitě od 5. 10. 2020. Vláda proto schválila sérii mimořádných
opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření
na základě pandemického zákona.
Od pondělí 12. 4. 2021 skončil zákaz cestování mezi okresy, zrušen je zákaz
nočního vycházení mezi 21:00 a 5:00 hodinou, do lavic se vrátili žáci prvního
stupně ZŠ a do mateřské školy děti předškolního věku, otevřeny jsou obchody
s dětským oblečením, obuví a papírnictví, čistírny, prádelny nebo zámečnictví,
konat se opět mohou farmářské trhy, otevřely se ZOO a botanické zahrady (max. 20 % kapacity), lidé mohou opět
chodit do knihoven. Lidé však musí nadále nosit respirátory, zavřené zůstávají bary, restaurace a většina obchodů
a služeb.
Od pondělí 12. 4. 2021 se do škol vrátili žáci prvních stupňů. V našem případě celá škola od první do páté třídy a
do mateřské školy předškolní děti.
Jednou týdně probíhá také testování zaměstnanců ve firmách i na úřadech. Od 29. 3. 2021 pravidelně každý týden
i na našem úřadě.
K 29. 4. 2021 byl v naší obci evidován 1 pozitivní případ. V celém ORP Hořice (29 obcí včetně Hořic) dohromady
57 a v okrese Jičín 199 pozitivních. Čísla pozitivních případů se výrazně zlepšila, i přesto buďte prosím k sobě
zodpovědní a ohleduplní.
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 25. března 2021 a 13. dubna 2021 se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáno
a schváleno:
Prvním bodem březnového zastupitelstva bylo složení slibu nového člena zastupitelstva obce Holovousy,
kterým se stala paní Petra Škvrnová – náhradník volební strany č. 2 Společně pro obec 1. V kontrolním výboru je
novým členem paní Petra Baliharová.
Zastupitelstvo bylo svoláno kvůli vyhodnocení cenových nabídek na akci „Bezpečná doprava – Obec
Holovousy“. Jedná se o 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. Dne 11. 3. 2021 byla vypsána
Výzva k podání nabídky. Osloveni byli čtyři dodavatelé. Dne 25. 3. 2021 proběhlo posouzení a hodnocení
doručených nabídek. Hodnocení vedla paní Jarmila Lásková Soldátová. Za účelem posouzení a hodnocení
doručených nabídek byla jmenována hodnotící komise. Z oslovených dodavatelů předložili cenovou nabídku dva.

Tu s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH CELKEM ve výši 1.639.794,80 Kč předložil uchazeč č. 2 GEOSAN
GROUP a.s. K vyhodnocení cenových nabídek nedošlo, paní Lásková Soldátová požadovala doplnění a vysvětlení
předložené vítězné nabídky od GEOSAN GROUP a.s. Uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem bylo
z těchto důvodů schváleno až na zasedání zastupitelstva dne 13. 4. 2021.
Vyhodnocení cenových nabídek „ČOV Holovousy – výměna a doplnění zařízení stávající čerpací stanice“ zastupitelé na únorovém zasedání schválili výměnu a doplnění zařízení čerpací stanice ČOV Holovousy s tím, že
bude proveden průzkum trhu, na základě kterého bude vybrán dodavatel. Dne 11. 3. 2021 bylo vypsáno poptávkové
řízení, v rámci, kterého byli osloveni tři dodavatelé. Všichni tři v termínu řádně doručili cenovou nabídku.
Zastupitelstvo obce na základě předloženého vyhodnocení poptávkového řízení schválilo dodavatele na akci ČOV
Holovousy – výměna a doplnění zařízení stávající čerpací stanice společnost
REC. ing. spol. s r.o., Nové Město nad Metují, která předložila nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou 146.555,- Kč bez DPH.
V rámci tohoto bodu byla také projednána aktuální informace od stávající
obsluhy ČOV pana Miroslava Šafránka, který sdělil, že by k 31. 12. 2021
chtěl svoji činnost na ČOV ukončit.
Proto bylo personální obsazení ČOV od 1. 1. 2022 řešeno na
zastupitelstvu. Stejně tak jako tomu bylo dne 30. 1. 2017 v souvislosti
s ukončením pracovního poměru pana Romana Lepšíka a nástupu pana
Václava Sudíka od 1. 4. 2017, kdy byl řešen počet zaměstnanců na hlavní
pracovní poměr na zeleni. Bylo schváleno, že na této pozici budou 2
zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, kteří budou schopni se vzájemně zastupovat a postupně se seznamovat
s prací na ČOV. Běžnou praxí obcí, které ČOV provozují je, že je provoz zajištěn zaměstnanci na hlavní pracovní
poměr, kteří zároveň pracují na zeleni. Víkendy a svátky jsou pak řešeny dohodáři. Je důležité, aby hlavním
pracovníkem na ČOV byl zaměstnanec obce na hlavní pracovní poměr, který by provoz ČOV zastřešoval.
Zastupitelé se shodli na tomto záměru s tím, že bude projednán se stávajícími zaměstnanci. S rozšířením
pracovních povinností a zodpovědnosti zaměstnanců na hlavní pracovní poměr na zeleni zastupitelé také schválili
navýšení platu od data pravidelného výkonu práce na ČOV.
Aktuální finanční situace – hospodářská činnost – Občerstvení U Vagónu – již od prosince 2020 je na
doporučení auditorek na programu zasedání zastupitelstva aktuální situace hospodářské činnosti – Občerstvení
U Vagónu, kterou je třeba průběžně řešit a počítat s dalšími výdaji tak, aby hospodářská činnost nebyla ztrátová.
Zastupitelé tak byli seznámeni se zůstatkem finančních prostředků hospodářské činnosti. Po měsíci a půl od
posledního zastupitelstva se situace ohledně rozvolňování platných vládních nařízení a opatření nezlepšila, naopak
byla zavedena zatím nejpřísnější protiepidemická opatření za celý rok trvání epidemie covidu-19. Dne 26. 3. 2021
měla vláda jednat o dalším prodloužení nouzového stavu. Zastupitelé o možnostech dalšího řešení dlouze
diskutovali a počítali výdaje s hospodářskou činností související, proti kterým není dlouhodobě žádný příjem.
K uzavření nabízené Dohody o změně pracovní smlouvy – rozšíření vykonávané práce obsluha občerstvení o práci
na zeleni, kterou by byly šetřeny finanční prostředky hospodářské činnosti, přímo na zasedání zastupitelstva dne
9. 2. 2021 nedošlo. Vyplácena tak je náhrada platu ve výši 100% bez výkonu práce. Proto byla řešena finanční
situace hospodářské činnosti i s ohledem na možné ukončení pracovního poměru a s tím spojené náklady. S tím,
že je nutné, aby na hospodářské činnosti zůstaly finanční prostředky na pokrytí poplatků s ní souvisejících.
Na závěr projednávaného bodu zastupitelé rozhodli o organizační změně – zrušení pracovní pozice na hlavní
pracovní poměr obsluha občerstvení a to s účinností ke dni 31. 3. 2021 s tím, že zaměstnanci bude nabídnuto
ukončení pracovního poměru k 31. 3. 2021 dohodou s uvedením důvodu §52 písm. c) zákoníku práce a výplatou
odstupného ve výši pětinásobku průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec na dohodu nepřistoupí, bude pracovní
poměr rozvázán výpovědí z důvodu vymezeného v §52 písm. c) zákoníku práce. Pracovní poměr pak bude
ukončen po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby dne 31. 5. 2021 s výplatou odstupného ve výši trojnásobku
průměrného výdělku.
Projednání cenových nabídek instalace zabezpečovacího systému – ZŠ a MŠ Chodovice
Obecní úřad, prodejna potravin i přístavba zázemí ve sportovním areálu
U Vagónu jsou zajištěny zabezpečovacím systémem společnosti
JABLOTRON ALARMS a.s.. Během posledního roku došlo k nárůstu
kvalitního vybavení školy i školní kuchyně, a proto je vhodné zvážit
instalaci zabezpečovacího systému v ZŠ a MŠ Chodovice. Systém
reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k otevření dveří nebo okna,
pohybu osob, zakouření nebo prudkému zvýšení teploty. Zastupitelé
schválili montáž zabezpečovacího systému do budovy ZŠ a MŠ.
Nájem bytové jednotky – Vinopalna
Pan Hong Nhan Nguyen, provozovatel prodejny potravin na návsi v Holovousích se snažil pro sebe najít prostory
k bydlení nejlépe v Holovousích. Tato situace byla řešena i na únorovém zastupitelstvu, kdy bylo dohodnuto, že by
bylo možné pronajmout byt ve Vinopalně. Prostory bytu byly vymalovány, upravena byla kuchyňská linka.

