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FILIPOJAKUBSKÁ   NOC 
 

   Probouzející se příroda měla v dávných pohanských představách mimořádnou magickou sílu, již chtěli 

lidé spoutat  ve svůj prospěch. To znamenalo, že se museli bránit démonům, lesním skřítkům, vílám                

a hejkalům, kteří v lidové magii později splynuli v jediného nepřítele – čarodějnice. Víra v ně byla velice 

živá, jak dokládají četné spisy, pověry a také procesy. V tomto ohledu měla mimořádné postavení 

filipojakubská noc, trvající od soumraku 30.dubna do úsvitu 1.května. Svůj název získala podle svátku 

apoštolů sv. Filipa a Jakuba ( který církev přesunula teprve nedávno na 3.květen ). 

   Během času vznikly desítky různých pověrečných praktik, jak zabránit čarodějnicím ve vstupu            

do domu a chlévů. Lidé věřili, že jim vadí hluk, a proto práskali bičem, stříleli nebo tloukli železem              

či dřevem. Obcházeli domy, vesnice i pole a vytvářeli ochranné magické kruhy, někdy také zesílené vyoranou 

brázdou. Domy měli chránit drny, písek či plevy; nad dveře se upevňovaly požehnané větvičky z Květné 

neděle; na vrata nebo na zem lidé malovali kruhy a křížky. Oblíbeným trikem bylo nasypat před vchod trochu 

písku anebo jej obložit drny. Čarodějnice musela všechna zrnka či stébla spočítat, tím se zdržela až do úsvitu,       

kdy její moc zeslábla. Jinde zase lidé doufali, že neprojde přes nastražené vidle, koště nebo pichlavé trní. 

Lidé chránili před uhranutím také dobytek, především krávy, a proto si hospodyně bedlivě hlídaly dojačky. 

Zachovala se i mnohá zaříkávání, v nichž si lidé brali na pomoc Ježíše Krista, Pannu Marii a různé svaté. 

   Pálení čarodějnic není zvykem příliš starým a rozhodně nemá nic společného s pohanskými 

ochrannými ohni. O filipojakubské noci, kdy hrotily temné síly zla, se lidé opravdu báli. Zabezpečili okna      

a dveře, tvořili magické kruhy a věřili, že je to ochrání. Bylo naprosto nereálné, aby lidé vyšli ven do noci      

a veselili se někde ve tmě u ohně. Naopak, lidé zůstali ukrytí doma a čekali, až se rozední a noc pomine. 

   Pálení ohňů bylo od středověku typické především kolem letního slunovratu, tedy na sv. Jana Křtitele.   

Ze středověku ani z doby předbělohorského období nemáme u nás ani zmínku o ohních na filipojakubskou 

noc. Spojení lidové zábavy s pálením čarodějnic je naprostý nesmysl také proto, že pro naše předky to byla 

krutá realita. Mnozí na vlastní oči viděli hranice, na kterých v plamenech zemřelo mnoho žen i mužů 

obviněných z kacířství. I kdyby lidé věřili, že jsou to čarodějnice, rozhodně by z tohoto neudělali předmět 

zábavy. Pálení ohňů a čarodějnic tedy muselo vzniknout až poté, kdy v českých zemích ztratili moc jezuité     

( jejich řád byl zrušen v roce 1773 ). 

   V současné době jsou filipojakubské ohně rozšířenou a oblíbenou zábavou. Hranice se zapaluje se 

soumrakem a lidé pozorují, jak se v plamenech ztrácí figurína čarodějnice na jejím vrcholu. Mládenci dříve 

vyhazovali zapálená košťata, aby zasáhli čarodějnice, které letí tmou nad jejich hlavami anebo pouštěli         

ze svahu hořící kola slámy. 

   Dnes bývají filipojakubské ohně doprovázeny přehlídkou kostýmů dětských čarodějnic                           

a černokněžníků, opékáním buřtů, organizováním zábavných her pro děti a setkávání se s přáteli a sousedy. 

  

 

        
 

 

 
 

30.dubna 2016  v 18.00 h. průvod čarodějnic od zelárny na hřiště 

občerstvení, opékání buřtů, zapálení ohně přibližně v 19.30 h. 
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

v sobotu 18.června 2016 

10.00 – 10.25 hodin u prodejny Jednota  
    zajišťuje svozová firma Marius Pedersen a.s.  

