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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Dubnové vydání Zpravodaje je jiné než všechna předchozí, která za
dobu své existence byla vydána. Na této první stránce jste byli vždy
informováni o bodech projednaných na zasedání zastupitelstva obce
a uvnitř čísla o akcích a životě v naší obci. Dnes to bude trochu jinak.
Za celé dva měsíce se zasedání zastupitelstva nekonalo a
plánované akce byly zrušeny. Dubnové číslo Zpravodaje vychází
v době, která v našich podmínkách není úplně obvyklá a žádá od
nás, abychom se nad vším zamysleli a změnili dosud zaběhnuté
stereotypy našich životů. Koronavirová epidemie, která zasáhla celý
svět, zastavila kulturní dění nejen v naší obci a ovlivnila běžné životy
nás všech. Na konci února 2020, v době, kdy vycházelo první číslo Zpravodaje roku 2020, se médii šířily zprávy o
Koronaviru, který se z Číny postupně dostával do Evropy. Začátkem března už překročil hranice České republiky.
Dne 1. 3. 2020 byly potvrzeny první tři případy nemoci Covid–19 v České republice a začala vlna vládních opatření
a nařízení, která jsme museli všichni přijmout a naučit se s nimi žít, aby se zabránilo šíření nového Koronaviru a
minimalizovaly se ztráty na životech. Prostě žijeme jinak, ale žijeme.
Úterý 10. 3. 2020
Vláda zakázala všechny kulturní, sportovní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 lidí a oznámila uzavření
základních, středních a vysokých škol.
Středa 11. 3. 2020
Na základě vládního nařízení byla uzavřena Základní škola v Chodovicích. Ředitelka školy vydávala rodičům,
kteří o to požádali, Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy.
Od rána 11. 3. 2020 se v obci Holovousy a jejím okolí rozšířila zpráva, že máme prvního nakaženého Koronavirem
v naší obci. A tak se rozjela série telefonátů vystrašených občanů, kteří chtěli vědět, jak to doopravdy je. Mezi lidmi
se začala šířit panika a telefonovali i starostové okolních obcí. Proto jsem oslovila Krajskou hygienickou stanici,
pobočku Jičín MUDr. Františka Ulmana, který sdělil, že se jedná o poplašnou zprávu, která se nezakládá na
pravdě, protože k 12. 3. 2020 do 8:00 hodin nebyl evidován žádný pozitivní případ nákazy Koronavirem
v obci Holovousy ani jejich místních částech. Tato zpráva byla umístěna na webové stránky obce.
Čtvrtek 12. 3. 2020
Vláda vyhlásila na 30 dní NOUZOVÝ STAV.
Paní učitelky z naší základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Lucie
Nimsové se nechtěly svých žáků vzdát. Všichni jsme tušili, že se nebude
jednat o týden ani čtrnáct dní, ale že uzavření školy může trvat i měsíc nebo
ještě déle. A tak se naše paní ředitelka Mgr. Nimsová stala iniciátorkou
schůzky s dobrovolníky hořické IT společnosti TappyTaps, panem Janem a
Jindřichem Šaršonovými a společně hledali možnosti online vzdělávání přes
internet. Nakonec byla vybrána ověřená a zdarma dostupná varianta
Teams. Naše škola se tak díky skvělé práci pedagogů stala první v okolí,
která zahájila on-line výuku.

Pátek 13. 3. 2020
Za účelem zajištění prevence šíření onemocnění Covid–19 bylo s okamžitou platností už v pátek třináctého
uzavřeno občerstvení U Vagónu.
To bylo z technických důvodů – rekonstrukce sociálního zázemí uzavřeno od 24. 2. 2020 do 8. 3. 2020, kdy
proběhla rekonstrukce a rozšíření sociálního zázemí. Na WC žen byl odstraněn boiler a tím vznikl prostor pro
rozšíření na 2 toalety, které jsou odděleny sanitární příčkou. Na WC mužů bylo posunuto umyvadlo a přidány dva
pisoáry. V době uzavření byly také provedeny úpravy v prostoru vagónu –
kuchyně, kam byla zakoupena myčka. I když se na znovuotevření vagónu
všichni těšili, otevřeno pak bylo pouze dva dny 11. a 12. 3. 2020.
Dobu neplánovaného uzavření občerstvení využili šikovní zaměstnanci zeleně
k rekonstrukci podlahy ve skládku v občerstvení. Podlaha se již v místech
propadala a bylo třeba provést její celkovou rekonstrukci.
Sobota 14. 3. 2020
Vláda zavřela obchody s výjimkou potravin lékáren, drogérií, benzinových pump a některých dalších a dále na
základě nouzového stavu rozhodla o uzavření všech restaurací, pivnic, barů a podobných zařízení s výjimkou
například závodního stravování.
Pondělí 16. 3. 2020
Vláda omezila volný pohyb osob.
Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do
zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích.
Česko se tak po Itálii, Španělsku a Rakousku stalo čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila na omezení pohybu
obyvatel.
Uzavřen byl sportovní areál U Vagónu i hřiště za školou. Branky byly uzamčeny. I přesto se stává, že se do
sportovního areálu přes plot, který svým počínáním ničí, dostává neukázněná mládež a to za účelem využití
skateparku.
Pro veřejnost byla uzavřena Knihovna a zrušeno bylo pravidelné setkávání seniorů.
Provoz obecního úřadu byl omezen na bezkontaktní. Úřední hodiny byly na základě Usnesení vlády ČR
omezeny na: Pondělí: 8:00 – 11:00 hodin a Středu 14:00 – 17:00 hodin. V tuto dobu bylo možné po předchozí emailové či telefonické domluvě vyřídit určitou naléhavou úřední záležitost osobně. Posunut byl termín plateb na
rok 2020, platby jsou splatné do 31. 5. 2020.
16. - 17. 3. 2020 - audit
V těchto dnech se mělo na obecním úřadě v Holovousích konat
přezkoumání hospodaření obce Holovousy za rok 2019. V pondělí
ráno volala kontrolorka pověřená řízením přezkoumání, že se sice audit
bude konat, ale bez přítomnosti kontrolorek na úřadě. A tak jsme potřebné
dokumenty zasílali datovou schránkou a komunikovali po telefonu. Dne
8. 4. 2020 byl audit „na dálku“ ukončen. Při přezkoumání hospodaření
obce Holovousy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Úterý 17. 3. 2020
Z důvodu nízkého počtu dětí ve třídě byla na žádost ředitelky Mgr. Lucie
Nimsové od 17. 3. 2020 uzavřena mateřská škola.
Středa 18. 3. 2020
Hejtmanem Královéhradeckého kraje a 19. 3. 2020 Vládou byla nařízena podmínka pohybu osob venku a to
pouze se zakrytím nosu a úst.
18. března se rozběhla akce roušky našich dobrovolných švadlenek. Ke strojům usedly Lída Škvrnová a ženská
část rodiny Baliharových. Ušito bylo prvních 61 kusů roušek, které byly nabídnuty občanům a po telefonické
objednávce jim byly vhozeny do schránky nebo jsme je rozdávali u pojízdné prodejny potravin.
Roušky dál neúnavně a nejen pro obec šily u Baliharových. Nabídky doma ušitých roušek přicházely i od dalších
šikovných švadlenek v naší obci. Nebyly však třeba. Většina z vás si dokázala vyrobit roušky sama, dostala je od
rodinných příslušníků nebo sousedů.
Čtvrtek 19. 3. 2020
Ve spolupráci s městem Hořice byl objednán nákup desinfekce pro obce ORP Hořice z Čepra u Havlíčkova Brodu.
Pro naši obec 100 litrů desinfekce na ruce Anti–COVID.