Zajištěna byla revize elektřiny. Na zasedání zastupitelstva bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na byt ve
Vinopalně s panem Hong Nhan Nguyenem.
Zastupitelé byli informováni o postupu odstraňování reklamovaných závad
v přístavbě sociálně technického zázemí – zeleň a o výsledku schůzky,
která se dne 4. 3. 2021 konala v místě přístavby za přítomnosti zástupců obce:
Z. Brádlová, V. Sudík, Ing. R. Tomášek TDI a dodavatele stavby – P. Andrejse.
Řešen byl postup odstranění reklamovaných závad.
Přezkoumání hospodaření obce Holovousy za rok 2020 provedl z důvodu
nouzového stavu a omezení pohybu osob elektronicky Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický-oddělení kontroly obcí a analýz
a uskutečnilo se 22. - 23. 03. 2021. Přezkoumané období bylo od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce
Holovousy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na zasedání zastupitelstva dne 13. 4. 2021 bylo prvním bodem programu projednání uzavření Smlouvy o dílo
na akci „Bezpečná doprava – Obec Holovousy“. Zastupitelům byl předložen "Protokol o otevírání nabídek,
hodnocení nabídek a posouzení nabídky", písemné objasnění nabídky a Smlouva o dílo. Na základě předložených
dokumentů zastupitelé schválili výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel GEOSAN
GROUP a.s. s nabídkovou cenou 1.639.794,80 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem.
Předmětem smlouvy je realizace „Bezpečná doprava – Obec Holovousy“ - 1. a 2. etapa chodníků podél silnice I/35.
Aktuální situace – hospodářská činnost – Občerstvení U Vagónu
Druhým bodem programu zastupitelstva byla hospodářská činnost – Občerstvení U Vagónu a jeho aktuální finanční
situace. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem jednání a předání dokumentů ohledně organizační změny –
zrušení pracovní pozice na hlavní pracovní poměr obsluha občerstvení. Zaměstnanec zvolil podepsání převzetí
Výpovědi z pracovního poměru, který tak bude ukončen k 31. 5. 2021. V úterý 30. 3. 2021 se v občerstvení
U Vagónu konalo předání objektu, klíčů a vyrovnání záloh hotovosti.
V současné době neznáme podmínky ani termín možného otevření zahrádek a restaurací. Není zřejmé, na jak
dlouho budou opět tyto služby otevřeny a tak je třeba hledat nastavení provozu občerstvení v takovém režimu, aby
finanční prostředky hospodářské činnosti nebyly v době jeho uzavření zatíženy mzdovými náklady, proti kterým
není příjem. A tak vše ukáže čas a stanovené podmínky, na základě kterých bude možné občerstvení otevřít.
Zastupitelé se shodli na tom, že bude pořízena dotyková pokladní kasa včetně pokladního programu, který umožní
nejen evidenci tržeb, ale také skladových zásob.
ZŠ a MŠ Chodovice – žádost o souhlas s přijetím účelově určeného daru
Dne 11. 4. 2021 byl ukončen nouzový stav a od pondělí 12. 4. 2021 se vrátily děti do škol. Současně s otevřením
školy dostaly přímo z MŠMT testy a další pomůcky. Tyto jsou poskytovány formou věcného daru přímo škole.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí účelově určeného daru od MŠMT a MZČR pro ZŠ a MŠ Chodovice. Jedná se
o účelově určené dary v podobě respirátorů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, antigenní testy pro děti,
žáky a zaměstnance a další ochranné pomůcky sloužící k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
šíření onemocnění Covid-19.
Projekt Prázdniny v Podchlumí – tábory 2021
Jedná se o projekt Mikroregionu Podchlumí „Prázdniny v Podchlumí“, který je
podpořen z dotace Operačního programu Zaměstnanost – Prorodinná opatření.
Je realizován po dobu tří let – 2020, 2021 a 2022 na území šesti obcí:
Holovousy, Ostroměř, Dobrá Voda, Volanice, Milovice, Konecchlumí. První
turnus byl zahájen 1. 7. 2020 v Chodovicích. Cílem projektu je podpořit soulad
pracovního a rodinného života a usnadnit rodičům péči o jejich nezletilé děti v
době školních prázdnin. V roce 2021 je plánováno v 6 obcích 11 turnusů s
různým zaměřením. V Holovousích se bude příměstský tábor konat ve dvou
termínech 1. - 9. 7. 2021 a 12. - 16. 7. 2021 se zaměřením „Země, Voda,
Vzduch“. Za tímto účelem zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o výpůjčce na
část budovy č. p. 2 ZŠ a MŠ Chodovice v termínu konání dvou turnusů
příměstských táborů. Prostory jsou vypůjčeny bezplatně.
EKOLSERVIS s.r.o. - kouřová metoda – dýmování
Společnost EKOLSERVIS s.r.o. Nová Paka provedla zjišťování napojení přípojek na vybraných úsecích splaškové
kanalizace kouřovou metodou. Dýmování proběhlo dne 29. 3. 2021. Cílem bylo zjistit napojení zdrojů balastních
vod do oddílné splaškové kanalizace. Na každém kontrolovaném úseku byly prokázány závady. Na základě
Protokolu budou vlastníci nemovitostí dopisem vyzváni k odstranění prokázaných závad, které jsou v rozporu
s podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem.

