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cena 10 Kč

ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 29. ledna
bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem lednového zastupitelstva byly informace o
probíhající realizaci projektu „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ
přístavba šaten“. V současné době jsou již vyměněna všechna
okna na budově ZŠ a MŠ. Přístavba šaten je pod střechou.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno podání
Žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – dotační titul
Podpora obnovy a rozvoje venkova – Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov. V rámci tohoto dotačního titulu jsou
podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž
provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu – Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu).
Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Žádost o dotaci
s názvem projektu ZŠ a MŠ Chodovice - dokončení rekonstrukce a modernizace budovy byla dne 22. 2. 2019
podána. Do žádosti je zahrnuto: oprava střechy a dešťové kanalizace, nové rozvody elektroinstalace v 2. NP
základní školy včetně výměny svítidel za úsporná, výměna podlahové krytiny v 2.NP budovy v kmenových
učebnách základní školy. Zastupitelé schválili, že pokud nebude dotace poskytnuta, budou tyto náklady hrazeny
z rozpočtu obce Holovousy.
V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci a získání finančních prostředků bude
rekonstrukce a modernizace budovy pokračovat také v 1. NP budovy. Ve třídách
mateřské školky a na chodbě v 1. NP by byly provedeny nové rozvody
elektroinstalace včetně výměny svítidel za úsporná a výměna rozvaděče. Dále budou
vyměněny vstupní dveře do tříd mateřské školy a ve třídách sníženy stropy pomocí
sádrokartonových podhledů. Na závěr by byly v těchto třídách byly vyměněny
podlahové krytiny. Celkové náklady projektu ZŠ a MŠ Chodovice – dokončení
rekonstrukce a modernizace budovy jsou 2.325.081,38 Kč včetně DPH.
Na zastupitelstvu bylo projednáno ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor se
společností Švamberk Invest s.r.o.
Více informací o prodejně naleznete uvnitř Zpravodaje.
Zastupitelé dále schválili poskytnutí finančního daru na vydávání školního časopisu POD ZVIČINOU ve výši
3.000,- Kč pro rok 2019.
Starostka přítomné informovala o dílčím přezkoumání hospodaření obce Holovousy, které provedl Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Odbor ekonomický. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při dílčím přezkoumání
hospodaření obce Holovousy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Schváleno bylo vydání Směrnice č. 1/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Projednána a schválena byla výroba označení sportovního areálu U VAGÓNU. Nápis bude umístěn ve štítu
vagónu a bude viditelný ze silnice.
Zastupitelé dále schválili Žádost ředitelky školy o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní
rok 2018/2019 s platností od 1. 3. 2019 a to z počtu 24 dětí ve třídě mateřské školy na počet dětí 28. Hygienické,
kapacitní i prostorové možnosti mateřské školy to umožňují.
Posledním bodem zastupitelstva bylo schválení Kalendáře akcí na rok 2019:

Kalendáře akcí na rok 2019
Obchůzka – Tří králů
22. 06. 2019
Netradiční hasičská soutěž a
Masopustní průvod maškar
večer Zatoulaný bál
(sportovní areál U Vagónu,
(hudební produkce – zatoulaný bál
hudební produkce pod pergolou
od 20:00 hodin – 02:00 hodin)
do 24:00 hodin)
29. 06. 2019
Neckyáda na rybníce v Chodovicích
17. 02. 2019
Dětský karneval
(posezení s hudbou pod pergolou
(sportovní areál U Vagónu)
od 18:00 hodin – 24:00 hodin)
07. 04. 2019
Vynášení Morény
17. 08. 2019
Tradiční pouťový fotbalový turnaj
30. 04. 2019
Čarodějnice U Vagónu
(sportovní areál U Vagónu)
(posezení s hudbou pod pergolou
24. 08. 2019
Pouťová zábava
od 18:00 hodin – 24:00 hodin)
(hudební produkce
05. 05. 2019
Sraz hasičských přípravek KHK
od 20:00 hodin – 02:00 hodin)
(sportovní areál U Vagónu)
25. 08. 2019
Slavnosti sv. Bartoloměje
11. 05. 2019
Otevírání sportovní sezóny
14. 09. 2019
Podzimní výlet nejen pro seniory
(sportovní víceboj)
05. 10. 2019
Slavnosti holovouských malináčů
25. 05. 2019
Kostel sv. Bartoloměje
(hudební produkce
(prohlídka zvonice + přednáška)
od 14:00 hodin – 24:00 hodin)
26. 05. 2019
Vítání občánků
20. 10. 2019
Drakiáda a bramboriáda
07. 06. 2019
Dětský den
(sportovní areál U Vagónu)
09. 06. 2019
Koncert v kostele sv. Bartoloměje
27. 10. 2019
Lampionový průvod
(ženský sbor Pifferaios)
01. 12. 2019
Rozsvěcení vánočního stromu
13. 06. 2019
Besídka ke dni tatínků
(u kostela sv. Bartoloměje)
(v kostele sv. Bartoloměje)
Prosinec
Tradiční adventní koncer
Zastupitelé schválili výše uvedený Kalendář akcí pro rok 2019 včetně hudební produkce bez připomínek.
05. 01. 2019
16. 02. 2019

Zlatuše Brádlová

PRODEJNA POTRAVIN V HOLOVOUSÍCH
Provozování prodejny potravin společností Švamberk Invest s.r.o. bylo
řešeno již na prosincovém zasedání zastupitelstva obce Holovousy,
kdy zástupce této společnosti oznámil, že provoz prodejny
v Holovousích je ztrátový a požadoval příspěvek na její provoz.
Zastupitelé proto schválili podání Žádosti o dotaci
do
Královéhradeckým krajem vypsaného dotačního programu – Podpora
provozu prodejen na venkově. Žádost o dotaci byla dne 3. 1. 2019
podána a to v maximální možné výši s tím, že v případě kladného
vyřízení žádosti by obec Holovousy obdržela na provoz prodejny
50.000,- Kč od Královéhradeckého kraje a stejnou výši, tedy 50.000,Kč (50% povinná spoluúčast) by přidala ze svého rozpočtu.
Provoz prodejny v Holovousích by tak byl v případě kladného vyřízení žádosti v roce 2019 podpořen finanční dotací
v celkové výši 100.000,- Kč. O podání Žádosti o dotaci i výši možného finančního příspěvku byla společnost
Švamberk Invest s.r.o. informována. Připravena byla Smlouva o spolupráci, na základě které by byla finanční
dotace na provoz prodejny poskytnuta. Jednou z podmínek ve smlouvě byla povinnost zajištění minimální otevírací
doby v době čerpání dovolené nebo nemoci paní prodavačky, abychom se v budoucnu vyhnuli uzavírání prodejny.
Vše bylo řádně projednáno na setkání dne 8. 1. 2019. Tuto podmínku nebyla společnost Švamberk Invest s.r.o.
ochotna akceptovat. Jednáno bylo také i o možném polovičním úvazku a zkrácení otevírací doby. Ani tato varianta
nebyla přijata. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí vedení společnosti provoz prodejny v Holovousích ukončit a to
buď dohodou, nebo tříměsíční výpovědní lhůtou, během které by prodejna byla stejně uzavřena. Většina zboží
z prodejny byla na začátku ledna již odvezena. Zastupitelé na svém lednovém zasedání schválili ukončení
pronájmu nebytových prostor prodejny s firmou Švamberk Invest s.r.o. dohodou a zároveň vyvěšení záměru
pronájmu těchto prostor za účelem provozování obchodu potravin.
Společnosti Švamberk Invest s.r.o. byly na začátku provozování prodejny poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu
obce na nákup vybavení. To v prodejně zůstane a bude předmětem dalšího pronájmu.
bradz