V rámci ORP Hořice jsme dostali pro potřeby obce přiděleno 50 jednorázových roušek a 10 metrů látky z Milety
na roušky. Jednorázové roušky byly rozděleny mezi Jednotu SDH Holovousy, zaměstnance obce a Čistírnu
odpadních vod. Látka byla obratem předána děvčatům Baliharovým, které z ní ušily roušky.
Obec Holovousy spustila novou aplikaci MOBILNÍ ROZHLAS pro krizovou
komunikaci s občany. Obec Holovousy ve spolupráci s Jednotkou sboru
dobrovolných hasičů nabídla pomoc seniorům ve věku nad 70 let, kteří nemají
možnost zajištění základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků
rodinnými příslušníky. Tito občané mohou kontaktovat pracovníky obecního
úřadu s tím, že nákupy budou zajišťovány v úterý a pátek převážně v pojízdné
prodejně. Na základě seznamu v konkrétní den bude zajištěn nákup a rozvoz do
jednotlivých domácností. K dnešnímu dni byl požadován pouze jeden nákup.
Pondělí 23. 3. 2020
Vláda vydala omezení sdružování, podle kterého se mohou lidé na veřejně dostupných místech pohybovat nejvýše
ve skupinkách po dvou. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé
vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Nově ministerstvo také nařídilo lidem, aby od ostatních
udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.
Úterý 31. 3. 2020
Zaměstnanci obce zajistili potřebný počet kanystrů a vyzvedli v Technických službách v Hořicích objednaných 100
litrů desinfekce na ruce Anti–COVID.
Do každé nemovitosti v obci byl do schránky vhozen dopis s informacemi ohledně stavu nouze a nabízené pomoci.
Nabízeny byly opět roušky, desinfekční prostředek na ruce Anti-COVID, mobilní rozhlas – registrace a pomoc
seniorům s nákupy, ale i dovoz desinfekce nebo roušek. Měli jsme tak jistotu, že každý obyvatel naší obce obdržel
důležité informace o nabízené pomoci.
Středa 1. 4. 2020 a čtvrtek 2. 4. 2020
Členové Sboru dobrovolných hasičů Holovousy zajistili v budově bývalé prodejny potravin výdej desinfekčního
prostředku na ruce a roušek jednotlivým občanům, kteří si je přišli vyzvednout.
Úterý 7. 4. 2020
Vybranými členy Sboru dobrovolných hasičů Jičín bylo na naši obec doručeno 30
litrů dezinfekce Anti–COVID, kterou jsme obdrželi od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
Středa 15. 4. 2020
V rámci ORP Hořice jsme dostali pro potřeby obce přiděleno 100 jednorázových
roušek. A také 10 respirátorů FFP2, které jsou určeny pro pracovníky čistírny
odpadních vod.
Pondělí 20. 4. 2020
Obecní úřad Holovousy obnovil v plném rozsahu úřední hodiny, na které jste byli zvyklí: PONDĚLÍ: 08:00 – 12:00
hodin a ÚTERÝ: 15:00 – 17:00 hodin. Z důvodu prevence šíření onemocnění COVID–19 zůstává i nadále omezen
osobní kontakt na nezbytně nutnou úroveň. Upřednostňován je písemný, elektronický či telefonický kontakt.
Knihovna zůstává uzavřena.
Pátek 24. 4. 2020
Od půlnoci již neplatí omezení volného pohybu osob. Venku se ale lidé smí sdružovat maximálně v
desetičlenných skupinách. Hranice jsou pro občany ČR opět otevřené – lze vycestovat z republiky. Při návratu
ale musí být cestující připraven na povinnou izolaci. Od pondělí ji bude moci odvrátit předložením aktuálního
negativního PCR testu.
Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Poslanci se sejdou, aby žádost posoudili, v úterý
28. dubna.
V kanceláři obecního úřadu bylo na pult podatelny namontováno ochranné plexisklo. Zároveň bylo ochranné
plexisklo přiděláno na pult u výdejního okénka občerstvení U Vagónu.
Úterý 28. 4. 2020
Nouzový stav byl prodloužen do 17. května 2020.
Zlatuše Brádlová