Zrušení železničního přejezdu P4463 v dr. km 50,597 na železniční trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
střed, umístěný na pozemku p.č. 846/1 v k.ú. Ostroměř – HLÁSEK – na základě ústního i písemného
upozornění občanů naší obce bylo zahájeno šetření ohledně plánovaného zrušení železničního přejezdu.
Vzhledem k tomu, že se železniční přejezd nachází na katastru Ostroměře, nebyla obec Holovousy účastníkem
řízení. Místní šetření se tak konalo bez nás. Přítomen byl pan starosta
Ostroměře, zástupce Správy železnic a zástupce Městského úřadu Hořice.
Zastupitelé se shodli na tom, že obec Holovousy podpoří zachování
železničního přejezdu, které je cílem nejen obce Holovousy, Ostroměř, ale také
Mikroregionu Podchlumí a Podzvičinska. Za obec Holovousy a Mikroregion
Podchlumí byl zaslán datovou schránkou dopis s žádostí o zachování
železničního přejezdu na Správu železnic, oblastní ředitelství Hradec Králové.
Informace i text obou dopisů byl zaslán také e-mailem panu starostovi do
Ostroměře a manažerce na Podzvičinsko s výzvou k podpoře zachování
železničního přejezdu P4463.
Před ukončením zastupitelstva se přihlásil host pan Václav Sudík. Chtěl reagovat na bod týkající se provozování
ČOV Holovousy a žádal o vysvětlení rozhodnutí zastupitelů o organizační změně – zrušení pracovní pozice na
hlavní pracovní poměr – obsluha občerstvení. V diskusi byly položené otázky zodpovězeny.
Zlatuše Brádlová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ve škole jsme se poslední dva měsíce moc neohřáli. Veškeré naše činnosti probíhaly přes počítač při on-line výuce.
S radostí jsme tedy přivítali termín 12. dubna 2021, kdy náš příchod do školy začínal testováním, které musíme
absolvovat dvakrát v týdnu.
První týden byl rozložen do projektového vyučování, jehož tématem byla zvířecí rodina. Dozvídali jsme se o
zvířátkách v lese, na louce, ve vzduchu, ve vodě, na farmě a v ZOO. Počítali příklady z různých prostředí a
procvičovali gramatiku zábavnou formou. Od 19. dubna se učíme podle rozvrhu. Nezapomněli jsme ani na Den
Země, který jsme si připomněli soutěžemi na hřišti. Duben jsme zakončili čarodějnickým kouzlem a připili si elixírem
pro zdraví.
Co nás čeká:
V květnu kromě vyučování – projekt překvapení na louce, kde budeme
pozorovat hmyz v trávě.
13. května – rodičovské schůzky letos on-line (nebo) i osobně.
Podle další epidemické situace se rozhodneme o dalších aktivitách a projektech
ve škole.
Děkujeme rodičům za sponzorský dar látky na ušití roušek a zároveň
zaměstnancům MŠ za ušití roušek pro všechny děti a zaměstnance školy.
Děkujeme rodičům za podporu dětí při on-line výuce a dětem přejeme krásné
jarní dny plné sluníčka a pohybu na čerstvém vzduchu.
za celý kolektiv Jana Landová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Jednou z hlavních zpráv z naší školky je, že náš nový kamarád želváček dostal jméno. Je to Čech každým coulem
a jmenuje se Bohoušek. ☺
S našimi Kouzly přírody jsme se na konci února seznámili s povoláním zahradníka/zahradnice. Povídali jsme
si o tom, proč lidé pěstují rostliny. Rozdělovali jsme rostliny okrasné a ty, které pěstujeme na jídlo. Řekli jsme si, co
je ovoce a zelenina. Vyzkoušeli jsme si zasadit semínka rajčat, papriky, fazole. Zkusili jsme zasadit slunečnici i
cibulky tulipánů. Každý se staral o svá semínka, aby měla dost vláhy, pozorovali jsme, jak klíčí, rostou první kořínky
a lístky. Protože jsme si říkali, že brambory se do země sází naklíčené, zkusili jsme pokus. Jedna brambora klíčila
v misce s vodou a druhá bez vody. Vypadalo to, že se lépe klíčí té na suchu… Zrovna, když to vypadalo, že nás
čeká nejzajímavější část pozorování, školka se musela z důvodu nařízení vlády zavřít.
My jsme dětem chystaly zajímavé aktivity na Microsoft Teams. Pokračovali jsme tedy v naplánovaných tématech
dál.

Březen online přinesl Probouzení přírody. Děti hledaly na svých zahradách první květiny a pozorovaly proměny
přírody. V průběhu března jsme si vzpomněli na ptáčky, kteří na podzim odletěli, a společně jsme se radovali z jejich
návratu. I když jsme byli v kontaktu jen online, myslím, že bylo úžasné sledovat videa i fotky dětí i jejich prací, které
nám dělaly velikou radost. Dalším tématem byla mláďata domácích zvířátek. Děti procvičovaly ouška a snažily se
podle zvuků zvířátek poznat, které to je. Nebyl to lehký úkol ani pro paní učitelky, ale dětičkám se dařilo a nezbylo
nám, než je chválit. Na konci března jsme se začali chystat na Velikonoce. Těšilo nás, když rodiče a děti posílali
fotografie, na kterých bylo vidět, jak se na Velikonoce chystají a které tradice mají rádi. Na začátku dubna jsme se
začali radovat. Zpráva, že se školka nejspíš brzy otevře, vykouzlila úsměv na rtech nejen paním učitelkám. Téma
ekologie bylo posledním online tématem.
12. dubna 2021 se po dlouhé době otevřela školka dětem. Mrzelo nás, že z důvodu
nařízení vlády, nemohou přijít všechny děti. Do školky se nevrátili jen děti, paní
učitelky a Bohoušek, ale vrátila se nám i opravená odrážedla. Tímto chceme moc
moc poděkovat našemu tatínkovi panu Pidrmanovi za opravu a nejen to.
Pan Pidrman nám koupil dvě nová odrážedla. Děkujeme☺
Děti jsme přivítaly s tématem Jaro v lese. Povídali jsme si o zvířecích rodinách
divokého selátka, kolouška, zajíčka, liščátka a medvíděte. Řekli jsme si, jak se
jmenuje jejich domeček, hledali jsme zvířátka v písničkách, vyráběli, malovali,
demonstrovali. Bylo to krásné téma. Další týden jsme se do lesa vrátili, ale jen na
chvíli. Povídali jsme si na téma Jaro na louce. Hledali jsme rozdíly mezi lesem a
loukou. Děti byly všímavé a našly toho spoustu. I když jsme si povídali o rozkvetlé
louce, na kterou si dobře vzpomínáme, louka teď vypadá jinak. A víte, co na ní kvete teď? Ne, ne kopretiny to
nejsou, ale pokud to nevíte, zeptejte se dětí z naší školky, ty to dobře vědí ☺
S přáním pevného zdraví, dobré nálady a krásných jarních dní.
kolektiv MŠ