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V CHODOVICÍCH
Společnost ENERGOLAND, spol. s r.o. zahájí začátkem dubna 2019 realizaci projektu Holovousy, Chodovice –
rekonstrukce nízkého napětí (nn). Investorem této stavby je ČEZ Distribuce a.s.. V úseku od firmy Svartes
v Chodovicích na konec obce bude provedena rekonstrukce nn, kdy budou kabely,
v současné době vedené na sloupech, uloženy do země. V souvislosti s touto akcí budou
stávající sloupy elektrického vedení demontovány. Obec na nich má umístěné lampy
veřejného osvětlení a rozhlas. Firma Elprom C Z z výše uvedeného důvodu vypracovala
projektovou dokumentaci na Rekonstrukci veřejného osvětlení Chodovice, Holovousy,
v rámci které bude osazeno 11 nových lamp (stožárů) veřejného osvětlení s LED svítidly.
Na Rekonstrukci veřejného osvětlení Chodovice, Holovousy byla podána žádost o dotaci
v rámci vypsaného dotačního titulu Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova.
Práce budou společně zahájeny začátkem dubna 2019 a budou trvat cca 1 měsíc. Firma ENERGOLAND, spol.
s r.o. podala na Policii ČR žádost o oboustrannou uzavírku této silnice po dobu realizace prací. Vjezd bude povolen
pouze vlastníkům nemovitostí a dopravní obsluze. Na tomto 320 metrů dlouhém úseku bude v součinnosti s
rekonstrukcí nn v rámci zemních prací přiložen kabel veřejného osvětlení a založeno 11 pouzder na stožáry
veřejného osvětlení. Provedeno bude 5 překopů silnice a jeden směrem na cyklostezku. Překopy budou prováděny
tak, aby byly ještě týž den schopny přejezdu. Povinné ochranné pásmo vody v šíři jednoho metru si v některých
úsecích vyžádá zářez do stávající silnice. Na úplný závěr realizace obou akcí bude v červnu 2019 provedeno
vyasfaltování úseků, do kterých stavba zasáhla.Výluky dodávek elektřiny by dle sdělení zástupce firmy
ENERGOLAND, spol. s r.o. měly být minimální a budou průběžně řešeny přímo s vlastníky nemovitostí.
bradz

ANDĚLSKÁ POŠTA - VYHODNOCENÍ
Po čtyřech letech jsme opět vyhlásili Andělskou poštu pro naše spoluobčany.
Každý tak mohl do schránek umístěných v kanceláři obecního úřadu, v ZŠ a
MŠ Chodovice, v občerstvení U vagónu a při adventních koncertech také
v kostele sv. Bartoloměje, vhazovat své podněty, přání a nápady pro nové
zastupitelstvo na volební období 2018 - 2022. V lednu jsme schránky Andělské
pošty na obecním úřadě s velkou zvědavostí otevřeli, podněty projednali na
lednovém zasedání zastup itelstva obce a Vám přinášíme přehled těch
nejdůležitějších: Oprava cesty z Chodovic přes Holovousy – kdy?
Oprava cesty je investiční akcí Královéhradeckého kraje. Ještě stále jsou
řešeny výkupy části pozemků, kterými bude oprava cesty z Chodovic do Holovous dotčena. Bohužel s některými
vlastníky v naší obci se není možné dohodnout. To možnou realizaci zdržuje. Zařazení této investiční akce do plánu
oprav na rok 2020 rozhodne KHK.
Oprava kanálů směrem ke kostelu.
Tři kanály v komunikaci 1194/24 od Svartesu k hlavní silnici byly opraveny na základě výzvy Policie ČR Jičín.
Důvodem byla dopravní nehoda, která se v tomto úseku stala. Vlastníkem komunikace 1194/24 i 1224/11 (cesta
ke kostelu) je Královéhradecký kraj a správu tohoto majetku provádí Správa silnic Královéhradeckého kraje. Se
zástupcem Správy silnic Královéhradeckého kraje je řešena oprava i dalších kanálů, dle jeho sdělení vše závisí na
dostatku finančních prostředků vyčleněných na opravy komunikací v roce 2019.
Parkování aut u kostela svatého Bartoloměje.
Je v současné době velkým problémem. Z důvodu probíhající rekonstrukce
školy mají zaměstnanci školy zakázán vjezd a parkování u budovy a parkují
na komunikaci před školou. To ztěžuje možnost parkování rodičů, kteří své
děti vozí do školky nebo do školy. Krajnice jsou součástí komunikace, jehož
sprá vu provádí Správa silnic Královéhradeckého kraje. Možnost rozšíření
a zpevnění krajnice je řešena se Správou silnic Královéhradeckého
kraje.Úprava a ošetření stromů před kostelem – jabloň, třešeň.
Stav stromů – jabloně a třešně před kostelem svatého Bartoloměje byl
odborníky vyhodnocen jako velmi špatný. Po odřezání suchých a
poškozených větví by stromy působily nevzhledně, proto byly vykáceny. Ve
spolupráci s panem Fikarem z Ovocných a okrasných školek Hořice je
řešena možná výsadba.