PODĚKOVÁNÍ
V souvislosti s touto zvláštní dobou, kterou právě zažíváme, bych moc ráda
poděkovala zaměstnancům obce, za operativní řešení vzniklých událostí, které
pro nás byly nové a se kterými jsme si museli nečekaně poradit.
Mé velké poděkování si zaslouží celý pedagogický sbor pod vedením paní
ředitelky Mgr. Lucie Nimsové, který jako první škola v okolí zahájil on-line výuku
svých žáků základní školy a ke které se ještě po čase přidala i on-line mateřská
školka se svými vstupy. Vím, že začátky nebyly jednoduché, ale zvládla jste to
děvčata na velkou jedničku. Děkuji.
Dík patří členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří zajistili výdej desinfekce na ruce Anti–COVID a roušek, které
do vybraných domácností přímo doručili.
Za doma ušité látkové roušky bych chtěla moc a moc poděkovat Lídě Škvrnové, Baliharovým – Petře, Petrušce,
Barče a Amálce. U Baliharu jen pro naši obec našily téměř 500 kusů roušek, které jsme mohli rozdávat našim
spoluobčanům. Vám děvčata patří velký dík za váš čas, ochotu a skvěle odvedenou práci.
A v neposlední řadě chci poděkovat také vám, spoluobčanům, kteří pomáháte tím, že dodržujete všechna nařízení
a doporučení. Ať je to nošení roušek, dodržování minimálního odstupu, neshlukování se na veřejnosti a další. Jen
připomínám, dodržujte prosím dál všechna platná nařízení vlády, je to pro dobro nás všech!
Tak to je poděkování a souhrn událostí, které máme za sebou. A co nás čeká? Nemá smysl spekulovat, všechno
ukáže čas. Žijeme v období, kdy je potřeba si pomáhat, tolerovat se a respektovat. Moc Vám všem přeji spoustu
jarního sluníčka, dobré nálady, trpělivosti, ale hlavně pevné zdraví. Držte se!
Zlatuše Brádlová
V době nouzového stavu se kulturní život v obci zastavil a zatím netušíme na jak dlouho, ale investiční akce
pokračují dál. V tuto chvíli pokračují práce na přístavbě sociálně technického zázemí ve sportovním areálu U
Vagónu. Je hotová plynovodní přípojka, která byla provedena protlakem pod silnicí a téměř dokončena je hrubá
stavba. Rozšíření pergoly bude zděné, vznikne tím oddělený prostor, který bude sloužit k pořádání menších akcí
jako například předvánoční posezení pro seniory, zakončení masopustního průvodu, dětský maškarní karneval,
výroční schůze spolků, besedy a další.
V letošním roce byly podány dvě žádosti o dotace na další investiční akce:
První žádost byla podána 24. 1. 2020 na Královéhradecký kraj do Programu obnovy venkova na projekt
Revitalizace interní komunikace a oplocení areálu budovy ZŠ a MŠ Chodovice. Projekt zahrnuje:
Opravu komunikace
- Jedná se o výměnu dožilého stávajícího asfaltového povrchu, který bude v části – vjezd do kůlny a
prostor na západní straně budovy za školou – ne asfaltový, ale bude ze
zámkové dlažby.
- Úprava objektů pro pojezd – jedná se o zajištění kanalizačních deklů a
lapolu tak, aby byly schopné pojezdu aut zásobování. V této položce je také
řešeno zajištění stávající jímky pod asfaltem u vjezdu do školy, které
způsobilo propad asfaltové plochy. Jímka bude zavezena.
- Stožáry na vlajky + vitrína – vývěska – budova ZŠ a MŠ je po celkové
rekonstrukci a to včetně zateplení obvodového pláště budovy. Při zateplení
nebyly na budovu již zpět umístěny držáky na vlajky s tím, že při opravě
komunikace u školy budou zabudovány dva stožáry a informační vitrína.
Oplocení areálu budovy ZŠ a MŠ včetně bran a branek
- Jedná se o výměnu stávajícího oplocení areálu budovy a zahrady ZŠ a MŠ, které je v havarijním stavu a
v současné době už svoji funkci neplní. Dojde k výměně oplocení a také dvou bran a čtyř branek.
Výměnou oplocení bude zajištěna bezpečnost dětí i majetku.
V případě realizace tohoto projektu je ještě připravována projektová dokumentace na Doplnění veřejného
osvětlení u budovy školy, které by bylo realizováno současně s projektem.

Druhá žádost o podporu a to z Integrovaného regionálního operačního programu byla podána 23. 3. 2020 v rámci
vyhlášené výzvy „MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Bezpečná doprava II“. Projekt s názvem Bezpečná doprava –
Obec Holovousy zahrnuje výstavbu I. a II. etapy chodníku podél silnice I/35.
I. etapa zahrnuje vybudování nového chodníku o délce 86 metrů vpravo ze silnice III/28432 podél silnice I/35 ve
směru ke stávající autobusové zastávce směr Jičín. V současné době pěší chodí při krajnici vozovky, případně
v době sucha využívají přilehlý travnatý porost.
II. etapa řeší nejrizikovější úsek pohybu cestujících, kteří využívají hromadnou
autobusovou dopravu. Obsahuje vybudování nového chodníku o délce 62 metrů a
jeho osvětlení vlevo ze silnice III/28432 podél silnice I/35 ve směru ke stávající
autobusové zastávce směr Hradec Králové. V rámci stavby bude pokácen vzrostlý
topol, který je přestárlý a brání v dostatečném rozhledu, ale i stavbě chodníku v místě
pro přecházení. Součástí stavby chodníků II. etapy je zajištění prvku zvyšujícího
bezpečnost silniční a pěší dopravy, a to umístění záchytného bezpečnostního
zařízení. Jedná se o ocelová svodidla dle příslušných norem a předpisů, která budou
osazena mezi silnici I/35 a chodník, který nebude součástí stávající komunikace, ale
bude oddělen od jízdního pruhu směrem na Jičín ocelovými svodidly, to vše v zájmu
zajištění bezpečnosti chodců. Svodidla v tomto úseku budou přerušena normovým způsobem v místě přecházení
chodců na zastávku ve směru na Hořice, Hradec Králové a chodník veden protisměrně souběžně, aby chodci
nemohli vstoupit do jízdního pruhu vozovky bez rozhlédnutí. Součástí výstavby nových chodníků je i doplnění
trvalého dopravního značení upozorňujícího na pohyb chodců.
Rozhodnutí o vyhodnocení žádostí o dotace zatím neznáme. Dozvíte se o nich v dalším vydání Zpravodaje.
bradz

MOBILNÍ ROZHLAS

JARNÍ PROŘEZ STROMŮ

Obec Holovousy spustila 19. března novou
aplikaci – Mobilní rozhlas, díky které získáte
informace o dění v obci přímo do chytrého mobilního
telefonu přes mobilní aplikaci nebo do emailu. V
případě starších mobilů formou SMS, ve
výjimečných případech hlasovou zprávou (pro
nevidomé a slabozraké).
Nutná je ovšem registrace, která Vám nezabere
mnoho času. ZAREGISTROVAT se můžete na
adrese: https://holovousy.mobilnirozhlas.cz/,
nebo
vyplněním registračního formuláře, který je ke stažení
na stránkách obce www.holovousy.cz na hlavní
stránce, nebo přímo vyplnit na obecním úřadě.
pš

V letošním roce provedli prořez stromů na návsi a na
holovousově stezce naši zaměstnanci obce. Třešně
na cestě od hřbitova do Sudola prořezal pan Petr
Morávek z Chodovic, který se sám nabídl, že se o
třešně postará. Tímto bych chtěla všem poděkovat za
odvedenou práci. A teď už jen hezké počasí a hlavně
dostatek vláhy, abychom se mohli těšit na letošní
úrodu.
bradz