             
 

                          SVOZ  ROŠTÍ   

               na skládku za kulturním domem    

                                               do  29. dubna 2016  
 

              
 

KOMUNÁLNÍ KOMPOSTOVÁNÍ  

ZELENÉHO ODPADU ZE ZAHRAD 

Občané mohou svézt zelený odpad ze zahrad  

do areálu bývalého cukrovaru v následujících dnech :     

PO – PÁ:      07.00 – 16.00 hodin                

 NE: 17.00 – 19.00 hodin 

                            
 

       PROJEKT „ KOMPOSTUJ.CZ “ 
 

   Obec se zapojila do projektu „Kompostuj.cz“ realizovaného společností 

EKODOMOV za přispění dotace z Operačního programu životní prostředí. Jedná se o osvětový program pro 

občany s cílem – naučit je třídit bioodpady. Občané tím pomohou především sami sobě. Důkladné vytřídění 

plastů, skla, elektroodpadu, kovového šrotu, hadrů, papíru a  bioodpadu z komunálního odpadu ( z popelnic ) 

přinese snížení finanční zátěže za svoz odpadů. V současné době připravuje legislativa novelu zákona o třídění 

odpadů, ve kterém mimo jiné navrhuje zvýšení místního poplatku za svoz odpadů až do výše 1 800 Kč              

na občana, které by mělo nastat od roku 2023.   

Důvodem zvyšování místního poplatku budou rostoucí náklady za skládkování 

svezených odpadů na skládky. V současné době je skládkovné za 1t 

komunálního odpadu ve výši 1 100 Kč. Od roku 2018 se bude každoročně 

skládkovné zvyšovat  o dalších 200 Kč za 1t a povede ke zvyšování místních 

poplatků. Tam, kde budou občané poctivě třídit všechny odpady, bude 

zvyšování místního poplatku v budoucnu minimální, protože se sníží celkový 

objem odpadu svezeného z popelnic. Odpad v popelnicích tvoří až 50 % 

odpadu ze zahrad a z kuchyně. Přitom tento odpad patří jinam. Patří      

na domácí komposty, na komunitní kompost,  do domácích kompostérů      

a vermikompostérů,  do kompostáren.  

    

POJĎME  SE  UČIT  TŘÍDIT  BIOODPAD,  MUSÍME VŠAK  MÍT  VŮLI  ZAČÍT.   
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www.kompostuj.cz Co  vám  v rámci  projektu  nabízíme                         

19.dubna 2016  

 osvětové divadelní představení „Vivat kompostela“ pro žáky mateřské a základní školy 

4.června 2016 
 osvětové divadelní představení „Vivat kompostela“ kulturní dům od 14.00 hodin     pro děti a dospělé  

 ukázky kompostovacích pomůcek a možnost jejich zakoupení nebo objednání  

 seminář - konzultace a odpovědi na dotazy účastníků 

bezplatná kompostovací  poradna – již v provozu 

 pro občany obce na tel. 910256151   
v době :  PO, ČT :  10.00 – 14.00 h.      ÚT, ST, PÁ : 14.00 – 18.00 h. 

 zodpoví Vaše dotazy na třídění organických zbytků, kompostování a předcházení vzniku bioodpadů, 

 poradí, co do kompostu patří a nepatří; jak založit a správně vést kompost; jaký kompostér vybrat; jak  

vermikompostovat aj. 
 

Informace o povinnosti provádět kontroly a čištění spalinových cest odbornou firmou 

Plánované investiční akce na rok 2016 celkový náklad      dotace 

 Přírodní školní hřiště   560 000 Kč    392 000 

vyvýšené záhony pro pěstování rostlin, sluneční hodiny, vrbové loubí, suchá zídka pro skalničky, pergola, 

herní prvky – rozhledna, pavoučí síť včetně dopadových ploch 

 Prováděcí dokumentace kanaliz. a ČOV 300 000 Kč            až 240 000 

 Územní studie bytové zástavby  100 000 Kč            až   80 000 

 Zastávka naučné stezky   220 000 Kč   

odpočinkové místo v sadu  - herní prvky,  

lavičky, ohrada, zvířata, hmyzí hotel aj.    