Obecní rozhlas.
O nedostatečném či nekvalitním pokrytí obce obecním rozhlasem víme.
Rozmístění amplionů rozhlasu po obci je již řadu let stejné. Úprava by si
vyžádala velké finanční náklady. Pokrýt celou obec ke spokojenosti všech
spoluobčanů by bylo velmi složité. V současnosti je řešena možnost
informovat spoluobčany pomocí Mobilního Rozhlasu (SMS, e-mail). Jedině
tak by byla zajištěna stoprocentní informovanost a to i v době pobytu mimo
obec. Tato možnost bude projednávána na dalším zasedání zastupitelstva.
Výpary z vaření v Občerstvení U Vagónu. Obsluha vagónu se velmi
snaží, aby všichni návštěvníci byli ve vagónu spokojeni. V prostoru vagónu
obsluhují a kontakt se zákazníky udržují právě tím, že mají do kuchyně
otevřené dveře. Výpary z vaření nejsou problémem jen vagónu, ale i mnoha
restauračních zařízení. Buďme shovívaví.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří využili Andělské pošty a napsali nám. Poděkování patří i panu X,
který do schránky Andělské pošty ve vagónu vhodil nejvíce příspěvků. Všechny byly vtipné ☺.
bradz

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V lednu jsme pokračovali v našem cestování. Navštívili jsme kontinent „věčného ledu“. Při projektových hodinách
jsme se zaměřili na Antarktidu a Arktidu.
Starší děti strávily týden od 20. ledna do 25. ledna na horách, kde si užívaly zimní radovánky.
V duchu zimních radovánek se neslo i rozdávání vysvědčení. Nejprve jsme všichni běžko vali na hřišti, soutěžili a
závodili a poté jsme se vysvědčení konečně dočkali. Paní kuchařky pro nás připravily výborný oběd a ještě ovocné
poháry, pro někoho za odměnu, pro někoho jako útěchu.
Celý leden a únor probíhal plavecký výcvik v Hořicích. Poslední plavání bylo 25. února.
Co nás čeká v březnu a dubnu?
V jarních měsících se přesuneme z ledu a zimy k javorovému listu a klokanům.
Budeme si číst o Indiánech, dozvídat se zajímavosti z Ameriky a Austrálie a čeká nás
i nějaké překvapení.
11. – 17. března – jarní prázdniny
26. března, 2. dubna a 9. dubna si naši předškoláci zahrají na školu, navštíví své
budoucí spolužáky a dvě hodiny si vyzkouší, jaké to je ve škole.
1. dubna se děti mohou těšit na aprílový den.
7. dubna vyneseme Morénu od školy ve 14:00 hodin.
11. dubna se bude konat zápis do 1. třídy, který se ponese v duchu našich projektů
– půjdeme indiánskou stezkou a budeme plnit úkoly. Děti s rodiči mohou přicházet od
14:30 do 16:30 hodin.
Před Velikonocemi se dozvíme, jak se slaví svátky jara v různých zemích.
20. dubna – velikonoční prázdniny
25. dubna budou probíhat rodičovské schůzky. Od 14:00 hodin individuální a od 16:30 hodin společná schůzka.
První víkend v květnu nás čeká indiánská noc ve škole, která bude plná překvapení. Přijedou také naši kamarádi
z dětského domova z Nechanic.
Děkujeme Vám, všem, kteří pomáháte naší škole. Paní Buštové za papíry na malování, panu Frýdovi za finanční
příspěvek na zimní pobyt pro děti. Dále panu Málkovi za dřevěné hračky a panu Kráčmarovi za jablka do školní
jídelny. Také děkujeme paní Novotné za zajištění bezplatného vstupu na exkurzi „Letem světem“ v chlumeckém
zámku.
Za celý kolektiv naší školy přeji krásné jarní dny plné sluníčka.
Jana Landová

JAK SE NÁM LÍBILO NA HORÁCH – ZE ŠKOLNÍCH DENÍČKŮ
V neděli jsme přijeli na chatu Start, převlékli se a šli bobovat. V pondělí jsme lyžovali celý den. V úterý jsme
lyžovali a po obědě běžkovali. Ve středu jsme viděli psí spřežení a ve čtvrtek po lyžování si udělali výlet do
zvonárny a hrnčírny. V pátek jsme odjížděli domů.
Ondra, Jára, Jonáš a Miki

Lyžařský pobyt byl v Orlických horách a bylo tam hodně
sněhu. V našem pokoji jsme byly tři: Amálka, Kája a
Stela. Vyhrály jsme soutěž o nejlépe uklizený pokoj
(jsme fakt dobrý). Vyhrály jsme i ve výtvarné soutěži.
Nejlepší jídlo k obědu byla rajská. Moc se nám líbil výlet
do Deštné ke zvonkaři. Také moc fajn byl výlet na
běžkách ke kostelíku svatého Matouše. Celý týden jsme
lyžovali. Za to, že jsme byli hodní, mohli jsme jít na noční
lyžování. Museli jsme se ale i někdy učit. Všem se nám
líbily lyžařské prázdniny se školou.
Amálka, Kája a Stela
Na horách se nám libilo lyžování a hry. Nejlepší byla
diskotéka. Byly to nejlepší hory na celém světě. Také
jsme zažili noční lyžování a závodili ve slalomu. Bylo tam
hezky.
Lucka, Míša, Simonka a Maruška

V neděli jsme přijeli na chatu. Bobovali jsme až do
večeře. V pondělí jsme dopoledne i odpoledne
lyžovali. K obědu jsme měli šunkafleky. V úterý
jsme dopoledne lyžovali a odpoledne běžkovali.
Kristiánovi uklouzla lyže a málem zbořil plot. Ve
středu měl Vendelín narozeniny. Odpoledne jsme
šli na výlet ke zvonařovi a hrnčířovi. Večer jsme
byli malinko nahlas, takže jsme probudili pana
kuchaře. Viděli jsme i psí spřežení, bylo také noční
lyžování. Ve čtvrtek jsme dopoledne lyžovali a
odpoledne běžkovali. Večer se k nám přistěhoval
Jára. V pátek jsme odjížděli, bylo to moc hezké.
Venda, Martin, Kuba a Kristián

PŘÁTELÉ ŠKOLY NÁS PODPORUJÍ
Ano. Školu sponzorovat lze. A protože státní dotace jsou omezené, každá škola bude vděčná za jakýkoli dar, který
pomůže zpříjemnit prostředí školy nebo výuku. K čemu škola smí sponzorský dar využít? Sponzorské dary budou
použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd, tělocvičny, školního hřiště či družiny. Za
sponzorské dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Dar sponzora nikdy
nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (mzdy, odměny, atd.).
I naše škola využívá sponzorských darů místních firem a v neposlední řadě i rodičů.
Dovoluji si tvrdit, že k našim pravidelným sponzorům patří místní velkoobchodní prodejce SVARTES, který
každoročně přispívá škole materiálně nebo finančně. Dále pak škola získává darem mléko od místního farmáře a
ovoce od místních pěstitelů.
Mezi rodiči máme také štědré dárce, v loňském roce například škola získala příspěvek v hodnotě 30.000,- Kč na
vybavení plánované klidové zóny a čtenářského koutku. S touto investicí, po domluvě s dárcem vyčkáváme
s realizací až po ukončení rekonstrukce.
Nesmí m opomenout ani materiální dary od rodičů dětí MŠ i žáků ZŠ, které využíváme při výtvarných i
každodenních činnostech. V letošním roce získala škola cíleně určenou
finanční dotaci od firmy SVARTES ve výši 8.000,- Kč na pořízení nového
vybavení do školní jídelny. Dále pak, na základě informačního emailu,
získala MŠ finanční hotovost od rodičů v celkové výši 12.500,- Kč, která
bude účelně využita pro zvelebení prostředí mateřské školy.
Kromě podpory přátel školy musím v neposlední řadě zmínit i podporu ze
strany zřizovatele. Díky finančním prostředkům z rozpočtu obce a
získaným dotacím prochází postupně budova ZŠ a MŠ kompletní
rekonstrukcí a modernizací. Již realizované a ještě plánované výdaje
dosáhnou v letošním roce dohromady částky téměř 10.000.000,- Kč.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem dobrým duším, které naší
malou školičku podporují nejen finančními nebo věcnými příspěvky, ale i
těm, kteří nás podpoří dobrým slovem a důvěrou v naši každodenní práci.
Mgr. Lucie Nimsová