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
"Pro naši školu byla hrozba COVID–19 ve skutečnosti možnost udělat velký krok vpřed,"
Po uzavření školy se ve středu 11. března sešel v prázdné budově náš sedmičlenný pedagogický sbor. Shodli jsme
se, že bez našich žáčků dlouho být nechceme. Ačkoli si moc nerozumíme s moderními technologiemi, jednohlasně
jsme rozhodli, že je chceme vídat stůj co stůj. Ještě téhož dne nám potvrdili zástupci společnosti Microsoft, že pro
nás v pátek uspořádají zdarma školení Office 365. Díky těmto nástrojům jsou paní učitelky už dnes schopny mezi
prvními na Hořicku vést on-line výuku. Na školení byl přizván i zástupce zřizovatele hořických škol a jeden z ředitelů.
Byli jsme si vědomi, že budeme muset postupovat po malých krůčcích a naše přenosy nebudou hned dokonalé.
Chtěli jsme ale udělat v této náročné situaci vše proto, abychom byli nablízku našim dětem.
První týden jsme pracovali dle hesla “šlapeme do pedálů pomalu, ale jistě”.
Zprvu jsme s žáky komunikovali psaním zpráv a přidáváním odkazů. Každý den jsme se snažili, a vlastně stále
snažíme, odstraňovat z komunikace s dětmi mušky i mouchy, a řekla bych, že se nám to daří. Rodiče i děti s námi
komunikují, učitelé kontrolují a opravují zasílané fotografie vypracovaných cvičení v učebnici i sešitech.
Po prvních zkušenostech bylo třeba nastavit nová pravidla pro komunikaci a odevzdávání úkolů, abychom se
neztráceli v záplavě zpráv. Proběhla také, v historii naší školy, první rodičovská schůzka on-line. Účast byla vysoká.

Žáci dostávají úkoly z českého jazyka, čtení, anglického jazyka, matematiky,
prvouky, přírodovědy, vlastivědy a informatiky. Snažíme se zadávat zajímavé a
netradiční domácí úkoly i z výchov, jejichž plnění je pro žáky dobrovolné. Středa
je pro žáky pouze čtenářská – odpočinková. To znamená, že si čtou vlastní četbu,
zábavné texty od paní učitelek a mají prostor si dodělat “restíky”, které jim v učení
zbyly.
Nyní jsme doma více než měsíc. Paní učitelky po několika změnách ustálily rozvrh
hodin. Každá realizuje tři návštěvy prostřednictvím videohovorů denně. K tomu
ještě žáci plní úkoly, které jim vyučující denně zadávají. Své práce následně
předávají žáci ke kontrole. Paní asistentky navštěvují své žáky na individuálních
schůzkách.
Školní osnovy zatím plníme dle plánu a docházka do naší E-školy je stoprocentní.
Komplikace a technické problémy s počítačovým vybavením žáků jsme řešili tak,
že jsme jim poskytli k dispozici školní počítače, notebooky a tablety. V případě
potíží jsem všem k dispozici. Rodiče i žáky navádím krok po kroku nebo řešíme problémy s technikou. Žáci si
mohou vyžádat individuální konzultace u jednotlivých učitelů.
Bez pomoci našich rodičů by naše snaha byla k ničemu. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří při
opakování učiva přebírají naši roli a pomáhají vlastně nejen nám, ale i svým dětem. My si v těchto chvílích
uvědomujeme, jak máme svoji práci rádi a jak se nám po dětech stýská. Dobrá zpráva je, že to, co jsme se naučili
v období krize, budeme i nadále používat, až se sejdeme s dětmi. Jsme rozhodnuty, že moderní technologie nám
dál budou pomáhat nejen při online výuce.
Děkujeme všem žákům, jejich rodičům a ve velké míře i prarodičům, že s námi mají trpělivost a neztrácejí naději
při práci v aplikaci TEAMS.
Zápis do ZŠ
Ve středu 15. 4. 2020 proběhl ve škole zápis do 1.ročníku, poprvé v historii školy bez přítomnosti budoucích
“prvňáčků”. Rodiče měli možnost podat přihlášku prostřednictvím e-mailu, datovou schránkou nebo mohli využít
služeb České pošty. Většina rodičů však zvolila možnost osobního podání žádosti. Předem si každý rezervoval
individuální termín dle časového harmonogramu, abychom měli jistotu, že se v budově nepotká více osob. Ve
vestibulu školní budovy jsme připravili prostor pro rodiče, kde mohli v klidu vyplnit žádosti. K dispozici jim byly
jednorázové tužky a rukavice. Vyplněné dokumenty zkontroloval zaměstnanec školy a rodiče je následně vhazovali
do volební urny. Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsme ob drželi dvanáct včetně žádostí o odklad školní
docházky. Konečný počet prvňáčků bude letos znám až těsně před začátkem nového školního roku.
Nechceme však budoucí prvňáčky ošidit a dodatečný zápis si všichni společně užijeme, až nám to situace dovolí.
Zápis do MŠ
Proběhne 12. 5. 2020. podrobné informace jsou zveřejněny na
webových stránkách zschodovice.cz i na facebooku.
Návrat do školy?
Na základě zveřejněných informací pana ministra Plagy bychom měli ZŠ a
MŠ pro zájemce otevřít 25. 5. 2020. Nyní nemám žádné upřesňující
informace. Jakmile nám budou sděleny podrobnosti příslušnými
ministerstvy, budou zákonní zástupci informováni o dalším postupu
prostřednictvím webových stránek, facebooku a aplikace TEAMS.
Mgr. Lucie Nimsová

VÝUKA NA DÁLKU Z POHLEDU RODIČŮ A DĚTÍ
Za sebe musím říct, že jak kontakt s dětmi, tak i s paní učitelkami a kuchařkami mi velmi chybí. Vím ale, že v rámci
bezpečí nás všech bylo rozhodnutí on-line výuky to nejlepší řešení. I když nesedíme v lavicích a nemáme přímý
kontakt, tak výuka, která probíhá přes počítač, je velmi kvalitní a super jako bychom v lavicích seděli. Chtěla bych
moc pochválit všechny naše paní učitelky za jejich pečlivou práci a přípravu a i děti, které se velmi rychle on-line
výuce přizpůsobily.
Co mě mrzí je, že Amálka letos v naší škole končí a nemůže si poslední chvíle užít s
kamarády, paní učitelkami a celkově se rozloučit se školou.
Petra Baliharová

