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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Dne 8. června 2021 a 28. června 2021 se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáno a
schváleno:

Prvním bodem zastupitelstva bylo Projednání uzavření Smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby ČEZ Distribuce a.s. na akci „Holovousy pro knn pro p.č. 698/3“. V den konání zastupitelstva
však byla zaslána společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o. informace,
že z důvodu nesouhlasu vlastníků je smlouva neplatná, proto nebyla
projednávána. Zastupitelé se dále seznámili s aktuální situací
hospodářské činnost – Občerstvení U Vagónu. K 31. 5. 2021 byl po
dvouměsíční výpovědní době ukončen hlavní pracovní poměr –
obsluha občerstvení s výplatou odstupného dle §52 c) zákoníku
práce. Občerstvení U Vagónu bylo z důvodu vládních omezení a
opatření nepřetržitě uzavřeno od 14. 10. 2021. Před otevřením
proběhla inventura zásob a úklid prostor. Pořízena byla nová
kuchyňská pracovní deska, fritéza a pokladna Dotykačka včetně
tiskárny a softwaru. Přes pevné připojení O2 byl znovu zprovozněn
internet a televize. Od 2. 6. 2021 bylo znovu otevřeno s novou
otevírací dobou: PO + ÚT-zavřeno, ST + ČT-16:30 - 21:00 hodin, PÁ-16:30 - 23:00 hodin, SO-14:00 - 23:00 hodin a
NE-14:00 - 21:00 hodin.
ZŠ a MŠ Chodovice – zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Chodovice proběhl ve
dnech 3. - 14. 5. 2021 dle doporučených postupů MŠMT. Zastupitelé projednali Žádost o navýšení počtu dětí ve
třídě mateřské školy. Schválili povolení výjimky ve třídě mateřské školy pro školní rok 2021/2022 s platností od 1.
9. 2021 z počtu 24 dětí na počet dětí 28. Hygienické, kapacitní i prostorové možnosti mateřské školy to umožňují.
Zápis k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Chodovice proběhl ve dnech 1. - 16. 4. 2021 dle
doporučených postupů MŠMT. Zastupitelé projednali Žádost o povolení výuky v režimu trojtřídní školy pro školní
rok 2021/2022 a s platností od 1. 9. 2021 schválili výuku v režimu trojtřídní školy pro školní rok 2021/2022.
Informace o dotacích
- z dotačního programu Královéhradeckého kraje - Program obnovy venkova na revitalizaci interní komunikace a
oplocení areálu budovy ZŠ a MŠ Chodovice - Žádost o dotaci byla již podruhé podána na Královéhradecký kraj dotační program - Program obnovy venkova a to za účelem realizace
projektu Revitalizace interní komunikace, oplocení a nové veřejné
osvětlení areálu budovy ZŠ a MŠ Chodovice, který zahrnuje celkové
dokončení úprav areálu budovy ZŠ a MŠ Chodovice: opravu
komunikace, instalaci stožárů na vlajky + vitrínu s vývěskou a dále
oplocení areálu budovy ZŠ a MŠ včetně bran a branek a vybudování
nového veřejného osvětlení v areálu ZŠ a MŠ Chodovice. Celkové
náklady projektu: 1.858.622,85 Kč včetně DPH. Žádost o dotaci byla
podána v maximální možné výši 50% = 929.300,00Kč. Dotace nebyla
Královéhradeckým krajem poskytnuta, projekt je v zásobníku.
- z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Podchlumí, z.s.
IROP – Bezpečná doprava II“, v rámci kterého bude realizována výstavba I. a II. etapy chodníků podél silnice I/35.
I. etapa - vede k autobusové zastávce směr Jičín, II. etapa – vede do prostoru proti autobusové zastávce směrem
na Hradec Králové. Smlouva o dílo s dodavatelem GEOSAN GROUP a.s. byla podepsána. Předpokládaný termín
zahájení prací je od 12. 7. - 15. 7. 2021. Stavba bude probíhat do poloviny září 2021.