NOVINKY ZE ŠKOLKY
V posledním čísle Zpravodaje jsme se těšili na Ježíška, který opravdu do školky přišel. Přinesl nám mnoho krásných
dárků a pomůcek. Vánoce utekly jako voda a v novém roce jsme se opět sešli ve školce. V prvních týdnech
probíhala plánovaná diagnostika našich pokroků, jsme prostě jedničky ☺. Poté jsme se již vrhli na náš letošní
projekt Česká republika – Zlaté české ručičky. Ve kterém se seznamujeme s krásami naší země, jejími symboly a
především s tradičními povoláními. Už víme, jakou máme vlajku a po kom nese naše země jméno. Však jsme si
téměř každý vyrobili vlastního praotce Čecha a hora Říp nám zdobí interiér školky. Seznámili jsme se s povoláním
hasiče i lékaře. To nás moc bavilo. Dokončili jsme úspěšně kurz plavání a dostali mokré vysvědčení.
A co nás čeká? Ještě dalších 12 krajů se zajímavými povoláními. Velikonoční tvoření ve školce s dětmi i jejich
blízkými a další příjemné akce. Jaro klepe na dveře a my se těšíme na teplé počasí a delší pobyt v přírodě.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem rodičům za podporu a přízeň i spolupráci. To, že se dětem nechce odcházet
ze školky a ráno se do ní těší, je pro nás největší odměnou a pohonem.
Za děti učitelky MŠ

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
15. 4. 2019 (9:00 – 16:00 hodin) a 16. 4. 2019 (7:00 – 16:00 hodin)
• Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie,
akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do
sběrné nádoby.
o Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3
přehrávače, walkmany, hifi věže, discmany, videokamery, fotoaparáty,
elektronické chůvičky, domácí meteostanice…
o IT elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje…), PDA, GPS,
kalkulačky, telefony, mobily, záznamníky…
o Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény, h olicí strojky,
topinkovače, váhy, mlýnky…
o Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální
hry…
o PC monitory, televize
o Lednice, pračky (omezený počet - pouze první 3 ks)
• Baterie (monočlánky…)
• Papír – noviny, časopisy, knihy bez pevné vazby, kartony…
• Víčka od PET lahví
Náplně do tiskáren – cartrige (inkoustové) i tonery (laserové)
Mgr. Lucie Nimsová

HASIČI
Dne 12. ledna se konala výroční hasičská schůze, protože v Holovousích
je uzavřena hospoda, tak jsme výroční schůzi udělali v Lískovicích.
Schůzi zahájil starosta SDH Mirek Rosůlek, zhodnil celoroční činnost
SDH a přednesl finanční zprávu. Vedoucí mládeže Roman Balihar přečetl
zprávu o činnosti mladých hasičů i o jednotce SDH. Poté vystoupila naše
starostka obce Zlatka Brádlová, která poděkovala za celkovou spolupráci
a pomoc při akcích pořádaných v obci. Pár slov měl také připraveno host
p. Milan Rubín. Na schůzi se promítaly fotografie pořízené během celého
roku. Po večeři nám k tanci a poslechu hrál DJ Kamil Kašparovský.
Výroční schůze se velmi podařila, skončili jsme v ranních hodinách.
Poděkování patří Vendovi Strunovi za dovoz i odvoz. Ve dnech 8. – 10. února jsme se s dětmi vydali do Bratříkova
na zimní pobyt s názvem „Sněženky a Machři“. Podle názvu byly děti rozděleny na holky a kluky. Celý víkend jsme
si užívali zimních radovánek. Děti soutěžily na sněhu i na chatě. V sobotu po výborném obědě jsme se rozjeli
podívat do Velkých Hamrů u Tanvaldu, kde je Muzeum socialistických vozů. Náš hasičský sbor tam vě noval naši
srdeční záležitost – hasičskou avii Furgon. Nejen pro děti to byl velký zážitek. Jsem ráda, že se děti chtějí stále
bavit a soutěžit ☺. Velké poděkování patří našim stálým pomocníkům manželům Rosůlkovým, Martině
Špráchalové, Pétě Škvrnové a zbytku mé rodiny, protože bez této pomoci bychom nemohli žádné vícedenní akce
pořádat. Děkuji.

A CO NÁS ČEKÁ?
16. března
hasičský ples OSH Jičín ve Valdicích
12. dubna
sběr železného šrotu na obvyklých místech ( Holovousy, Chodovice, Chloumky)
27. dubna
O pohár starosty OSH Jičín – Tuř (Vyhánění pavouků)
28. dubna
Slatinský plamínek
5. května
setkání přípravek okresu Jičín
Petra Baliharová

ZIMNÍ HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ V BRATŘÍKOVĚ
Dne 8. února jsme se vydali na zimní hasičský pobyt. Byli jsme ubytováni
v chatě U Rychtáře. Po příjezdu jsme se vybalili a rozdělili na dvě družstva –
holky a kluky. Letošní téma totiž bylo – Sněženky a Machři. V pátek jsme si
na chatě zahráli pár her a šli jsme do hajan. V sobotu dopoledne jsme si šli
zabobovat a zahrát hry ve družstvech. Sice měli Machři venku převahu, ale
i tak jsme bojovali. Po obědě jsme jeli do Velkých Hamrů do muzea
socialistických vozů, kde je vystaven náš starý Furgon. Také jsme si udělali
v muzeu „mini zájezd do Chorvatska“ ve starém autobusu. Poté jsme se jeli
podívat na novou hasičárnu do Tanvaldu. Večer jsme si zahráli další hry a byla i módní přehlídka zástupců družstev
s malou diskotékou. V neděli dopoledne jsme šli opět hrát hry ven. Ve vzduchu vládla bojovná atmosféra a protože
holky jsou prostě lepší ☺, převálcovaly jsme kluky a vybojovaly tak krásné 1. místo. Proběhlo krásné vyhlášení,
uklízení a jeli jsme domů. Po celou dobu bylo pěkné počasí a Hanča s Martinou nám výborně vařily. ☺
Tým Sněženek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
První sobota v novém roce patřila Třem králům. Škola se zaplnila dětmi brzy ráno a za
pomoci rodičů se z nich během chvíle staly mudrcové s korunkami v bílých šatech. Pět
skupinek se vyzbrojilo mapkami, pokladničkami a křídami. Ještě společné foto před
kostelem a tradiční akce mohla začít. Kašparové, Melicharové a Baltazarové se mohli
vydat na cestu, navštívit vaše domovy, pro štěstí a zdraví zazpívat koledu. Velmi děkujeme
našim školákům a rodičům za ochotu pomáhat a Vám, kteří jste přispěli jak dětem do
košíčků dobrotou, tak i za finanční obnos. Vybraná částka 20 434Kč nás velmi potěšila a rozšířila tak konto na
obnovu kostela sv. Bartoloměje. Všem patří velké poděkování.
ledol