Amálka Baliharová, 5. třída
Učení přes počítač mi nevadí, i když bych byla raději ve škole. :-) Hodně mě baví
kvízy, které dostáváme od paní učitelek, ale chybí mi jak paní učitelky, tak i
kamarádi a mrzí mě, že si to s nimi nemohu tento poslední rok užít. Naštěstí se
vidíme přes videohovory, tak že aspoň něco. Na druhou stranu, vstávání v 8 oproti
vstávání v 6 mi velmi vyhovuje.
Jonáš Sodoma, 5. třída
Učení na dálku je moc dobré, protože to mám rychleji hotové než ve škole a potom
zbude víc času na zábavu.
Miky Fiutowski, 4. třída
Výuka na dálku je skvělá, akorát mně přijde že máme víc úkolů než ve škole.
Míra Tolar, 4. třída
Dle mého názoru je tato škola složitější, než běžná výuka ve škole, ale má to i své výhody. Výhodu vidím v tom, že
doma to je rychlejší. Naopak mně schází kamarádi a naučné hry.
Maruška Trnková, 4. třída
Škola na dálku je výborná, ale myslím si, že toho máme víc než ve škole. Děkuji.
Simča Štěrbová, 4. třída
Škola na dálku mi vyhovuje, ale radši bych byla ve škole, protože se tam můžu vidět se svými kamarády
Martin Škvrna, 4. třída
Učení na dálku a video hovory mě velice baví, ale radši bych byl ve škole s kamarády.
Stela Šaršonová, 4. třída
Škola na dálku je nudná, moc mě nebaví pracovat samotnou prostě bez kamarádů to není ono, ale oceňuji, jak se
paní učitelky snaží. Myslím si, že je to jedna z nejlepších škol na dálku, málo kdo má tak senzační učitelky jako
naše. Moc se těším do školy.
My moc děkujeme za vaši práci! Celý váš team je naprosto skvělý! rodiče Šaršonovi
Péťa Kindlová, 3. třída
Líbí se mi učení ve škole a na dálku také. Chybí mi kamarádi a učitelky ve škole a chci,
aby jsme se co nejdříve ve škole viděli, na shledanou.
Míša Pilařová, 3. třída s rodiči
My moc děkujeme a chválíme Vás, jak se se vzniklou situací perete jako lvice. Michalka
první týden velmi bojovala a nechtěla úkoly vůbec plnit. Další týden už to bylo mnohem
lepší, přehlednější a Michalka se už orientuje sama, kde je jaký úkol a co má splnit. Velmi
se těšíme vždy na "živé vstupy". Děkujeme.
Ema Sodomová, 2. třída
Učení na dálku mě baví, ale normální škola je lepší, protože můžu vidět kamarády.
Heduška Strážnovská, 2. třída
Mě se tohle líbí moc, sice nejsem s kamarády, který mi chybí, ale zase si můžu dělat úkoly kdy chci.
Metoděj Šaršon, 2. třída
Online výuka se mi líbí, protože nemusím brzo vstávat a že si úkoly můžu nechat na jak dlouho chci. Ale nelíbí se
mi na tom to, že se nemůžu opravdu vidět s kamarádama a učitelkama.
Ondřej Novák a Theuška, 2. třída
Mně se moc líbí, jak to vedete. Theušku baví se učit a navíc se chytrým způsobem seznamuje s IT. Množství učiva
mi přijde vyhovující. Díky za Váš čas a práci.
Páťa Novotný, 2.třída, s maminkou
Páťa je skřivánek, takže vstává velmi brzy a už čeká až pípne tablet s úkoly...většinou je máme v 9:00 hodin
hotové... Online hodiny se mu líbí, těší se na ně a dává si na hodinkách, které dostal od Ježíška, budíka...aby
nezmeškal...Jinak pořád lítá venku... vidí se s kamarády, jen se neumí tak prosadit jako holčičky, takže často není
slyšet...Úkoly zvládáme, spíš chce vždycky dělat celou stránku, aby měl všechno hotovo a mohl zase ven... Mockrát
děkujeme paním učitelkám za vše.
Péťa Andrejs, 1. třída s maminkou
Milé paní učitelky, Péťa vzkazuje, že se mu škola na internetu moc líbí, cituji: " není nic, co by se mi tam nelíbilo."
Vybírá si pro zpestření doporučené hry, baví ho procvičování formou hry, animací, samostatně si přes čtečku plní
zadání, učí se samostatnosti v trochu jiné dimenzi. Co chybí, je osobní kontakt s dětmi jako asi všem, ale určitě je
fajn i forma online hodin, která je přiblíží k sobě při plnění úkolů ve skupině. Děkujeme za Vaši tvořivou práci napříč
všemi předměty.
Lucinka Kudláčková, 1. třída s maminkou
Lucince se to doma líbí, ale stýská se ji po kamarádech. Jinak jako maminka, oceňuji Vaši práci, kterou vynakládáte
pro naše dětičky.

Tomas Miles, 1. třída s maminkou
Tomíkovi se líbí, že může vidět spolužáky, učitelky i asistentku a hlavně, že se učí
pracovat na počítači, pro něj je to příjemná změna. Obdivujeme všechny ve škole, jak
rychle dokázali přijít na řešení s učením na dálku i když to vyžadovalo školení učitelek i
rodičů a bylo to náročné. Forma online hodin je nejlepší řešení a forma zadávání úkolů je
přehledná, takže Tomík ví, kolik úkolů mu ještě zbývá a kolik jich už dokončil. Komunikace
s učitelkami také perfektní, nad rámec jejich náplně práce, čehož si velice ceníme. Jen
asi jako všem dětem, Tomíkovi chybí kamarádi, učitelky, čas strávený v družině a hlavně
procházky. Ohledně školy opravdu nemůžeme nic nikomu vytknout, to, jak funguje výuka
teď je opravdu perfektní a vstřícnost a snaha všech učitelek obdivuhodná.
Pája Škvrna, 1. třída
Škola na dálku je blbá a nudná. Videohovory jsou ještě horší. Chtěl bych chodit normálně do školy. Takto na
dálku mě to nebaví.
Jako rodiče smekáme před Vaší flexibilitou a rychlostí, jakou jste dokázali reagovat na danou situaci a v tak
vysoké kvalitě. DĚKUJEME!
Lída a Pavel Škvrnovi