- Pořízení vybavení do školní kuchyně ZŠ a MŠ Chodovice bylo
realizováno na základě podpořené 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. V rámci tohoto projektu byl pořízen konvektomat, pultový
mrazák a chladnička. Celkové výdaje projektu 176.862,- Kč včetně
DPH, dotace 80% 141.489,- Kč včetně DPH, vlastní podíl - hrazeno
z rozpočtu obce 35.373,- Kč.
Dne 27. 5. 2021 provedli pracovníci Státního zemědělského
intervenčního fondu kontrolu fyzické realizace projektu. V rámci
kontroly nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech a
materiálech či skutečnostech zjištěných v místě provedené kontroly.
Zpráva o hospodaření obce za rok 2020 byla zastupitelům
předložena a projednána.
Zastupitelé dále schválili závěrečný účet obce Holovousy za rok 2020 a odsouhlasili celoroční hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chodovice.
Projednána a schválena byla Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení
věcného práva č.j. UZSVM/HJC/1423/2021-HJCM. Po dlouhých jednáních a písemné komunikaci byla právníky
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připravena Smlouva na bezúplatný převod sedmi pozemků,
které jsou součástí přírodního areálu bývalého koupaliště v Chodovicích.
EKOLSERVIS s.r.o. - kouřová metoda – dýmování
Společnost EKOLSERVIS s.r.o. Nová Paka provedla zjišťování napojení přípojek na vybraných úsecích kanalizace
kouřovou metodou. Dýmování proběhlo dne 29. 3. 2021. Společnost Ekolservis
s.r.o. zaslala Protokol – zkouška kanalizace. Zkouškou kanalizace bylo prokázáno
podezření na to, že do oddílné splaškové kanalizace mají některé nemovitosti
napojeny zdroje balastních vod, které zvyšují nátoky na čistírně odpadních vod.
Vlastníkům těchto nemovitostí byl zaslán dopis s výzvou k prokázání, že
k neoprávněnému vypouštění balastní vody do oddílné splaškové kanalizace
z jejich nemovitosti nedochází, a to nejpozději do 15. 09. 2021. V případě, že k této
kontrole ve stanovené lhůtě nedojde nebo bude kontrolou zjištěno porušení
Smlouvy platného Kanalizačního řádu či Zákona, bude obec Holovousy nucena učinit u příslušného správního
orgánu oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán přestupek podle Zákona.
Čistírna odpadních vod – dne 14. 5. byla na ČOV Holovousy zjištěna porucha plováků čerpací jímky. Bylo
zahájeno jednání s firmou GRIM a synové Bukovice s.r.o. a dne 20. 5. 2021 proběhla výměna všech čtyř plováků.
Cena za výměnu plováků byla 13.974,05 Kč včetně DPH.
Na úsek zeleně byla pořízena nová sekačka HGR416SK HONDA
za cenu 12.599,65 Kč včetně DPH.
Projednán a schválen byl ceník sportovišť ve sportovním
areálu U Vagónu pro rok 2021.
V den konání zastupitelstva 8. 6. 2021 starostku informoval
stávající nájemce nebytových prostor – prodejna potravin pan
Hong Nhan Nguyen, že chce v Holovousích z rodinných důvodů
skončit. Z tohoto důvodu zastupitelé rozhodli o tom, že bude znovu
vyvěšen záměr pronajmout vybavené nebytové prostory za
účelem provozování obchodu potravin a doplňkového zboží
a to od 9. 6. 2021. Nabídky budou přijímány do 28. 6. 2021 do
12:00 hodin a budou projednány na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.
A tak první bodem zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2021 bylo
vyhodnocení vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor
– provozovna potravin a doplňkového zboží.
Zastupitelé nejprve schválili uzavření Dohody o ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání se stávajícím
nájemcem panem Hong Nhan Nguyenem a to k 30. 6. 2021. Záměr pronájmu nebytových prostor – provozovna
potravin a doplňkového zboží byl řádně vyvěšen od 09. 06. 2021 do 24. 06. 2021. Doručena byla jediná žádost o
provozování prodejny potravin v Holovousích. Zastupitelstvo obce tak projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o
pronájmu nebytových prostor a vybavení za účelem provozu maloobchodu potravin a doplňkového zboží panu Van
Dung Thaiovi. Zároveň byla s panem Hong Nhan Nguyenem k 30. 6. 2021 ukončena nájemní smlouva na byt ve
Vinopalně a nová byla uzavřena s panem Van Dung Thaiem.