VE ŠKOLNÍ KUCHYNI MÁME NOVÉ POMOCNÍKY
Zastupitelstvo obce Holovousy schválilo na svém zasedání dne 2. 6. 2020 podání Žádosti o podporu do Výzvy č.
PRV 4 MAS Podchlumí, z.s. – číslo Fische 6 – Občanská vybavenost – Článek 20, základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech na pořízení vybavení do školní kuchyně ZŠ a MŠ Chodovice. Žádost o dotaci byla
podána na pořízení nových spotřebičů – konvektomatu, pultového mrazáku a chladničky. Žádost byla
poskytovatelem podpořena a po podpisu smlouvy byl proveden cenový marketing na jednotlivá vybavení. Na
základě jeho vyhodnocení byly pořízeny:
Konvektomat od společnosti Gastro servis HOFMAN s.r.o., pultový mrazák Gorenje a chladnička Tefcold,
které dodala firma ELDOS. Celkové výdaje projektu byly 176.862,- Kč. Výše dotace, která bude zaslána na účet
obce Holovousy činí 141.489,- Kč. Vlastní finanční podíl obce je 35.373,- Kč.
K naší škole a školce neodmyslitelně patří školní kuchyň s jídelnou. Paní kuchařky s láskou denně vaří čerstvé jídlo
podle zásad zdravé výživy a dělají maximum pro spokojenost svých strávníků. Školní kuchyň zajišťuje vyvařování
pro děti a zaměstnance základní a mateřské školy. Průměrně se jedná o 50 obědů pro děti v mateřské škole a žáky
základní školy, 12 obědů pro personál ZŠ a MŠ. V rámci doplňkové činnosti vyvařuje i pro cizí strávníky. Kapacita
školní kuchyně je 82 obědů/den.
Pořízením nového vybavení – pultového mrazáku, chladničky a konvektomatu
do školní kuchyně ZŠ a MŠ Chodovice došlo ke zvýšení kvality připravovaných
pokrmů v nové moderní technologii a zároveň k úsporám energie. Provoz
pultového mrazáku a chladničky slouží k bezpečnému uchování potravin
potřebných k přípravě pokrmů ve školní kuchyni. V novém konvektomatu paní
kuchařky připravují masa, přílohy a další pokrmy vařením, dušením,
grilováním, pečením a smažením, a to v páře, v horkém vzduchu nebo v
kombinaci těchto způsobů. To vše při zachování chuťových vlastností,
dosažení racionální přípravy jídel a to vše bez ztráty vitamínů, minerálních
látek a stopových prvků. Jídla jsou tak připravována zdravěji na rozdíl od
běžného vaření, kdy dochází k jejich ztrátám. Pořízením nového konvektomatu je zajištěna jeho spolehlivost, ale
také úspory místa v kuchyni, protože konvektomat částečně nahrazuje několik technologických zařízení. Realizací
projektu získala kuchyň ZŠ a MŠ Chodovice moderní pomocníky. Paní kuchařky hned po proškolení na práci
s konvektomatem zařadily na jídelníček nové chutné pokrmy připravované právě v něm. Tak teď už jen dobrou
chuť strávníkům ☺.
bradz

ZELEŇ
Ve zkratce něco o zeleni, údržbě a správě obecního majetku, čov a jiných našich aktivitách v obci a nejen o tom.
Nejdříve poděkování p. Musilovi za darování pšenice pro naše ryby v rybníce na návsi. Děkujeme.
Od měsíce dubna se naše řady rozrostly o tři staronové zaměstnance. Do té doby
jsme s kolegou prořezali lípy na návsi, hřbitově a u pomníku na začátku
cyklostezky. Také likvidace větví, po prořezu vrb u rybníka odbornou firmou, nám
ve dvou dala zabrat. Od dubna to je veselejší. Dřevo ze všech laviček a
odpadkových košů bylo rozebráno, obroušeno, natřeno a znovu namontováno. Na
nátěry padlo bezmála 18 litrů barvy doporučené odborníkem. Prořez stromků na
návsi, Holovousově stezce a okolo rybníka se i přes kolísavé počasí také zdařil.
Do toho stěhování, řezání a převoz dřeva do areálu. Poslední týden v dubnu
začínáme se sekáním trávy. Jsme připraveni, snad se hned něco nevysype.
Mám také pár věcí s kterými nemohu souhlasit a nebo se mi nelíbí.
Nemohu souhlasit s vyjádřením p. starostky v posledním zpravodaji, že závady v přístavbě pro zeleň se projevily
až užíváním novostavby. Je to nepravda. Sám osobně jsem ji o závadách informoval a doložil fotografiemi k
nahlédnutí ještě před předáním stavby zhotovitelem. Při předávání stavby z úst p. starostky na toto téma nepadla
jediná zmínka. Až na můj popud. Docela mě to překvapilo,neboť informace měla a chovala se, že je vše v nejlepším
pořádku. Tak se ale investor nechová, potažmo nejde li o jeho finance, ale o, finance všech občanů obce. Takto si
já osobně správného hospodáře nepředstavuji.
S tím kontrastuje další rozhodnutí které se mi nelíbí. Tou je výpověď vedoucí občerstvení U Vagónu pro
nadbytečnost. V kostce jen fakta. Na únorovém zastupitelstvu zastupitelé souhlasili s návrhem,že o dalším
rozhodnutí co bude dál se bude jednat na květnovém zasedání zastupitelstva. Co nám přichystá covid, co povolí
vláda, prostě dohoda byla jasná. Finanční zůstatek by byl cca 150tis. korun, což by na rozjezd v průběhu května
stačilo až až. Dne 25.3.2021 na zasedání zastupitelstva (nevšedně rychle) zastupitelé rozhodli o výpovědi z
pracovního poměru pro nadbytečnost. Prý na doporučení auditorek (žádný zápis o tom není, ani doporučení v
zápisu z auditu). Na požádání si může každý občan Holovous vyžádat k nahlédnutí zápisy jak ze zastupitelstva tak
i o finančních záležitostech obce, takže nic tajného. Musím také dodat, že z 8 zastupitelů se 2 zdrželi takže trochu
slušnosti a úcty v nich asi bude. Kdo bude za čas na oú nadbytečným všichni víme,takže různé spekulace jsou na
místě. Hlavně že se vše dělá v zájmu občanů a ne nějakých zájmových skupin.
Na tom samém zasedání zastupitelé odhlasovali , že stálí zaměstnanci zeleně budou přes týden jako obsluha ČOV
a víkendy a svátky obstará dohodář. Směšné od někoho kdo ví tak akorát kde ČOV stojí. Hlavně se ale jednalo o
nás bez nás a to je zarážející! Paní starostka obvolala okolní obce jak to tam mají a určitě bude mít tisíc důvodů,
proč to tak chce, ale tady nám to funguje 15 let bez problémů a když už nějaký nastal, tak jsme ho s Mirkem
Šafránkem vyřešili. Díky němu funguje „čovka“ jak má, i když některé úseky se chovají jako drenáž.
Celková nálada ve společnosti je, slušně řečeno, blbá. Kosí nás covid, a jiné nemoci, prasata prasečí mor,slepice
a kachny ptačí chřipka snad jen ty krávy to zatím dávají. Tady v obci je poslední rok,nejen podle mě, taky hůř a
práce, která mě bavila, protože je potřeba ji vidět a je různorodá, mě přestává z důvodů výše popsaných bavit.
Děkuji.
Vašek Sudík