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
To byl tedy, ale nabitý začátek roku 2020! A kam nás náš stroj času zavede dál?... Tak takto jme končili poslední
zprávičky ze školky v únoru. Teda, že nás čeká takové dobrodružství, to asi nikdo z nás nečekal. Protože byla 17.
března uzavřena i školka z preventivních důvodů, přímý kontakt s dětmi se nám na čas rozplynul. Mezitím jsme se
my – paní učitelky scházely a vylepšovaly třídy, uklízely a ušily jsme dětem nové puntíkaté povlečení. V druhém
týdnu se nám začala rýsovat virtuální školička v aplikaci Teams podobně, jak se učí naši školáci. Děti ze školky tu
se svými rodiči mohou najít každý týden nové náměty na aktivity. Naše cesta Strojem času tam i zpět tedy nebyla
přerušena. Pokračujeme v celoročním projektu díky e-školce. V naší virtuální školce jsme s dětmi prožili krásné
svátky a tradice spojené s jarním obdobím, objevovali jsme vynálezy na vodě i v ní, ve vzduchu a na zemi. Zjistili
jsme, jak je voda, vzduch i země důležitá. S tématem ekologie jsme si vyzkoušeli, jak máme chránit vše kolem nás
a proč. Každé pondělní ráno se otevře nový tematický celek. Aktivity k tomuto tématu jsou rozděleny do jednotlivých
kanálů, které jsou dle jejich charakteru aktivit nazvané:
Makovička
- zajímavosti, informace a pokusy k tématu
Hýbánky
- náměty na pohybové aktivity doma i venku
Zpívánky
- zpívání a muzicírování
Ručičky
- výtvarné a pracovní činnosti
Mrňouskové
- aktivity pro naše nejmenší
Školička
- předškolní příprava
Děti si mohou vybrat aktivitu, která je zajímá. My se snažíme nabízet aktivity, které nejsou náročné na materiál a
téměř vše, co děti potřebují k jejich realizaci, lze nalézt v každé domácnosti. Děti nám mohou do chatu poslat
fotografii nebo zprávičku, jak se jim aktivita daří. Máme velikou radost, když vidíme, jak šikovné děti máme. Těší
nás, že se snaží učit nové věci i na dálku :o)
Situace zatím vypadá optimisticky a my se už těšíme, že se zase shledáme s dětmi ve školce a budeme moci opět
společně objevovat svět. S přáním pevného zdraví. Užívejte, že se máte!
Vaše učitelky MŠ

HASIČI V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Od 1.dubna 2020 přišlo „Opatření vedení SH ČMS k současné situaci v ČR“, že se ruší
ve všech kategoriích – dospělých, dorostu i dětí, soutěže pohárové, okrskové, okresní,
krajské, místní a jakékoliv jiné spolkové akce „zatím“ do 30.června 2020. I přes tato
opatření místní hasiči nezahálejí a pomáhají obci. Zajišťují rozvoz potravin,
dezinfekčních prostředků na ruce i roušky našim seniorům nad 70let.
Také jsme zažádali o dotaci MŠMT „Můj klub 2020“a jsme zařazeni do nejbližší možné
dotační vlny ☺. Pro děti máme naplánovaný letní tábor v termínu od 10. – 16. srpna, ale
jestli se tábor uskuteční, to budeme vědět možná v květnu nebo červnu. Přeji nám všem
pevné zdraví a brzké setkání na sportovních akcích.
Petra Baliharová za SDH Holovousy

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI – MILÉ POVINNOSTI
Náplní Sboru pro občanské záležitosti kromě dalšího jsou milé aktivity jako gratulace
našim seniorům a vítání nových občánků. Vzhledem k současné situaci jsme museli
zrušit osobní návštěvy u našich seniorů, zasíláme gratulace pouze poštou. Je nám to
velmi líto, protože popovídání a zavzpomínání našich jubilantů patří k srdečným a milým
chvílím. Popřejme našim jubilantům pevné zdraví a hodně elánu do dalších let a budeme
se těšit na setkání v lepších časech.
Měsíc květen je měsícem rodiny, ve kterém každoročně vítáme nové občánky do naší
velké obecní rodiny. Je to slavnostní okamžik, při kterém si všichni uvědomujeme její důležitost a poslání. Při tomto
dojemném a krásném setkání vystoupí děti z místní školky a školy, předají dárečky našim nejmenším a pokolébají
je v kolébce. Rodiče se podepíší v kronice a obdrží také milou pozornost. Na tyto chvíle se s paní starostkou vždy
velmi těšíme. Bohužel ani tato slavnost se v letošním květnu konat nebude. Přesuneme ji do doby, která bude
bezpečná a povolená. Rodiče narozených dětí budeme včas informovat.
za Sbor pro občanské záležitosti Lenka Doležalová

JEDEN SPLNĚNÝ SEN
Z chodovické školy "vyšlo do světa" spousta dětí, každé jedinečné a úspěšné. O jednom velkém splněném snu a
úspěchu bych se chtěla zmínit a tak povzbudit ostatní, že SNY SE MOHOU PLNIT (a to nejen o Vánocích). Veronika
Marie Soukupová – naše Verča z Chodovic zpívala ráda od 1. třídy, všude a kdykoliv. Její nádherný hlásek zazněl
na nejednom adventním koncertu, na besídkách školy a na koncertech ZUŠ Hořice, kde zpívá ve sboru Muzika.
Nadání ji provází i ve hře na hudební nástroje. Ve škole hrála v kroužku na flétnu, v ZUŠce chvíli na housle a sedmý
rok hraje na klavír. Po velkém úspěchu na soutěži B. Martinů v Praze byla pro Verču výzva zkusit zkoušky na
konzervatoř. Při přijímací zkoušce zaujala barvou a rozsahem hlasu ve velkém množství uchazečů. A povedlo se!
Veronika se od příštího školního roku stane studentkou konzervatoře v Teplicích.
Verčo, všichni Ti k úspěchu blahopřejeme a přejeme Ti samé velké pěvecké úspěchy!