MASOPUST 2019
Slavnosti, které dle dávné tradice mají zajistit dobrou úrodu, plodnost a přivítat jaro,
proběhly letos v Holovousích již po dvanácté a to v sobotu 16. 2. 2019. Masopustní průvod
měl jako vždy formu obchůzky po vsi, kdy přes čtyřicet maškar vyšlo s koňským povozem
vezoucím zpívající hudebníky od chodovického kostela sv. Bartoloměje. Jako každý rok
byli přivítáni domácími na šesti zastaveních. Maškary i muzikanti byli pohoštěni
rozmanitým občerstvením. Jako poděkování dostali hostitelé od maškar dárek,
symbolizující pro ně, jejich rodiny a hospodářství požehnání. S obcí postupujícím
masopustním průvodem narůstala i dobrá nálada. V průvodu nesměl jako každý rok chybět
medvěd s medvídětem ani smrtka, paša se svým harémem a tři králové, kteří zdobili
přihlížející malovaným knírem. Byli doprovázeni čerty, Sněhurkou a všemi sedmi trpaslíky, červenou Karkulkou,
králíčkem, tygříkem, děvečkou Ančí, celým balením papírových kapesníků, pytlíkem čaje, vílou, bytostí jaro,
vyzývavě sexy slečnou s chlupatými ňadry, paní selkou s košíkem s lahváči, houfem dětských maškar a úžasnou
rodinkou hovniválů, valící koule přes celou vesnici až do samotného dýmem zahaleného pekla, kde byl průvod
uvítán v Záhumení. Samotný Lucifer v doprovodu dalších čertů pomocí kouzelné burácivé a spravedlivé váhy
posoudil hříchy příchozích, kteří si mohli zahrát mariáš o svou duši a pekelně dobře se posilnit. A z pekla se průvod
odebral rovnou k Vagónu, kde muzikanti hráli a tančilo se. Oslava Masopustu se protáhla do půlnoci. Díky patří
všem zúčastněným!!! Letos se to zase povedlo ☺
Jana Suchá

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem pomocnicím a pomocníkům kolem Jany Suché za přípravu a organizaci masopustního
průvodu i výzdobu pergoly U Vagónu. Tak zase za rok😊.
bradz

MASOPUST - KONČÍ PO NĚM NADVLÁDA ZIMY A ZAČÍNÁ JARO
Masopust neboli fašank je rozverný svátek, provoněný dobrotami,
pečeným masem a pálenkou, potřebnou pro zahřátí při obchůzce v
mrazivém povětří. Je to také tradiční čas zabíjaček. Obce mi nebo
městy chodí v té době fašankový průvod masek, který končí
masopustní zábavou. Masopust je období od svátku Tří králů (6.
ledna) do Popeleční středy (Škaredé středy), od které začíná postní
období. Název Popeleční středa je odvozen od tzv. „udílení popelce“.
Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcených na Květnou
neděli předešlého roku. I když je Masopustní úterý pohyblivý svátek,
traduje se k němu i řada pranostik:
Masopust na slunci – pomlázka u kamen,
konec masopustu jasný – len krásný,
krátký masopust – dlouhá zima.
pš

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Masopustní veselí v našich obcích pokračovalo také v neděli dětským
karnevalem. Letošní maškarní jsme připravili na pergole U Vagónu a díky
praktickému utěsnění pergoly a teplému počasí jsme získali pro děti výborné
zázemí, které jsme nazdobili balonky. Sešlo se 24 masek, jedna roztomilejší než
druhá. Šmoulí a další dětské písničky střídaly hry a soutěže. Tanec s míčkem a
„klobouková“ rozproudily nejen děti, ale i rodiče, „lentilkovaná“ zase vyzkoušela
zručnost. Při soutěži na čísla starší děti pomáhaly mladším a soutěž „bum do
hrnce“ vyzkoušela odvahu se zavázanýma očima a odhalila tajemství hrnce. Na
všechny děti také čekala tombola – u nás vyhrává každý☺. A tak si děti domů
odnášely nejen balónky, veselé zážitky, ale i ceny z tomboly. Karneval se povedl, celé odpoledne se nesl pergolou
smích a jásot. Doufejme, že jsme našim dětem udělali radost. Děkuji všem, kteří s maškarním karnevalem pomohli.
ledol

POZVÁNÍ NA VÝROČNÍ SCHŮZI ZAHRÁDKÁŘŮ
Základní organizace Svazu zahrádkářů Holovousy – Chodovice Vás zve na výroční členskou schůzi, která se
koná ve Vagónu v Chodovicích v sobotu 9. března 2019 od 13:30 hodin.
Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti – zpráva předsedy ČZS
3. Zpráva revizní komise
4. Diskuse
5. Cestopisná přednáška P. Bičiště Katalánsko
6. Závěr
Zveme širokou veřejnost, vstup 50,- Kč.

Srdečně vás zve výbor ČZS

POZVÁNKA DO PODKRKONOŠÍ
Hledáte relaxaci v krásném a klidném prostředí podhůří Krkonoš, toužíte objevit místa plná historie a přírodních
památek nebo prahnete po aktivní dovolené v malebné krajině? Pak právě Podkrkonoší je tím pravým místem pro
vás.
Podkrkonoší je proslulé tradicí kamene, tedy
těžbou a zpracováním pískovce. Na tomto fenoménu
byl postaven projekt Cesta kamene, jehož realizace
bude probíhat do června 2019. Cesta kamene
propojuje nejvýznamnější turistické cíle spojené
s pískovcem v Podkrkonoší až do Polska, kde jsou
partnery projektu města Strzegom, Świdnica a
Dobromierz. Díky Cestě kamene poznáte největší
atraktivity Podkrkonoší – města Hořice, Dvůr Králové
nad Labem, Lázně Bělohrad a Miletín, přehradu Les
Království, barokní areál Kuks, nejvyšší vrchol
Podkrkonoší Zvičinu, ale také řadu kamenných
památek v malebných obcích a vesničkách.
Podkrkonoší nabízí také širokou nabídku na aktivní
odpočinek a relaxaci. Můžete navštívit Lázně Bělohrad, kde kromě tradičních léčebných procedur umožňují
wellness, masáže, fototerapii, kosmetické zábaly, ájurvédské masáže, elektroterapii, skvělou gastronomii a další.
Novinkou pro letošní rok je Safari Spa – pivní lázně a masáže přímo v srdci Afriky, v Safari Parku Dvůr Králové. I
zde je rozmanitá nabídka masáží. Nejen milovníkům piva jistě udělá radost návštěva lázní, kde základem koupelí
jsou živé pivovarské kvasnice, obsahující vitamin B. Součástí procedury v lázních je i konzumace ležáku White
Rhino, který se přímo v Safari Parku vyrábí.
Pro sportovní nadšence a vyznavače pěší turistiky je v Podkrkonoší k dispozici řada naučných stezek. Novinkou
jsou například Kostelní cesta z Horní Brusnice, Lesní stezka Pod Zvičinou, Trubičková stezka v Hořicích, Safari ve
městě, Se Zábojem po stopách rukopisu nebo geofun Kameník královédvorský. Využít můžete i tradiční a oblíbené
naučné stezky jako jsou Po stopách Karla Václava Raise, Holovousovu NS, NS Karla Jaromíra Erbena, Zvičinské
vyhlídky, Ovocnou stezku, Křížovou cestu 21. století, NS Půjdem spolu do Betléma, NS Šporkův Kuks a mnoho
dalších. www.podkrkonosi.eu
Věříme, že si z pestré turistické nabídky v Podkrkonoší vyberete a budete spokojeni.Těšíme se na shledání
DM Podzvičinsko