REAKCE NA ČLÁNEK ZELEŇ OD PANA VÁCLAVA SUDÍKA
Práce na zeleni
Odvedené práce všech zaměstnanců na úseku zeleně si moc vážím, vždyť
právě oni dělají naši obec hezkou. Na úseku zeleně pracují na hlavní pracovní
poměr dva zaměstnanci. V pracovní smlouvě mají uveden druh práce správa,
údržba a péče o zeleň a obecní majetek. Vzhledem k velkým plochám zeleně
se snažím každý rok získat přes Úřad práce další zaměstnance. Je moc fajn,
že jsme i letos byli v žádosti úspěšní a úsek zeleně doplnili tři osvědčení
zaměstnanci. K prořezu lip na návsi, hřbitově a u křížku v Chodovicích na
odbočce na cyklostezku a likvidaci větví po prořezu vrb u rybníka bych ráda
uvedla, že cenová nabídka společnosti Agropark servis s.r.o. zahrnovala i tyto
práce. Na zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2020 se pan Sudík sám nabídl,
že v rámci své pracovní doby by sesazovací řez na hlavu u 8 lip provedli
zaměstnanci zeleně sami za dohodnutou finanční odměnu. A tak se i stalo.

Závady – přístavba zeleň
O převzetí Přístavby sociálně technického zázemí byl sepsán Zápis o předání
a převzetí díla. Převzetí se zúčastnili: zhotovitel Petr Andrejs, projektant Michal
Trnka a za obec Holovousy starostka Zlatuše Brádlová, technický dozor
investora Ing. Radomír Tomášek, který celou stavbu dozoroval a pan Václav
Sudík coby zastupitel a hlavně uživatel přístavby - všichni zmínění jsou
v Zápise o předání a převzetí díla podepsáni. Pan Sudík byl na předání stavby
přizván proto,
že avizoval závady, které zjistil, tak aby je sám přítomným
účastníkům prezentoval. Tak se i stalo. Prezentované vady a nedodělky byly
technickým dozorem, projektantem i zhotovitelem vyhodnoceny tak, že
nebrání řádnému užívání stavby a budou na náklady zhotovitele odstraněny.
Zastupitel pan Sudík se předání a převzetí díla zúčastnil za obec Holovousy
(investora), zápis o předání a převzetí díla podepsal a ví, že reklamované
závady jsou na náklady zhotovitele postupně odstraňovány. Investor – obec
Holovousy nevynaložila žádné finanční prostředky na odstranění zjištěných závad.
Zastupitelé, včetně pana Sudíka, byli pravidelně na zasedání zastupitelstva o realizaci projektu Přístavba sociálně
technického zázemí informováni, a to i o reklamovaných závadách a průběhu jejich odstraňování. V uzavřené
Smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2019 je uvedena záruční doba, která činí 60 měsíců, to je 5 let ode dne předání
a převzetí díla. Zjištěné závady tak lze reklamovat do 31. 10. 2025. V případě zjištění vad v záruční době má obec
Holovousy právo požadovat po zhotoviteli jejich odstranění zdarma.
Občerstvení U Vagónu – zrušení pracovní pozice na hlavní pracovní poměr
Od 14. 10. 2020 je nepřetržitě z důvodu vládních nařízení a opatření
Občerstvení U Vagónu uzavřeno. Finanční situace hospodářské činnosti je
průběžně konzultována s auditorkami a na jejich doporučení je od 8. 12. 2020
vždy zařazena na jednání zastupitelstva obce. Na únorovém zastupitelstvu
byla řešena možnost úspory finančních prostředků hospodářské činnosti a to
uzavření Dohody o změně pracovní smlouvy – rozšíření výkonu práce na
hlavní pracovní poměr obsluha občerstvení o práci na úseku zeleně.
K dohodě však nedošlo. Zastupitel pan Sudík navrhnul, aby se vše řešilo až
na květnovém zasedání zastupitelstva a do té doby, aby zaměstnankyně
pobírala náhradu platu ve výši 100%. Důvodem konání zastupitelstva dne 25. 3. 2021 bylo Vyhodnocení cenových
nabídek na akci „Bezpečná doprava – Obec Holovousy“. V programu zasedání byl také bod týkající se aktuální
finanční situace – hospodářská činnost – Občerstvení U Vagónu. Situace ohledně rozvolňování platných vládních
nařízení a opatření se nezlepšila, naopak. Byla zavedena zatím nejpřísnější protiepidemická opatření za celý rok
trvání epidemie covidu-19. K uzavření Dohody o rozšíření výkonu práce na hlavní pracovní poměr o práci na zeleni
projednávaném na únorovém zastupitelstvu nedošlo a tak bylo na zvážení zastupitelů, zda bude dál z účtu
hospodářské činnosti vyplácena náhrada 100% platu bez výkonu práce, nebo zda zastupitelé přistoupí k projednání
možnosti ukončení pracovního poměru na hlavní pracovní poměr s výplatou odstupného, které s sebou nese
výdaje na dvouměsíční výpovědní dobu s výplatou odstupného ve výši trojnásobku průměrného výdělku.
Zastupitelé o možnostech řešení dlouze diskutovali a počítali výdaje s hospodářskou činností související. Hlavní
pracovní poměr je pro hospodářskou činnost pravidelným měsíčním finančním závazkem, proti kterému nejsou
dlouhodobě žádné příjmy. Proto byla finanční situace hospodářské činnosti řešena i s ohledem na možné ukončení
pracovního poměru a s tím spojené náklady. S tím, že je nutné, aby na hospodářské
činnosti zůstaly finanční prostředky na pokrytí poplatků souvisejících s jejím
provozem.
Výsledkem jednání bylo usnesení, kterým Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo
o organizační změně – zrušení pracovní pozice na hlavní pracovní poměr obsluha
občerstvení a to s účinností ke dni 31. 3. 2021. Dne 26. 3. 2021 se na obecním úřadu
konala schůzka, na které byla zaměstnankyně na hlavní pracovní poměr – obsluha
občerstvení seznámena s důvody a rozhodnutím zastupitelstva. Byly jí předloženy
dokumenty týkající se ukončení pracovního poměru s tím, že si způsob ukončení
pracovního poměru může vybrat sama. Předložena jí byla Dohoda o ukončení
pracovního poměru k 31. 3. 2021 s uvedením důvodu, kterým je organizační změna
– nadbytečnost zaměstnance ve smyslu § 52 písm. c) Zákoníku práce. Z tohoto důvodu zaměstnanci přísluší při
skončení pracovního poměru odstupné ve sjednané výši pětinásobku měsíčního průměrného výdělku a Výpověď
z pracovního poměru z důvodu vymezeném v § 52 písm. c) Zákoníku práce, a to z důvodu nadbytečnosti. Pracovní
poměr skončí uplynutím výpovědní doby dvou měsíců dne 31. 5. 2021 a při ukončení pracovního poměru bude
zaměstnanci vyplaceno odstupné ve výši trojnásobku měsíčního průměrného výdělku. Po třech hodinách času na
rozmyšlenou bylo zaměstnankyní podepsáno převzetí Výpovědi z pracovního poměru.