ledol

NEJEN O ZELENI
Vážení spoluobčané, tento rok jsou tomu 3 roky, co jsem začal vykonávat práci pro obec
na pozici správa, údržba a péče o zeleň a obecní majetek. Dovolte mi, abych se s Vámi
podělil o pocity z vykonané práce a přiblížil Vám ji podrobněji a to nejen v dnešním
Zpravodaji, ale rád bych tak pokračoval i v příštích vydáních. Na hlavní pracovní poměr
jsme na tomto úseku dva zaměstnanci a sezónně jsou přijímáni zaměstnanci přes Úřad
práce. Pro tento rok od dubna jeden. Hlavní náplní, jak z názvu vyplývá, je péče o zeleň v obci, ale zdaleka se
nejedná jen o sekání trávy. Udržujeme plochy o výměře cca 5,5ha a staráme se o stromy a keře, které na nich
rostou. A není jich málo. Pečujeme také o část cyklostezky do Hořic. V katastru obce jsou 4 rybníky, které si žádají
péči a údržbu. Ten na Chloumkách nám dával zabrat, ale snad jsme vyhráli. Je třeba čistit přítoky i odtoky a
opravovat hráze. Na rybníku v Chodovicích máme přes letní sezonu vor, který má sloužit k přepravě z jednoho
břehu na druhý a stal se vyhledávanou atrakcí. Je však často terčem vandalů, kteří ho převrací a poškozují, ničí
také lavičky, odpadkové koše, cedule a hází odpadky do vody. To vše nám přidělává zbytečnou práci a velmi nás
to zlobí. Staráme se také o naše místní komunikace a je to nekonečný boj. Od doby, co se dokončily ing. sítě, se
stále „flikují“. Děláme to dvakrát ročně a tento způsob zasypávání není sice optimální, ale snažíme se komunikace
udržovat sjízdné. Je potřeba se tímto problémem zabývat. Každoročně připravujeme podmínky pro pořádání
četných akcí, které se v naší obci konají (příprava stanů, setů, podia, stánků atd.) Po jejich ukončení samozřejmě
přichází úklid. Věřte, že to je náročné. Vybudovali jsme přístupový chodník na pergolu U Vagónu, vstupní dveře na
pergolu od hasičárny a rozšířili střechu u občerstvení. Zastřešili vagón ze severní strany a „oranžový“ (teď už hnědý)
kontejner, u kterého jsme vybudovali nový přístřešek na dřevo, které připravujeme pro zimní sezónu vagónu. V
zadní části sportovního areálu jsme značnou měrou přispěli k vybudování srubu pro místní SDH. V majetku obce
máme také kostel, hřbitov, vinopalnu, oranžerii s přilehlou budovou a rozsáhlými pozemky. Jak je vidět, máme toho
na starosti víc než dost a to tady není uvedeno zdaleka všechno. Nechtěl bych, aby to vyznělo jako nějaké
vychloubání, nám stačí pocit, že jsme odvedli práci, která je ku prospěchu lidem a je za námi vidět. Samo sebou
se ne všechno podaří na sto procent, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí. V obci je stále co zlepšovat a bez Vaší pomoci
to nejde. Stačí třeba zavolat, že nesvítí lampa veřejného osvětlení, že něco nefunguje nebo že se někde děje něco
divného. Nedávejme těm, kteří naši práci ničí zelenou. I nepopulární věci je třeba řešit a nedělat, že nic nevidíme.
A na závěr snad jedno české přísloví: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
Václav Sudík (VaSu)

VELIKONOCE 2020
Letošní velikonoční svátky nebyly jako všechny předchozí. V Česku i během Velikonoc platila omezení proti
šíření Koronaviru. Lidé se na veřejně dostupných místech mohli pohybovat maximálně ve dvou a platil i zákaz
shromažďování a větších akcí. Na nejvýznamnější křesťanský svátek se v letošním roce nesmělo ani do kostela.
Veřejné bohoslužby byly zrušeny a věřící je mohli sledovat on-line přes internet.
Všichni jsme se tak museli obejít bez tradičního koledování, bez návštěv či připíjení se sousedy. A tak se dívky a
ženy pomlázky dočkaly většinou jen od rodinných příslušníků.
Češi však umí brát i ty sebekomplikovanější situace s humorem a letošní velikonoční přání, která si mezi sebou
posíláme v jiných letech, byla trochu odlišná:
Hody, hody, doprovody,
roušku nasaď podle módy.
Letos místo vajíček,
roušku nese zajíček ☺.
Věřím, že Velikonoce 2021 budou zase takové, na jaké jsme zvyklí. S koledníky a vším co k nim patří.
bradz

ZNÁTE DOBŘE CYKLOSTEZKU Z HOŘIC DO CHODOVIC?
Otázka zbytečná, řekne ten, kdo tuto komunikaci pravidelně využívá
pro příjemné procházky. A přesto je stezka nyní jiná. Objevily se na ni
kresby jednoduchých piktogramů, které jsou součástí naučné stezky
s matematickým obsahem 7 holovouských šifer. Trasa dlouhá
přibližně 3 kilometry začíná v Hrachovci, vede mezi poli a poslední
(nebo první, záleží, odkud vyrazíte) úkol s obrázkem kapky vás čeká
u rybníčku v Chodovicích. Celou akci připravila pracovní skupina pro
matematickou gramotnost, která pracuje pro projekt MAP II (projekt
zaměřený na podporu vzdělávání dětí a žáků MŠ a ZŠ v našem
území) a jejími členy jsou pedagogové základních i mateřských škol
v našem území.
K pracovním listům, které jsou ke stažení na www.maphorice.cz si zájemce přibere ještě tužku, nyní i roušku, a
může vyrazit plnit úkoly. Vyplněný pracovní list s výsledkovou tabulkou pak ofotí a pošle na map@podchlumi.cz.
Odměnou mu bude diplom, který předáme emailem. A protože se jedná o výzvu především pro děti, je diplomem
omalovánka.
Tak co, zkusíte si to také? Více informací naleznete na výše uvedených webových stránkách.
za projekt MAP II. Zdeňka Novotná

KRESLÍM, TEDY JSEM!
Projekt MAP II, který v území pracuje a věnuje se podpoře vzdělávání dětí a žáků, vyhlásil koncem dubna výtvarnou
soutěž, které se mohou zúčastnit všichni zájemci od mateřských škol až po deváté třídy škol základních. Pro
zájemce byla vyhlášena dvě témata:
1) Co je prima na nouzovém stavu,
2) Kámen – tradice i bohatství.
Mladí výtvarníci mohou až do konce května svá dílka o velikosti
max. A4 vhodit do poštovní schránky na adrese: MAS Podchlumí,
z.s., Holovousy 39 nebo do schránky nejbližší základní či
mateřské školy.
Věříme, že tato výzva pomůže mnohým dětem lépe a příjemněji
prožít toto nestandartní období.
Více informací naleznete na www.maphorice.cz nebo na fcb.
za projekt MAP II. Zdeňka Novotná