AUTORSKÁ BESEDA
Zveme širokou veřejnost v pondělí 1. dubna v 16:00 hodin
do školy v Chodovicích na besedu s paní Evou
Francovou, autor kou Kuchařek ze Svatojánu. Její recepty
obsahují vegetariánské a vegan ské pokrmy, které jsou
inspirovány kuchyní našich prarodičů. Také účinkovala v
pořadu České televize – Kouzelné bylinky. Paní Francová
pochází z Hořic, delší dobu žije s rodinou ve Svatojánském
Újezdu poblíž Lázní B ělohrad. Profesí je fotografka,
grafička a spisovatelka. Napsala knihy – Polévky ze
Svatojánu, Sladkosti ze Svatojánu, Kuchařky ze Svatojánu,
Rok ve Svatojánu, Svatojánský lunární kalendář a
Svatojánský tarot. Přijďte se inspirovat s přicházejícím
jarem. Všichni jste srdečně zváni.
ledol

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční dne 30. března 2019 v době od 10:25 – 10:40
hodin v Chodovicích u bývalého pohostinství (u firmy SVARTES) a od 10:50 – 11:05 hodin v Holovousích
před obecním úřadem.

Sbírané druhy nebezpečných odpadů:
Z provozu automobilů:
autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, brzdové destičky,
spojkové kotouče, obaly se zbytky pohonných hmot, antikorozních prostředků,
nemrznoucích směsí, čisticích prostředků, zaolejované hadry apod.
Fotochemikálie:
tonery, znečištěné obaly se zbytky vývojky, ustalovače , barviva, bělidla, inkoustů
apod.
Kosmetika:
znečištěné obaly se zbytky odlakovače, přelivů, laků na vlasy, krémů, sprejů apod.
Tuky a oleje:
fritovací, motorové, topné a jiné oleje, olejové filtry, vazelíny, absorpční materiály s obsahem ropných látek, apod.
Světelné a jiné zdroje podléhající režimu zpětnému odběru:
nerozbité zářivky, úsporné žárovky, suché články (baterie), akumulátory apod.
Domácí elektrospotřebiče podléhající režimu zpětného odběru:
televizory, chladničky, drobné elektrospotř.
Obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné:
znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, od kyselin, louhů, barev, acetonu, toulenu, lepidel, pryskyřic,
chladících a hydraulických kapalin, hydroxidů, rozpouštědel, pracích a mycích prostředků, dezinfekcí,
postřikových látek, hnojiv a deratizačních prostředků apod.

pš

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Od středy 3. dubna 2019 do naplnění, nejdéle však do neděle 7. dubna 2019.
Bude ve sportovním areálu U Vagónu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Odpad je možno donést v časech od 16:00 – 18:00 hodin, kde bude vybírán našimi
zaměstnanci, pouze od místních obyvatel. Mimo tuto dobu bude kontejner uzamčen.
Do kontejneru je možno odložit odpad z domácností, který se svým objemem nevejde
do popelnice a odpad, který nelze dále vytřídit.
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ – PLASTY, PAPÍR, ŽELEZO, NEBEZPEČNÝ ODPAD
A ODPAD ZE ZAHRÁDEK.
pš

LOUČENÍ S PANÍ ZIMOU
Zveme širokou veřejnost na symbolické loučení s paní Zimou. Přijďte s námi
za pomoci říkadel vynést Morenu a přivítat jarní čas. Sejdeme se na Smrtnou
neděli 7. dubna ve 14:00 hodin u školy v Chodovicích. S Morenou půjdeme
cestou od kostela do Holovous na náves, kde symbolicky zazvoníme na
zvoničku a přivítáme jaro. Zveme všechny, kteří už se těší na sluníčko a jarní
dny☺
ledol

SPOLEK ŠKOLY PRO ŽIVOT
Pořádá v pondělí 8. dubna pro Klub seniorů jarní tvoření. Náplní semináře
bude vypichovaný látkový věneček.
Místo konání bude knihovna obecního úřadu v Holovousích od 14:00 hodin, cena
je 30,- Kč.
Zájemci se mohou hlásit u p. Kozárové nebo ve škole, popř. na tel. čísle
732 108 061 (Lenka Doležalová).
Na všechny se moc těšíme.
ledol

VÝMĚNNÝ BAZAR JE OPĚT TU!
Dámský klub si vás opět dovoluje pozvat na holovouský výměnný bazar v hasičárně za Vagónem, který proběhne
ve dnech 12. – 13. dubna 2019.
V pátek 12. dubna od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu 13. dubna od 10:00 do 17:00 hodin.
Můžete přinést věci nepotřebné a přebytečné a naopak si odnést to, co potřebujete. A to vše zdarma. Vybíráme
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně
1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, drobné
elektrické spotřebiče, hračky – plastové, plyšové, jakékoliv, knihy a časopisy.
NEVYBÍRÁME!! ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, silně
znečištěný, plesnivý a vlhký textil.
I letos bude zbytek věcí věnován Diakonii Broumov a část věcí půjde opět do hradeckého azylového domu pro
matky s dětmi. Těšíme se na vás!
Monika Schmiederová

TURISTICK Ý POCHOD O ŽIŽKŮV ŠTÍT
Dne 27. dubna 2019 pořádá Klub českých turistů odbor Hořice již 47. ročník
turistického pochodu na 50, 35, 25, 15, 7 a 4 km a cyklotras na 100, 80, 55, 35 a 25
km O ŽIŽKŮV ŠTÍT.
Start je průběžný od 6:30 hodin do 10:30 hodin proběhne prezentace ve sportovní
hale Sportovního zařízení města Hořice (u sokolovny) v Erbenově ulici. Dle informací
zástupce Klubu českých turistů z Hořic povede pěší trasa na 15 kilometrů a cyklotrasa
na 25 kilometrů naší obcí. Kontrolní stanoviště bude ve sportovním areálu U Vagónu.
V sobotu 27. dubna 2019 tak v naší obci potkáte mnoho turistů i cyklistů. Přidáte se
k nim? Organizátorům i všem účastníkům přejeme krásné jarní počasí.
bradz