Způsob řešení finanční situace hospodářské činnosti byl průběžně již od října 2020 konzultován s auditorkami
Královéhradeckého kraje. Byly hledány možnosti jak dál, aby finanční prostředky na
hospodářské činnosti byly co nejdéle v kladných číslech. Řešeny byly různé možnosti.
Auditorky doporučily průběžné projednávání aktuální finanční situace hospodářské
činnosti na každém zastupitelstvu s informací o aktuálním zůstatku finančních
prostředků a výdajů s hospodářskou činností souvisejících. Ve Zprávě o výsledku
hospodaření (auditu) jsou uvedeny kontrolované dokumenty a výsledek jejich
kontroly, nikoliv metodická doporučení a postupy získané v rámci konzultací, které
probíhají při auditu, ale také během roku a to dle aktuálních potřeb nejen starostky,
ale také účetní. Spekulace ani zájmové skupiny v rozhodnutí zastupitelů nehledejte.
Zastupitelé rozhodovali o finanční situaci hospodářské činnosti a o finančním závazku
plynoucím z hlavního pracovního poměru, proti kterému nejsou dlouhodobě příjmy.
Čistírna odpadních vod
ČOV Holovousy je v provozu od roku 2006. Od zahájení provozu se o ní vzorně stará pan Miroslav Šafránek. Ten
by chtěl po úctyhodných patnácti letech svoji činnost k 31. 12. 2021 ukončit, proto zastupitelé na svém zasedání
hledali možnosti řešení, jak zajistit provoz ČOV dál. Na zasedání zastupitelstva dne 30. 1. 2017 v souvislosti
s ukončením pracovního poměru pana Romana Lepšíka a nástupu pana Václava Sudíka byl řešen počet
zaměstnanců na hlavní pracovní poměr na zeleni. Bylo dohodnuto, že by bylo vhodné mít na této pozici 2 stálé
zaměstnance, kteří by byli schopni se nejen vzájemně zastupovat, ale také se postupně seznamovat s prací na
ČOV a v případě nepřítomnosti obsluhy jej zastoupit a v budoucnu provoz ČOV ve své pracovní době zajišťovat.
O tomto záměru pan Sudík věděl. V dnešní době jsou na zeleni dva zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, kteří
dle pracovní smlouvy vykonávají práci správa, údržba a péče o zeleň a obecní majetek. V případě potřeby, poruchy
a v době nepřítomnosti pana Šafránka chod ČOV zajišťuje pan Sudík.
Na zasedání zastupitelstva dne 25. 3. 2021 byli zastupitelé seznámeni s výše uvedeným a také s tím jak provoz
ČOV zajišťují okolní obce. Tisíc důvodů nemám, ale běžnou praxí je, že to opravdu zajišťují zaměstnanci na hlavní
pracovní poměr doplnění dohodáři. Zastupitelé v diskuzi schválili záměr, že provoz ČOV Holovousy bude zajištěn
zaměstnanci na hlavní pracovní poměr s výkonem práce správa, údržba a péče o zeleň a obecní majetek, kteří
mají k dispozici obecní auto a práci budou vykonávat ve své pracovní době a pracovníky na Dohodu o provedení
práce, kterými bude zajištěn provoz ČOV v době víkendů, svátků a v době nepřítomnosti zaměstnanců na hlavní
pracovní poměr ve všední den. Pracovníkem zodpovědným za provoz ČOV bude zaměstnanec na hlavní pracovní
poměr, který bude zajišťovat součinnost při pravidelných vývozech a případných opravách a doplnění zařízení
a dále bude koordinovat služby pracovníků na Dohodu o provedení práce a vyvíjet součinnost při řešení provozních
problémů ČOV. S rozšířením pracovních povinností a zodpovědnosti za provoz ČOV Holovousy schválili
zastupitelé také navýšení platů zaměstnancům na hlavní pracovní poměr od data pravidelného výkonu práce na
ČOV. O záměru zajištění provozu ČOV od 1. 1. 2022 se nehlasovalo. Jednalo se o schválený záměr řešení, který
byl následně se zaměstnanci na hlavní pracovní poměr projednán.
Kde ČOV stojí, vím a v případě potřeby jsem tam byla přítomna vždy osobně. O jejím provozu mám přehled
a problémy, které se na ČOV řešily, jsem řešila nejen já ve spolupráci s obsluhou, ale také na zasedání
zastupitelstva, protože byly spojeny s výdajem finančních prostředků. Zároveň jsem také byla osobně přítomna
jejího čištění, opravám i doplnění zařízení.
Poslední odstavec článku pana Sudíka nechci rozebírat, jen musím s politováním konstatovat, že je to pro mne
velké zklamání v člověku, se kterým jsem vždy jednala slušně a férově. Do dnes nevím, co je důvodem změny jeho
chování a to ani přes opakované žádosti o vysvětlení.
Zlatuše Brádlová