Zastupitelé vydali Směrnici číslo 1/2021 pro nakládání s osobními údaji pro obec Holovousy, která
nahrazuje stávající Směrnici číslo 1/2018.
Dne 24. 6. 2021 zasáhla jihomoravské obce mimořádná živelná pohroma nevídaného
rozsahu. Tornádo doslova zdevastovalo několik obcí. Katastrofa si vyžádala bohužel i
lidské životy, množství zraněných a obrovské materiální škody. SMS ČR připravilo
společně s Českou spořitelnou a.s. adresnou pomoc pro každou zasaženou obec.
Bylo zřízeno deset transparentních účtů, které jsou spravovány bez poplatku. Dar
může poskytnout obec nebo samotný občan. Vzory darovacích smluv byly zaslány.
Zastupitelé rozhodli, že z rozpočtu obce bude uvolněno 30.000,- Kč.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje provedl kontrolu čerpání finančních
prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem na realizace těchto projektů:
„16. ročník Slavností holovouských malináčů“ - neinvestiční dotace 30.000,- Kč.
„17. ročník Slavností holovouských malináčů“ - neinvestiční dotace 40.000,- Kč a
„Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ, přístavba šaten“ - investiční dotace 1.200.000,- Kč.
Při kontrole nebylo shledáno porušení podmínek Smlouvy, které by vedly k povinnosti příjemce dotace vrátit část
či celou poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly
k udělení opatření k nápravě.
Zlatuše Brádlová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V posledních školních měsících jsme se snažili upevnit probrané učivo a doučit
vše, co nám chybělo. Díky chladnému počasí bylo nadšení dětí do učení větší.
Sluníčko nás v posledních týdnech vylákalo častěji ven i na výuku. Ke Dni dětí
jako odměnu dostali školáci návštěvu zábavného FAJNPARKU u Chlumce nad
Cidlinou. V předposledním červnovém týdnu starší děti stanovaly na "Šťastném
ostrově" za školou. Mladší děti měly indiánský program, který si moc užily.
Všichni společně jsme se zúčastnili programu spolku myslivců "Pochop
přírodu", kde jsme se seznámili s liškou Coco, prohlédli kožešiny lesních živočichů a vyslechli si vyprávění o
jelenech, daňcích a jiných lesních obyvatelích. Dalším společným zážitkem byl výlet do středověké vesnice v Ostré
nad Labem, kde si děti za groše vyzkoušely různá řemesla. Cestou zpět jsme se svezli lodí krále Jiřího v
Poděbradech.
V posledním týdnu jsme se rozloučili s našimi devíti páťáky a mladší spolužáci jim do kufru na cestu zapsali přání
a povzbuzení do života. A my, učitelé, jsme si s nimi řekli poslední AHOJ! 29. června odpoledne při "čaji o třetí".
Ostatní děti dostaly svoji odměnu-vysvědčení ve středu 30. června dopoledne.
Věříme, že se v září opět sejdeme bez vládních nařízení v naší školičce. Přejeme dětem a rodičům hodně
společných chvil a pěkných zážitků o prázdninách.
za pedagogický sbor Lenka Doležalová

PÁŤÁCI SE LOUČÍ S CHODOVICKOU ŠKOLIČKOU
Nejlepší bylo stavění domečků, stanování,
jak kuchařky vařily, hory a online. A moc se
mi to všechno líbilo, ve Fajnparku to taky
bylo super. V téhle škole je to prostě NEJ!!
Bude se mi po ní stýskat.
Marie Trnková

V Chodovické školičce jsem byl pět let. Po celou
tu dobu jsme měli mnoho výletů. Poznal jsem
skvělé kamarády a učitelé. Jsem rád, že jsem
mohl tuhle školu navštěvovat.
Mikoláš Fiutowski

Už je to pět let, co chodím do této školy a připadá mi,
že je to jenom pět měsíců. Opravdu jsem si to ve škole
užil, a kdyby to šlo, tak bych se vrátil o pět let zpátky a
s radostí bych tady byl dalších pět let s kamarády a
učitelkami.
Martin Škvrna