ČARODĚJNICKÝ REJ
Zveme všechny děti a dospělé v úterý 30. dubna na pálení čarodějnic ve
sportovním areálu U Vagónu. Slet čarodějnic a čarodějů začíná v 18:00h. Pro
děti připraví krásné čarodějnice z řad hasičského sboru jako každý rok
spoustu soutěží. Po setmění bude zapálena vatra. Občerstvení bude
zajištěno, můžete si však také zakoupit buřty, které si sami opečete. Přijďte
se pobavit s námi.
ledol

KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V CHODOVICÍCH
Kostel svatého Bartoloměje byl v roce 2004 společně s místním hřbitovem
bezúplatně převeden do majetku obce Holovousy a to na základě Darovací
smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen. Ve smlouvě obec Holovousy
souhlasila, že převáděný inventář kostela zůstane trvale umístěn v objektu kostela
svatého Bartoloměje v Chodovicích. Kostel byl v tu dobu v havarijním stavu. Díky
obci Holovousy a aktivním členům Sdružení pro záchranu kostela sv. Bartoloměje
byl kostel zachráněn. Celková obnova této kulturní památky se nedotkla pouze
stavebních konstrukcí a vnějšího pláště kostela, ale probíhala také v interiéru.
V rámci této obnovy kostelního interiéru bylo třeba vyjmout a deponovat některé
části kostelního mobiliáře včetně oltářních architektur s jejich malířskými a
sochařskými výzdobami.
Kostel svatého Bartoloměje je evidovanou kulturní památkou a to i včetně části
svého vybavení - hlavního oltáře sv. Bartoloměje, kazatelny, křtitelnice, náhrobníku Mikuláše Karlíka a zvonu - to
vše je v kostele zpět. Evidovanou kulturní památkou s přiděleným rejstříkovým číslem jsou také boční oltáře - boční
oltář svatého Josefa, boční oltář Panny Marie a boční oltář svatého Antonína Paduánského. Ty byly před začátkem
rekonstrukce kostela demontovány a z kostela odvezeny do prostor VŠÚO. Tam jsou dosud.
Osud bočních oltářů je řešen s pracovníky Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově. V Holovousích i
v kostele samotném se konala již řada schůzek. Boční oltáře jsou v havarijním stavu. Pracovníci Národního
památkového ústavu trvají na tom, že se boční oltáře, coby kulturní památka, musí do kostela svatého Bartoloměje
zase vrátit a nelze je nabídnout k využití do jiného kostela. Hlavní oltář
svatého Bartoloměje a barokní kazatelna byly restaurovány a umístěny
zpět na původní místo určení, tedy do interiéru chodovického kostela.
Výše uvedené tři boční oltáře s nimi dle sdělení NPÚ Josefov tvoří
dohromady barokní soubor, který byl pro chodovický kostel postupně
vyhotoven v desetiletích kolem poloviny 18. století. V pozdější době pak
došlo pouze k částečné obměně jejich malířských a sochařských
výzdob. Z toho vyplývá, že všechny tři boční oltáře byly vytvořeny
konkrétně pro interiér kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích.
Součástí samotné hodnoty každého z dotčených bočních oltářů, která
přispěla k jejich vyhodnocení za kulturní památky, je vedle kvalit
uměleckých a kulturně-historických také fakt jejich existence a
dochování (oltářů) v původním prostředí. Dle vyjádření NPÚ Josefov
není možné využití výše uvedených bočních oltářů na jiném místě, byť
třeba v interiéru jiného kostela.
Na společné schůzce NPÚ Josefov, ORP Hořice – odbor kultury a restaurátorky byly jednotlivé díly oltářů rozděleny
z jednoho místa na tři boční oltáře, aby byl zřejmý jejich rozsah poškození a bylo možné posoudit, co chybí.
V nejhorším stavu je boční oltář svatého Josefa. Z něho se zachovalo nejméně prvků. I tento boční oltář musí být
dle vyjádření NPÚ Josefov a Odboru kultury Hořice rekonstruován a restaurován. Přidělené rejstříkové číslo kulturní
památky nelze dle sdělení NPÚ Josefov jen tak zrušit. V nejlepším
stavu je boční oltář svatého Antonína Paduánského. Nutné je
komplexní restaurování bočních oltářů včetně jejich příslušného
malířského a sochařského vybavení. Stav oltářů, včetně výzdob, je
havarijní. Mobiliář byl prohlédnut restaurátorem a připravován je
restaurátorský záměr a následně budou hledány možnosti získání
finančních prostředků. Restaurování bude velmi nákladné a bez
finančních prostředků z Ministerstva kultury i Královéhradeckého kraje
nebude možné restaurování bočních oltářů realizovat. V kostele
svatého Bartoloměje v Chodovicích byly před započatou rekonstrukcí
na zdech umístěny obrazy - 14 zastavení Křížové cesty. Pracovníci
NPÚ Josefov tyto obrazy našli na půdě na faře v Hořicích. Kromě
těchto obrazů byl nalezen zdobný rám barokní z obrazu bočního oltáře
svatého Antonína Paduánského a ještě jeden rám z oltářního obrazu.
Vše ve velmi špatném stavu. Obec Holovousy byla vyzvána k řešení
vzniklé situace a zajištění návratu Křížové cesty do kostela svatého
Bartoloměje.

Pro letošní rok jsme na základě podaného návrhu na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu
restaurování movitých kulturních památek na rok 2019 získali finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč od
Ministerstva kultury na restaurování tří oltářních obrazů z bočních oltářů z kostela svatého Bartoloměje. Na všechny
tři obrazy vypracovala malířka a restaurátorka MgA. Monika Wolfová návrhy na restaurování. Celkové náklady na
restaurování všech tří oltářních obrazů jsou 129.500,- Kč. Dne 18. února 2019 byly oltářní obrazy převezeny
z kostela svatého Bartoloměje do ateliéru MgA. Moniky Wolfové.
Současný stav interiéru kostela je moc hezký a z našeho pohledu naprosto vyhovuje potřebám akcí, které se v něm
konají. Využíván je pro pořádání koncertů, výstav, besídek dětí z MŠ a ZŠ, vítání občánků, ale i při událostech jako
jsou bohoslužby, svatby nebo pohřby. Návrat bočních oltářů včetně Křížové cesty do kostela jeho interiér jistě
pozmění, ale veškeré diskuse s pracovníky NPÚ Josefov a ORP Hořice – odbor kultury mají vždy stejný závěr.
Boční oltáře i Křížová cesta se musí vrátit do kostela svatého Bartoloměje v Chodovicích. Nyní jsme na úplném
začátku této cesty, která bude trvat i několik let. Tak snad během té doby najdeme (ta) nejvhodnější možná řešení.
bradz