I MY ZASTUPITELÉ MUSÍME REAGOVAT
Po přečtení článku pana Sudíka jsme se rozhodli na jeho obsah reagovat. Každý má právo přispět do Zpravodaje
svými názory, ale zde se některými spekulativními a nepravdivými informacemi bohužel znevažuje práce nás
všech. S obsahem článku tedy rozhodně nesouhlasíme.
Každý z nás vykonává svoji funkci zastupitele dle složeného slibu – tj. hájí zájmy svých občanů i samotné obce,
svými rozhodnutími řádně hospodaří s finančními i hmotnými prostředky, dodržuje zákony. Věřte, že některá naše
rozhodnutí nejsou úplně jednoduchá. Na zasedání zastupitelstva jsme zvyklí připouštět vzájemnou diskuzi, o
věcech se bavit, hledat a nacházet společná řešení, která jsou výsledkem našich společných rozhodnutí. Bohužel
nás tato doba donutila řešit problémy a situace, se kterými jsme se doposud nesetkali a rozhodnout tak, že ne
všichni občané musí s řešením vždy souhlasit. Někdy opravdu musíme vybrat ze dvou nepříjemných řešení.
Práce pana Sudíka si vážíme a snad si na ní brzy dovede najít víc pozitivního.
zastupitelé obce

DOBRÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
První dobrá zpráva nám přišla na začátku dubna, kdy jsme se dozvěděli, že Národní
sportovní agentura nám schválila dotaci na děti a mládež ve věku od 3 do 23 let.
Žádost jsme podávali v listopadu 2020 a je 100%. ☺ Druhá dobrá zpráva je, že
chystáme na letní prázdniny hasičský tábor od 9. – 15. srpna 2021 na Potštejně. ☺
Přejeme si, abychom se s dětmi mohli co nejdříve scházet a aby se mohl dětský tábor
uskutečnit. Hasičské soutěže naplánované jsou, i naše dětská 19. června 2021, ale
všechno záleží na rozvolnění opatření ohledně covidu-19.
za SDH Holovousy Petra Baliharová

HASIČI RADÍ . . .
Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo.
Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může provádět.
1)Vypalování
2) Spalování

- plošné vypalování např. travního porostu nebo strniště
- zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě

1) Podle zákona č.133/1985 Sb., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů
nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby to znamená nikdo – VYPALOVAT POROST.
2) Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Spalování hořlavých látek vč. Navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně
příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.
Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti vzniku
a šíření požáru a spalování předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.
Hasičský Záchranný Sbor kraje má při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění
bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat. Za porušení těchto povinností může být právnické osobě
nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč popř. až do výše 1 000 000,- Kč, pokud
tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto
povinností, lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.
Pálení hlásíme na HZS Královéhradeckého kraje Operační středisko tel. č.: 950 530 100 nebo na následujícím
odkazu https://paleni.izscr.cz/
Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. 10. 2002
stanoví podmínky k zabezpečení a dodržování preventivních opatření požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru – to je:
– Období mimořádných klimatických podmínek,
– Období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy
– Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně v přírodě do jeho úplné likvidace
HZS Královéhradeckého kraje

MILÉ POVINNOSTI
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Milou povinností a událostí je v naší obci Vítání nových občánků. Tato slavnost byla z důvodu protikoronavirových
opatření vloni 2x zrušena – v květnu a září. Velmi rádi bychom ji však chtěli uskutečnit v červnu, pokud to opatření
dovolí. Nové občánky bychom přivítali ve dvou skupinách v prostorách kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích
nebo v jeho venkovním prostranství. Rodiče vítaných dětí budou včas informováni.
GRATULACE NAŠIM SENIORŮM
Další srdeční aktivitou Sboru jsou gratulace našim seniorům. Stále jsou však zrušeny osobní návštěvy s gratulací
u našich občanů ve věku 75 let, 80 let a poté již každý rok. Přání dáváme pouze do schránky. Dovolte mi popřát
všem jubilantům pevné zdraví, hodně sil a radosti do dalších let.
za Sbor pro občanské záležitosti Lenka Doležalová

VAJÍČKOVNÍK PŘÁNÍ
Byl letošní pěkný nápad Spolku školy pro život
a SDH Holovousy. Před obecním úřadem v
Holovousích vyrostl 14 dní před Velikonocemi
"vajíčkovník"- zpočátku vrbové větvičky, které se
postupně zaplňovaly nápaditě zdobenými nebo
ručně vyrobenými vajíčky. Zavěšením autoři
symbolicky vyslovili přání nebo jej napsali přímo
na krasličku. Děkujeme všem zúčastněným :-)
ledol

OBECNÍ KNIHOVNA
Od pondělí 12. dubna 2021 se opět otevřela veřejnosti
obecní knihovna v Holovousích v běžných výpůjčních
dnech, v pondělí a čtvrtek od 8:00 – 10:00 hodin a v
úterý od 15:00 – 17:00 hodin. Stále je nutné dodržovat
epidemiologická opatření – používat při návštěvě
respirátory a dezinfekci. Těšíme se na stávající a nové
čtenáře, kteří mohou vybírat ze široké škály knížek.

POŠTA V CHODOVICÍCH

ledol

Od 1. května 2021 je změna otevírací doby
pro veřejnost na Poště v Chodovicích:
Pondělí:
13:00 – 16:00 hodin
Úterý:
08:00 – 11:00 hodin
Středa:
13:00 – 16:00 hodin
Čtvrtek:
08:00 – 11:00 hodin
Pátek:
08:00 – 11:00 hodin
Sobota:
ZAVŘENO
Neděle:
ZAVŘENO
pš

FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA OVOCNÉ STROMY
Připomínáme naši probíhající fotosoutěž na téma OVOCNÉ STROMY. Nastává jedno z nejfotogenetičtějších
období z celého roku – doba kvetení a rašícího listoví, kdy jsou barvy svěží a zářivé, hmyz i ptactvo aktivní.
A protože jsou svahy našeho Podchlumí osázeny mnoha ovocnými sady, alejemi i solitérními stromy, nemusíme
vyrazit daleko, abychom tu krásu zachytili objektivem našich fotoaparátů. Rádi bychom z Vašich soutěžních
fotografií vybrali „adepty“ do celostátní ankety Strom roku 2022. V loňském roce vyhrála v jedné z kategorií jabloň
u Lidmanů na Náchodsku, proč by to příští rok nemohl být právě Vámi vyfocený ovocný strom, alej nebo sad
z Podchlumí?
Vyhlášeny jsou dvě tématické kategorie:
• Časosběrná fotoreportáž – jeden a tentýž ovocný strom/alej/zákoutí v
běhu čtyř ročních období (4 ks fotografií, každá z jiného ročního období)
- hodnotí se celá série
• Strom/alej/zákoutí – různé ovocné stromy v jakémkoli ročním období
(max. 3 ks fotografií/osoba) - hodnotí se jednotlivé fotografie
Věkové kategorie je 7-11 let, 12-15 let, 16 let a více. Termín uzávěrky pro zasílání fotografií je 31. 8. 2021.
Soutěžní fotografie lze zasílat průběžně už nyní.
Další informace viz: www.maphorice.cz/akce-a-udalosti/fotosoutez-ovocne-stromy/
za MAP pro ORP Hořice II Dana Janková