Už od školky to tu bylo fajn. Když jsem přišla do první třídy, tak jsem měla trochu strach, jak to všechno zvládnu,
ale nakonec to bylo dobré. O ČJ nám paní učitelka Doležalová diktovala strašně jednoduché diktáty a se Stelou
jsme se stále předháněly, kdo bude lepší. Od 1. do 3. třídy byla nejlepší etika s paní učitelkou Landovou. O ČJ jsem
měla zase nejraději hru " Červená tužka".
Ve 3. třídě jsem také poprvé jela na lyžák a také jsme stanovali "U Vagónu". Na obou akcích to bylo super, protože
tam byla spousta zábavy. Jezdili jsme i na plavání a různé výlety, odkud mám spoustu zážitků, na které nikdy
nezapomenu. Čtvrtou a pátou třídu jsem si moc neužila, byl tady totiž Coronavirus. Museli jsme být v karanténě a
učili jsme se z domova přes počítač. Mělo to i svoje výhody – nemusela jsem vstávat tak brzy:-) Pak mi ale začali
čím dál více chybět jak spolužáci, tak učitelé. Konec školního a zároveň posledního roku jsem si moc užila. Ke Dni
dětí jsme šli na zmrzku a potom jsem jeli do Fajn Parku. Bylo to super, protože jsme nemuseli hlídat mladší děti a
paní učitelky nám daly rozchod, takže jsme si to tam mohli užít podle svých představ.
Tradiční stanování za školou bylo naprosto bezva, ale i trochu smutné, když jsem si uvědomila, že je to tu naposledy.
Děkuji moc všem učitelkám, protože mě naučili spoustu věcí. Nikdy nezapomenu.
Simča

Byl jsem rád v Chodovické škole, líbilo se mi tam, protože
tam jsou dobré paní učitelky a kuchařky, které skvěle vaří.
Byl jsem rád za to, že jsme jezdili na výlety, které byly
naučné i zábavné. Ze školy mám spoustu kamarádů. je
fajn, že je škola opravená. Líbí se mi spolupráce školy s
paní starostkou, která pomáhala při školních akcích. Jsem
rád za to, že jsme chodili do lesa a na konci roku jsme měli
stanování.
Děkuji Míra Tolar :)
S úsměvem na rtech vzpomínám na hory, stanování, projektové dny a chvíle strávené spolu s našimi skvělými
učitelkami a kamarády. Do školy jsem se vždy těšila, protože jsem věděla, že když nastane problém, tak tam najdu
spřízněné duše, které mi pomohou. Vždy jsem tu měla spoustu kamarádů a užila si tu spoustu legrace. Těch pět
let uteklo strašně rychle a nejraději bych se vrátila zase do první třídy a jela bych to celé znovu.
MOC DĚKUJI ZA CHODOVICKOU ŠKOLIČKU!
Stela:)

LETOŠNÍ STANOVÁNÍ

Na stanování jsme se měli dobře. Zažili jsme
mnoho zábavy na parníku nebo třeba ve
středověké vesničce. Téma táboru bylo "Šťastný
ostrov". Na tomto ostrově jsme museli řešit trable
se zlostníky, ale nakonec jsme je spolu s
doktorem Přírodou porazili. Museli jsme ale čelit
spoustě překážkám. S paní učitelkami, třeťáky,
čtvrťáky a "kaprpanem" jsme si to moc užili.
žáci 5. ročníku

Na šťastném ostrově každý den čekal na děti dopis pana
Přírody, ve kterém měly pokyny na celý den. Sklep paní
kuchařek se proměnil v „jeskyni pokladů“. Táborníci
zvládli postavit stany, postarat se o sebe, pomáhat
kamarádům, rozdělat oheň, úspěšně přeměnit „zlostníky“
a naučit se alespoň jedno životní moudro. Nakonec na
každého čekala v jeskyni pokladů truhlička pro jejich
osobní poklady. Děkujeme paní kuchařkám za péči o
tábornická bříška a vlastním dětem za ztvárnění
„zlostníků“.
Lenka Doležalová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Jaro ve školce se neslo ve znamení hmyzí a vodní říše. Broučky a housenky jsme si vyráběli různými technikami
(malování, kašírování, výroba ze skořápek, z plat od vajec apod.) u některých i víme, jak se vyvíjejí. Zahráli jsme
si nejedno divadélko a umíme i nové písničky. Velkým tématem byl měsíc s opylovači, kdy jsme dokončili i náš
hmyzí hotel, který jsme dostali od MAS Podchlumí. Moc za něj děkujeme!
Umístili jsme jej na kraj hřiště k lesu. Každý den jej chodíme kontrolovat,
jestli se nám v domečku již někdo zabydlel. Zatím jsme nikoho neobjevili.
Často v okolí pozorujeme ruměnici pospolnou, sviňky, mravence, pavouky,
berušky apod. Těšíme se, že se náš domeček brzy zabydlí. Pak nastal čas
prozkoumat, jak to chodí ve vodní říši. Nejprve jsme si povídali o koloběhu
vody v přírodě. Poznali jsme život okolo rybníka i v něm. Nejraději
sledujeme vodoměrku☺. Poznáme i další živočichy a některé vodní rostliny.
Den dětí nešlo oslavit jinak než nanukem, pro který jsme si doběhli do
místního obchodu. Moc nám chutnal. Nesmíme zapomenout ani na výlet.
Letos jsme se společně vydali na nedaleká Dachova a užili si nádhernou
procházku po místní stezce s herními prvky. Na konci nás čekala odměna
v podobě zmrzliny v cukrárně na Doubravce. K největším zážitkům patřila
i zpáteční jízda linkovým autobusem. Závěr roku patří tradičně Loučení
s předškoláky. Letos se rozloučíme s 5 dětmi, se kterými se v září potkáme už jako se školáky. Vážení rodiče,
milé děti a přátelé školy, přejeme všem pohodové léto, spokojené společné chvíle a samé krásné zážitky. V září
se na Vás budeme těšit v pozměněném složení, protože se po rodičovské dovolené vrací paní učitelka Markéta.
Krásné léto přeje Denisa, Boženka a Lída