NOC KOSTELŮ POPRVÉ V CHODOVICKÉM KOSTELE
V letošním roce bychom Vás všechny moc rádi pozvali do chodovického kostela na netradiční
noc kostelů. Tuto akci jsme plánovali už dlouho a letošní devítka v našem letopočtu nás
přesvědčila, že letos je ten správný čas. Vždyť právě první písemná zmínka o kostele svatého
Bartoloměje v Chodovicích je v listině pražského arcibiskupa Jana z Lochenic z roku 1389.
Přesný rok založení kostela není znám, ale lze usuzovat, že vznikl již v 11. nebo 12. století.
A krásné výročí má také náš zvon, který letos oslaví 525 let.
A tak budete moct po malých skupinkách vystoupat i do naší zvonice a vidět zvon v akci.
Svoji účast přislíbil Zdeněk Novotný, který příležitostně na chodovický zvon zvoní. Zdeňkovi
bych chtěla poděkovat za to, že zvon díky jeho příležitostnému zvonění žije dál. A navíc
Zdeněk Novotný a Vašek Žďárský provedli zdarma jeho očištění a údržbu. Zvon je opravdu
krásný a my jsme moc rádi, že si ho v rámci noci kostelů budete moct prohlédnout i Vy.
Proto jsme pro Vás na sobotu 25. května 2019 od 14:00 hodin připravili setkání v kostele sv. Bartoloměje.
Těšit se můžete na prohlídku zvonice a povídání o historii našeho kostela a zvonu, které si připraví pro Vás pan
profesor Jiří Štěpánek z Hořic.
bradz

ODPAD Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD
Trávu , listí a jiné rostlinné odpady (kromě větví!!!) mohou naši občané (občané s TP) ze
svých zahrad v období od 1. 4. do 30. 10. 2019 vozit osobně do areálu firmy Demont servis
s.r.o. (areál bývalého cukrovaru) v Bašnicích č.p. 100 na vyhrazenou plochu, kde bude zeleň
kompostována pro potřeby obce.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí – pátek
7:00 – 16:00 hodin
Neděle (květen – říjen) 6:00 – 18:00 hodin

PŮVOD A VÝZNAM SLOVA VELIKONOCE
Snad každé dítě ví, že se slovem Velikonoce se spojují především kraslice,
pomlázka, mazance či kuřátka. Dnešní slovo Velikonoce se ve staré češtině
vyskytovalo v podobách „velká noc“ či „velkonoc“ a skutečně vzniklo spojením slov
velký a noc. Některé jazyky přechovávají ve svých názvech Velikonoc pohanské
tradice. Přesto třeba angličtina a němčina jsou příkladem toho, že Velikonoce byly
původně svátkem jara, plodnosti a znovuzrození přírody. Anglické slovo Easter a
německé Ostern totiž mají ve svých starších podobách společný kořen související
se starořeckým éós znamenajícím Slunce.
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali ale kananejskému svátku jara zcela nový
význam Židé svým svátkem Paschy. Oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví.
Před 2000 lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
ledol

PRANOSTIKY DUBEN

PRANOSTIKY NA BŘEZEN

Na sv. Jiří rodí se jaro.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Na sv. Řehoře plave led do moře,
čáp letí od moře,
vlaštovka přes moře,
žába hubu nezavře.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Jaroslav Vích
Josef Bališ
Josef Čihák

86 let
89 let
90 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Pěkný den na sv. Josefa zvěstuje dobrý rok.
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
Odstěhovali se
Zuzana Buštová z Chodovic
Alena Křížková z Holovous

Narodili se

Přistěhovali se

Kvído Svoboda z Holovous
Štěpánka Hůzová z Holovous
Viktorie Pidrmanová z Chodovic

Martin Kocman z Prahy do Holovous
Milan Samko z Desné do Holovous
Šárka Spáčilová z Lukavce u Hořic do Holovous
Martin Bárta z Oseku do Chodovic
Milan Panc z Lukavce u Hořic do Chodovic
Irena Pancová z Lukavce u Hořic do Chodovic
Pavel Pidrman z Hořic do Chodovic
Barbora Pidrmanová z Hořic do Chodovic
Zora Pidrmanová z Hořic do Chodovic
Leontýna Fišerová z Jilemnice do Chodovic
Liliana Fišerová z Jilemnice do Chodovic

Zemřeli
Miloslava Šafránková z Chodovic
Jaroslav Šafránek z Chodovic

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•

Výroční členská schůze zahrádkářů – od 13:30 hodin U Vagónu
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(Chodovice u Svartesu 10:25 – 10:40 hodin a Holovousy u OÚ 10:50 – 11:05 hodin)
• 01. 04.
Autorská beseda – pro širokou veřejnost, ve škole v Chodovicích od 16:00 hodin
• 03. – 07. 04.
Kontejner na velkoobjemový odpad – ve sportovním areálu U Vagónu
• 07. 04.
Vynášení Morény a vítání jara – sraz ve 14:00 hodin u školy v Chodovicích
• 08. 04.
Jarní tvoření pro klub seniorů – vypichovaný látkový věneček
(od 14:00 hodin v knihovně OÚ)
• 11. 04.
Zápis dětí do 1. třídy v ZŠ v Chodovicích – od 14:30 do 16:30 hodin
• 12. 04.
Hasiči – sběr železa
• 12. – 13. 04.
Výměnný bazar – v hasičárně za Vagónem
• 15. – 16. 04.
EKOSBĚR - Sběr elektro, papír, víčka, baterie v ZŠ Chodovice
• 30. 04.
Čarodějnice U Vagónu
(posezení s hudbou pod pergolou – 18:00 hodin – 24:00 hodin)
• Upozorňujeme občany, že do konce března 2019 je splatný poplatek za psy a také stočné placené dle
směrných čísel (za studnu) – minimálně poloviční částkou.
• Úřední hodiny obecního úřadu Holovousy jsou pondělí 8:00 – 12:00 hodin a úterý 15:00 – 17:00 hodin.
• Výpůjční doba knihovny pondělí 8:00 – 10:00 hodin, úterý 15:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 8:00 – 10:00 hodin.
Svoz popelnic: modrá známka (týdenní) každé úterý, červená známka (kombinovaná) každé úterý do 16. 4.
dále 30. 4., 14. 5., zelená známka (1x za 14 dní) – 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., žlutá známka (měsíční)
– 19. 3., 16. 4., 14. 5., oranžová známka (rekreační) – 16. 4., 30. 4., 14. 5., černé pytle na směsný odpad –
svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 5. 3., 2. 4., 7. 5.,
09. 03.
30. 03.
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