KARANTÉNA OBECNÍCH AKCÍ
POKRAČUJE
Bohužel, z důvodu bezpečnostních opatření se
v pátek 30. 4. 2021 pálení čarodějnic ve sportovním
areálu U Vagónu nekonalo. V měsíci červnu
nechystáme ani dvě oblíbené akce – Den dětí se
zážitkovým odpolednem a Neckyádu. Je nám velmi
líto, že už druhým rokem musíme těmto akcím říci
NE! V případě zlepšení situace ohledně onemocnění
COVID-19 Vás budeme včas o dalších chystaných
akcích velmi rádi informovat.
ledol

ONLINE A LISTINNÉ SČÍTÁNÍ 2021
Sečíst se můžete prostřednictvím elektronického nebo
listinného formuláře. Sečíst se online je snadné, rychlé
a bezkontaktní. Kdo chce využít listinný formulář, získá ho
spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na
kontaktních místech sčítání. Sčítací komisař se dostaví
v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před
vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce
odevzdáte na poště, na krajské správě ČSÚ nebo
jednoduše vhodíte do poštovní schránky. Čas na odevzdání
je do 11. května 2021. Po stisknutí tlačítka budete
přesměrováni na zabezpečený web onlinescitani.cz. Pokud
si nevíte rady, tak volejte infolinku na tel.: 253 253 683.
pš

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ VÝZVA – STROMY A MY
V hlavní roli naší umělecké výzvy je STROM v jakékoliv podobě. Je na každém autorovi, který se zapojí, jak
nám svůj pohled zprostředkuje, zda zachytí rozkvetlou korunu stromu se včelami, uschlé pahýly jehličnanů, které
podlehly kůrovci? Je pro někoho symbolem stromu ptačí hnízdo ve větvích, veverka či zpěvný pták v koruně
stromů, holá větev pod sněhovou peřinou nebo pařez v lese, u kterého rostou pravé hříbky? Stromy jsou všude
kolem nás – v sadech, v lesích či parcích, v alejích nebo ve volné přírodě. Těšíme se, jak je zachytíte právě Vy!
Instrukce a informace k výzvě: Pro děti a žáky z Hořic a okolních obcí a probíhá od dubna do 31. 5. 2021!
Literární výzva Vyhlašujeme dvě kategorie: 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída) a 2.stupeň ZŠ (6. – 9. tř.) - rozsah max.
2 stránky A4. Zpracování volné (povídka, sci-fi, pohádka, dopis, báseň, vyprávění, komiks…), psaný text lze
ilustrovat vlastními obrázky (není podmínkou), každý autor může zaslat max. 1 literární počin. Díla přijímáme pouze
v elektronické podobě na e-mail: map@podchlumi.cz. Dílo na zadní straně označit jménem, příjmením, školou
a třídou, kontaktem (email, telefon).
Výtvarná výzva probíhá ve třech kategoriích: MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2.stupeň ZŠ zpracování volné (koláž, suchý
pastel, akryl, akvarel, olej….), jeden autor = jedno dílo, velikost od A5, max. A2 Dílo je možné doplnit 2-3 větami,
které přiblíží záměr autora. Předání osobní na adrese: MAS Podchlumí, z.s., Holovousy 39 nebo do své školy
(kde si výtvory vyzvedneme). Dílo na zadní straně označit jménem, příjmením, školou a třídou, kontaktem (email,
telefon). Další podrobnosti: www.maphorice.cz/akce-a-udalosti/literarni-a-vytvarna-vyzva-na-tema-stromy-a-my/
za MAP pro ORP Hořice II Dana Janková

HOLOVOUSKÁ LÍPA, NÁŠ PAMÁTNÝ STROM
Rostou ve volné krajině, jsou ozdobou parků nebo dominantami mladých lesních porostů. Střeží
brány hradů a zámků, pod mnohými odpočíval nejen Jan Žižka, ale i další osobnosti české historie.
Ano, řeč je o památných stromech. Jeden památný strom najdeme i v katastru naší obce.
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany
přírody za památné stromy. Tak zní citace jednoho z paragrafů zákona o ochraně přírody a krajiny
(zákon č. 114/1992 Sb.). Při výjezdu z Holovous východním směrem na Chodovice po levé straně
roste naše památná holovouská lípa. Ale to všichni víte, protože toho stromu si nelze nevšimnout.
Jedná se o lípu malolistou, roste na parcele č. 5/1. Je to několikanásobně rozvětvený strom
s obvodem cca 415 cm, o výšce asi 21 metrů. Odhadované staří je okolo 250 let. V rámci katastru naší obce se
jedná o jediný vyhlášený památný strom. Víte o dalším kandidátovi? Já ano. Co je zapotřebí k vyhlášení takového
památného stromu? Stačí pouze písemný podnět k vyhlášení na orgán ochrany přírody, kterým je v tomto případě
odbor životního prostředí Městského úřadu Hořice.
Každá obec se nemůže pochlubit památným stromem, proto bychom si té naší holovouské lípy měli vážit.
Jiří Rejl

PRANOSTIKY
Květen
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži
spalují mrazem ovoce i růži.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Svítí-li slunce na sv. Urbana,
bude úroda hlavně na víně.

Červen
Je-li červen mírný,
nebude v prosinci mráz silný.
Když na Medarda prší,
nebudou toho roku růst houby.
Svatý Vít dává trávě pít.

Sluníčko za okny svítí,
všude kolem kvete kvítí,
udělej si čas,
užít si těch krás.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Zdeňka Poláčková,
Bohuslava Kozárová,
Jaroslava Imramovská,
Bohuslav Klimpl,
Stanislava Kopová,
Milena Kučerová,
Marie Hochmalová,
Vlasta Kynčlová,
Jarka Kráčmarová,

82 let
84 let
80 let
75 let
85 let
80 let
85 let
89 let
75 let

Narodila se
Eliška Němečková z Chloumek

Výše uvedeným oslavencům
srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Od 01. 05. Změna otevírací doby Pošty v Chodovicích – aktuální otevírací doba – uvnitř zpravodaje
• Do 11. 05. Sčítání lidu, domů a bytů – online i listinné sčítání končí 11. 5. 2021
V případě rozvolnění opatření COVID-19 plánujeme:
•
•

V měsíci červnu – Vítání dětí – o termínu konání budou rodiče včas informováni
19. 06.
Netradiční hasičská soutěž – ve sportovním areálu U Vagónu

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

Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
Výpůjční doba knihovny: pondělí 8:00 – 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.

Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) – 27. 4., 11. 5., 25. 5.,
8. 6., 22. 6., zelená známka (1x za 14 dní) – 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., žlutá známka (měsíční) – 11. 5.,
8. 6., oranžová známka (rekreační) – 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., černé pytle na směsný odpad – svoz
každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1. úterý v měsíci – 4. 5., 1. 6., 6. 7.
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