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
S velkou radostí jsme přivítali s paní starostkou v neděli 13. června 2021
nové občánky do velké rodiny obce Holovousy.
Slavnost musela být 17. května i 20. září 2020 zrušena z důvodu vládních
opatření proti onemocnění COVID-19. Letos výjimečně ve dvou
skupinách od 14:00 hodin a od 15:30 hodin. Vstup do kostela byl
podmíněn splněním platných nařízení vlády. I přesto byla návštěvnost v
hojném počtu a přivítali jsme 11 malých občánků – někteří si museli
počkat na přivítání o rok déle :-) Letošní "vítání" bylo hodně veselé a živé,
malí oslavenci se vůbec nestyděli. Velkou práci odvedli malí školáčci s
paní učitelkou Lídou, kteří si připravili moc pěkné vystoupení.
Rodiče dostali na památku knihu o obci s finančním obnosem, maminky kytičku a děťátka hračku. Celou slavnost
fotil pan Morávek, u kterého si mohou rodiče objednat profesionální fotografie. Popřejme našim nejmenším hodně
zdraví, lásky a co nejvíce radostných chvil se svými rodiči.
ledol

TRADIČNÍ POUŤOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ U VAGÓNU
Sdružení fotbalistů Chodovousy Vás všechny srdečně zve na 25. ročník tradičního
pouťového turnaje v malé kopané na hřišti U Vagónu, který se uskuteční v
sobotu 21. srpna 2021.
Výkop prvního zápasu proběhne v 8:30 hodin místního času. Momentálně ladíme počet
týmů, ale jako vždy se můžete těšit na podívanou světového formátu. Pokud by z řad
občanů byl zájem přihlásit tým, kontaktujte mě prosím na e-mail: fishtm@seznam.cz
nebo tel.:737 885 917. O pohár starostky obce budou usilovat opět 2 místní týmy –
Stará Grada a Chodovousy. Na závěr turnaje se uskuteční tradiční sranda mač
místních hasičů v čele s Romanem Baliharem a fotbalistů veteránů případně těch, co
ještě budou schopni stát na nohou.
Přijďte podpořit své známé i neznámé, dát si vychlazené pivo, speciality Vagónu a užít si celodenní zábavu, která
je zaručena. Počasí bude. Fotbalu ZDAR!
Dodik

POZVÁNÍ NA 15. ROČNÍK SLAVNOSTÍ SV. BARTOLOMĚJE
Obecní úřad Holovousy zve velmi rád po dlouhé odmlce širokou veřejnost
na tradiční, letos 15. ročník Slavností svatého Bartoloměje. O to víc se
všichni těšíme, protože je to prozatím jediná plánovaná akce a věřme, že
nám ji nepokazí náhlá vládní opatření. I v letošním roce se z
bezpečnostních důvodů nedělní program uskuteční ve sportovním areálu
U Vagónu. A na co se můžeme všichni těšit? Pouťové veselí začne od
pátku 27. srpna, kdy na farské zahradě budou v provozu pouťové atrakce
pro všechny generace. V sobotu 28. srpna nám ve sportovním areálu U Vagónu zahraje k tanci i poslechu kapela
POKROK od 20:00 - 02:00 hodin. V neděli 29. srpna bude
v kostele sv. Bartoloměje poutní mše svatá – její konání
ještě upřesníme a ve 14:00 hodin varhanní koncert v
podání Václava Metoděje Uhlíře s doprovodem. Odpolední
nedělní program pro děti i dospělé začne ve 13:30 hodin ve
sportovním areálu. Dětem zahraje hořické divadlo ZVONEK
pohádku O Sněhurce.
K milému posezení zahraje střídavě jarmareční těleso
NEŠLAPETO a závěr bude patřit našim oblíbeným sousedům
z divadelního spolku Blsko s hrou "Dovolená", která je pokračováním osudu rodiny Burákových. Věříme, že se
těšíte stejně jako my, pořadatelé. Pokud jste se nechali naladit, budeme se těšit na společné posezení a setkání.
ledol