NOVÉ NAUČNÉ STEZKY V PODKRKONOŠÍ LÁKAJÍ K NÁVŠTĚVĚ!
PODKRKONOŠÍ – I přes nepříznivou situaci a omezení pohybu obyvatel v souvislosti s epidemií Covid–19
přinášíme nabídku pobytu v přírodě v podobě nových naučných stezek, které v Podkrkonoší v nedávné
době vznikly. Ať už se jedná o oblast Bělohradska, Královédvorska, Hořicka nebo Peckovska, všude
v Podkrkonoší najdete spoustu krásných zákoutí, kde si můžete odpočinout a zrelaxovat tělo i mysl!
Opatření a doporučení v souvislosti s epidemií Covid-19 omezují nebo přímo zakazují pobyt či návštěvu
atraktivních míst jako je Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem, Hospitál Kuks, hrad Pecka, přehrada Les
Království, vrch Zvičiny, městská muzea a galerie ve Dvoře Králové n. L. a v Hořicích a mnoho dalších. Turistická
oblast Podkrkonoší je ale doslova protkaná naučnými stezkami, které vás provedou okolní přírodou a místy, kde
jistě mnoho turistů nepotkáte.
Na Bělohradsku vznikla v nedávné době nová naučná stezka nazvaná
Kamennou Hůrou a částí Lázní Bělohradu. Stezka začíná v zámeckém
parku a vede 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 Javorky do Lázní Bělohrad. Informační tabule
popisují geologické a přírodní zajímavosti, život lidí v okolí při využívání
přírodního bohatství. Tři poslední tabule informují o historii původně
samostatných vsí podél říčky Javorky. Cesta je dlouhá 12,5 km a je ji možné
absolvovat pěšky, na kole i s kočárkem. www.lazne-belohrad.cz
Naučná stezka Údolím Hartského potoka vytvořili pracovníci Lesů
města Dvůr Králové nad Labem. „Cílem je nalákat lidi do přírody
a jednoduchou formou ukázat nejen dětem, co v lese a okolí žije, roste,
a jak by se měli lidé v přírodě chovat. Lokalitu Hartského potoka jsme
vybrali pro pestrost dřevinné skladby, jednoduchou dostupnost pro
návštěvníky a také pro přítomnost vody, která je v dnešní době velice
důležitá,“ říká současný jednatel Lesů města Petr Kupský, jenž byl u
realizace terénních prací a dokončuje nezbytnou administrativu. Okruh
naučné stezky měří necelé 2 kilometry. „Na stezce jsou umístěny tři
naučné tabule, dvě interaktivní tabule, pět otočných a čtrnáct
odklopných prvků, doskočiště a nechybí ani posezení u ohniště. Na
některých panelech si budou moci návštěvníci vyzkoušet frotáž, tedy
obtáhnout na papír měkkou tužkou strukturu, a odnést si pěkné obrázky.
Cestou je možné používat také mobilní aplikaci Lesní svět a dozvědět
se další zajímavosti z přírody kolem nás,“ popisuje Petr Kupský, co vše
na návštěvníky čeká. www.dvurkralove.cz
Dalším tipem na individuální výlet přírodou jsou naučné stezky, které vznikly v průběhu minulých let, vydejte se
např. po NS Karla Jaromíra Erbena, NS K. V. Raise, Ovocnou stezkou z Konechlumí do Ostroměře, Chlumíčkovou
stezkou v Hořicích, NS Bitva u Dvora Králové nad Labem a mnoha dalšími. Více k naučným stezkám včetně
podrobných popisů naleznete na stránkách www.podkrkonosi.eu. Přejeme vám příjemné a osvěžující procházky
podkrkonošskou přírodou a připomínáme dodržování pokynů a opatření v souvislosti s epidemií Covid–19.
Monika Benešová a Katka Karešová, DM Podkrkonoší

KNIHOVNA
Milí čtenáři, z důvodu současné situace máme preventivní opatření i v
naší obecní knihovně. Je pozastavena výpůjčka knih. Tímto bych Vás
chtěla požádat o vrácení knížek. Celý fond budeme vracet zpět do
knihovny V. Čtvrtka v Jičíně, kde zůstane v několikadenní karanténě. V
příhodné době dovezeme knihy nové, které Vám opět velmi rádi začneme
půjčovat ve stanovených hodinách. O možnosti výpůjček budete včas
informováni. Děkujeme za shovívavost, budeme se na Vás těšit.
ledol

PRANOSTIKY
KVĚTEN
Sníh v máji – hodně trávy.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Zdeňka Poláčková,
Bohuslava Kozárová,
Jana Tejchmanová,
Stanislava Kopová,
Marie Hochmalová,
Vlasta Kynčlová,

ČERVEN
Jaký červen, takový i prosinec.
Pláče-li Medard, i ječmen pláče.
Prší-li na sv. Petra a Pavla, bude mnoho myší,
urodí se hodně hub.

Narodil se
81 let
83 let
75 let
84 let
84 let
88 let

Výše uvedeným oslavencům
srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Michael Marek z Chodovic

Přistěhovali se
Rodina Markova z Brna do Chodovic

Zemřeli
Alena Beránková z Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•

•

Z důvodu preventivních opatření a ochrany zdraví nás všech jsme byli nuceni zrušit mnoho školních,
hasičských a obecních akcí :
v měsíci březnu
- Vynášení Moreny
- Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
v měsíci dubnu
- Kontejner na Velkoobjemový odpad
- Výtvarný velikonoční seminář pro seniory a širokou veřejnost
- Sběr železa hasiči
- Eko-sběr v ZŠ Chodovice
- Beseda pro seniory – Prevence bolestí zad
- Den otevřených dveří na ČOV Holovousy
- Setkání hasičských přípravek
- Čarodějnice U Vagónu
v měsíci květnu
- Výměnný bazar
- Besídka ke dni matek
- Vítání občánků
- Dětský den
v měsíci červnu
- Netradiční hasičská soutěž a večer Zatoulaný bál
- Neckyáda
Zjišťujeme, že bez obecních akcí žije naše obec napůl, nemůžeme sdílet společnou zábavu a setkávání s
přáteli. Věříme však, že až se situace kolem Koronaviru uklidní a budou akce povoleny, vše doženeme.
20. 06.
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(Chodovice u Svartesu 10:25 – 10:40 hodin a Holovousy u OÚ 10:50 – 11:05 hodin)

• Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9.
6., 23. 6., zelená známka (1x za 14 dní) – 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., žlutá známka (měsíční) – 12. 5., 9.
6., 7. 7., oranžová známka (rekreační) – 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., černé pytle na směsný odpad – svoz
každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 5. 5., 2. 6., 7. 7.
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