ORCHIDEJE, BOTANICKÉ SKVOSTY
V katastru naší obce rostou stovky druhů rostlin. Rostou na
zahradách, loukách, okrajích polí, cest a silnic, v lese, údolí Javorky,
i na březích našich vodních nádrží (rybníčků). Najdeme ale mezi
nimi rostlinné skvosty, kterými beze sporu jsou orchideje? Ty jsou
vzácné, ke svému růstu potřebují specifická stanoviště a podmínky.
Různorodé prostředí katastru naší obce jim to umožňuje., ale rostou
zde nějaké druhy?
Podíváme se do údolí Javorky, zde jsou tzv. podmáčená stanoviště,
která vyhovují mokřadním druhům orchidejí. Během května bychom
zde mohli nalézt prstnatec májový: obvykle je 20 až 60 cm vysoký.
Prstnatec májový má mezi 4–6 listy, které jsou vejčitého až
kopinatého tvaru, které na sobě mají skvrnky. Květenství je bohaté,
válcovité, je dlouhé mezi 4–17 cm a nese na sobě až 50 jednotlivých
květů. Barva květů je nachová, červená, fialová, ale vzácně se vyskytují i růžové a bílé formy. Dalším druhem, který
bychom zde mohli nalézt je vemeník dvoulistý, ten ale můžeme
potkat i na sušších loukách. Je asi 30–50 cm vysokou rostlinou.
Mívá zpravidla dva až tři drobné kopinaté listy. Květenstvím je klas
složený z bílých květů. V lese bychom mohli, především v
porostech bučin, nalézt okrotici bílou je 10–60 cm vysoká rostlina.
Květy jsou barvy slonové kosti, mléčně bílé, nažloutlé. Tento druh
kvete od května do června. Kromě okrotice bychom v lesích mohli
nalézt naše běžné orchideje jako je bradáček vejčitý nebo kruštík
širolistý. Dále nezelenou orchidej hlístník hnízdák.
V naší republice roste několik desítek druhů orchidejí, kromě
uvedených druhů můžeme nalézt i jakýkoli jiný druh, chce se to
jenom dívat a jak se říká, být ve správnou dobu na správném
místě. Co si přát? Snad se nám poštěstí nějaký druh orchideje v
katastru naší obce nalézt.
Jiří Rejl

XIV. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ
ZNAČKY PODKRKONOŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT®
MAS Podchlumí, z.s., Podzvičinsko, z.s a MAS Královédvorsko vyhlašují XIV. Výzvu na předkládání žádostí o
udělení značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. Smyslem značky, kterou producent označí své produkty
a výrobky, je podpořit úsilí a podnikavost místních producentů a zároveň ukázat, co zajímavého náš region nabízí
a čím disponuje.
Certifikovat se mohou výrobky a produkty zemědělské a přírodní, potravinářské, řemeslné a umělecké. Žádosti o
udělení značky je třeba odevzdat nejdéle do 27. srpna 2021. Certifikace proběhne v září, osvědčení budou
předána producentům během měsíce října.
Víte o šikovném řemeslníkovi, zemědělci? Jste producent a máte zájem dozvědět se o značkách regionálních
produktů více? Pak nabízíme informace na www.regionalni-znacky.cz nebo www.maspodchlumi.cz.

NAPIŠTE ŽÍŽALE ŽANETĚ DOPIS Z PRÁZDNIN!
Kdy jste naposledy dostali dopis psaný rukou, zalepený v obálce a nalezený v poštovní schránce? Dříve běžný
způsob komunikace, dnes spíše ojedinělá skutečnost. Naše babičky si dopisy převázané barevnou stužkou
ukládaly ke svým „pokladům“. I díky tomu dnes můžeme číst řádky psané krasopisem plné zapomenutých příběhů.
Například „Dopisy Olze“, které psal budoucí prezident Václav Havel své ženě z vězení, vyšly knižně a je to zajímavé
čtení.
Prázdniny jsou tu a s nimi letní radovánky, slunce a výlety, příjemné nicnedělání, které přináší občas skvělé nápady.
Pojďte tento čas využít a poslat žížale Žanetě ručně psaný dopis, který odešlete se známkou na naši adresu:
MAS Podchlumí, z.s., žížala Žaneta, Holovousy 39, 508 01 Hořice.
Napište třeba svůj zážitek z prázdnin – z tábora, od babičky, od moře nebo z nějaké túry či
výletu. Nebo nám zprostředkujte zajímavý nápad spojený s prázdninami. Je to na vás.
Naše žížala ŽANETA se na psaníčka moc těší 😊.
Výzva je určena žákům Základních škol na Hořicku a zahrnuje období 7. - 8. /2021.
Za projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009095
Z. Novotná, MAS Podchlumí, z.s.

KAM K VODĚ V PODKRKONOŠÍ?
Léto konečně začalo, teploty stoupají a nastává ideální čas vyrazit k vodě.
Pokud jste příznivci koupání a relaxu „u vody“, máme pro vás pár tipů, kde se můžete
v Podkrkonoší osvěžit. Koupaliště a sluneční lázně Dachova v Hořicích vám jistě nemusíme
představovat, jsou ideálním místem k osvěžení i odpočinku. Areál s prvorepublikovými
dřevěnými kabinkami a písčitou pláží se nachází v klidném prostředí lesa. Pokud si chcete
udělat výlet do Dvora Králové třeba do Safari Parku, tak se na zpáteční cestě můžete
osvěžit v Tyršově koupališti. I zde zažijte atmosféru třicátých let minulého století.
V prostorném areálu jsou dva velké bazény, malý bazén pro děti i několik hřišť.
Dalším tipem na výlet spojeným s koupáním je návštěva hradu Pecka. Skvělou letní „koupačku“ v prostorném
bazénu s přírodní vodou si užijete v areálu Koupaliště a kemp Pecka, který se nachází nedaleko hradu směrem na
Borovnici. Dalších možností ke koupání v blízkém či vzdálenějším okolí je mnoho. Vyzkoušejte koupaliště
v Milovicích u Hořic nebo ve vzdálenějším Mostku či Lanžově. Rybářským rájem je bezesporu rybník na Velkém
Vřešťově. Více informací a tipů na výlety naleznete na našem webu www.podkrkonosi.eu.
Kateřina Karešová, Podzvičinsko

PRANOSTIKY
Červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jakub načeše, Anna napeče.
Srpen
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

Přejeme všem dětem a
rodičům slunečné léto plné
zajímavých zážitků,
krásné prázdniny a
příjemně strávenou
pohodovou dovolenou!

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Miroslav Šafránek,
Jan Brzek,
Jiří John,
Jindřich Knězáček,
Vladimír Beneš,
Marta Buštová,

81 let
75 let
80 let
80 let
85 let
87 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme a
přejeme pevné zdraví.

Narodila se
Adina Brádlová z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•

•
•
•

Chodovouský turnaj v malé kopané – na hřišti U Vagónu
Pouťová zábava – ve sportovním areálu U Vagónu – živá hudba od 20:00 – 02:00 hodin
Slavnosti sv. Bartoloměje – poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje – konání upřesníme a
varhanní koncert od 14:00 hodin, ve sportovním areálu U Vagónu
od 13:30 hodin bohatý kulturní program pro děti i dospělé
a od pátku budou na farské zahradě v provozu pouťové atrakce.
11. 09.
Výlet pro seniory – pokud to dovolí mimořádná opatření COVID - 19
12. 09.
Setkání hasičských přípravek KHK – ve sportovním areálu U Vagónu
Od 26. – 30. 07. 2021 a od 9. – 13. 08. 2021 – bude kancelář a knihovna obecního úřadu uzavřena
21. 08.
28. 08.
29. 08.

z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto!
•
•

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) léto 1x za 14 dní – 6.
7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., zelená známka (1x za 14 dní) – 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31.8., žlutá známka (měsíční) –
6. 7., 3. 8., 31. 8., oranžová známka (rekreační) léto 1x za 14 dní – 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31.8., černé pytle
na směsný odpad – svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci - 6. 7.,
3. 8., 7. 9.
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