 Projekt nové komunikace ( Prokopovi ) 250 000 Kč   

 Zaměření nové komunikace ( Prokopovi    20 000 Kč   

 Oprava podlahy jeviště v KD    95 000 Kč 

položení nové podlahy vč. linolea    

 Stavební úpravy požární zbrojnice   80 000 Kč   

rozšíření skladových prostor do suterénu KD 

 Plán údržby a výsadby zeleně     84 000 Kč 

 Projektová dokumentace           120 000  Kč  

rekonstrukce staré požární nádrže na přírodní   

  rybník vč. zaměření 

 Oprava místní komunikace do „návse“        30 000  Kč 
       vč. opravy sjezdu k čp. 115, 116 

 

 

http://www.kompostuj.cz/
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Výstavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod      

Obec požádala v prosinci 2015 MěÚ Hořice odbor životního prostředí o vydání 

stavebního povolení. Zároveň obec zadala zpracování prováděcí dokumentace 

stavby a po předání dokumentace obec vypíše výběrové řízení  na dodavatele 

stavby. 

Obec požádá v nejbližší vyhlášené výzvě o dotaci na realizaci stavby. 

 

Strom narozených 

   Obec nabízí svým občanům zapojení do projektu „Strom narození“, který přináší veřejnosti 

možnost zapojit se do výsadby zeleně a to tak, že rodiče vysadí dětem strom. Obec pro nově narozené děti, 

resp. pro jejich rodiče, připraví strom k vysazení. Dále určí vhodnou lokalitu a místo pro výsadbu. A potom už 

rodiče nejmenších občánků společně vysadí stromy věnované jejich potomkům. Stromy budou označeny 

iniciálami narozeného dítěte na dřevěné destičce a budou se o ně starat zaměstnanci obce a zároveň také rodiče s 

dětmi.Tím, že budou moci občané zasadit něco „svého“, tím se může změnit jejich pohled na prostředí, ve 

kterém žijí – na domov v širším slova smyslu. Během let budou rodiny sledovat, jak stromek prospívá a svému 

potomkovi časem říkat : „Tento strom jsme Ti vlastnoručně vysadili, když ses narodil“. Vysazování stromu 

života je i  symbolickým připomenutím, kde má narozené dítě  a jeho rodina své kořeny. 

    Výsadba bude probíhat jednou až dvakrát do roka. Rodiče již dříve narozených dětí se mohou do projektu 

zapojit také a mohou se přihlásit na OÚ. V budoucnu oslovíme i ostatní občany obce a požádáme je                     

o pomoc s výsadbou stromů v okolí obce.  

Tvořme společně zdravé životní prostředí a vraťme obci i krajině krásu tradičních listnatých stromů. 
 

 

Zprávy z mateřské a základní školy      

 Jarní dílna pro veřejnost   28. 4.2016 od 16.00 h. 

malování na hedvábí, pletení z pedigu,  

korálková dílna, výrobky z papíru 

 Besídka ke Dni matek     5. 5.2016 od 15.30 h. 

 Dny otevřených dveří v mateřské škole 23. 5 – 27. 5.2016 

 Zápis dětí do mateřské školy  26. 5.2016 celý den 

 Škola v přírodě    červen 2016 

 Zahradní slavnost    červen 2016  
 

 do 1.ročníku školy pro školní rok 2016-2017 je zapsáno 15 žáků  
 

 žáci školy jsou zapojeni v projektu „Přírodní školní zahrada“ – zpracovali návrhy prvků a jejich umístění 

v zahradě, budou se aktivně podílet na realizaci projektu – vyrobí hmyzí hotely, krmítko pro motýly, postaví 

suché zídky z kamenů včetně osázení, navezou zeminu do vyvýšených záhonů, osází záhony 
 

  mateřská a základní škola je zapojena do projektu „Kompostuj.cz“, v rámci projektu se budou žáci učit třídit 

bioodpad, kompostovat a vermikompostovat bioodpad, využívat kompost, pěstovat byliny apod. 
 

  náplní a tématem letošního školního roku jsou řemesla – exkurze do řemeslných dílen, výlet do muzea 

řemesel v Letohradu, projekty s tématem řemesel 

 

 

Cesta kamene 

  V rámci sdružení obcí Podzvičinsko, jehož členem je i naše obec, je 

připravena realizace projektu „Cesta kamene“, který mapuje oblast 

Hořicka, kde se těží pískovec jako tradiční materiál, kde se zpracovává        

a kde jsou umístěny  pískovcové pomníky, křížky apod. Trasa „Cesty 

kamene“ bude uvedena v mapě. Po trase budou umístěny informační 

tabule příp. dle požadavku zúčastněných obcí další mobiliář. Naše obec je 

do projektu aktivně zapojena. Obcí povede trasa „Cesty kamene“ ve směru 

od Lískovic na Hořice a opačně.  
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Naučná stezka k rybníku 

Posláním obce není pouze opravovat nebo budovat. Nedílnou součástí její práce by měly 

být také záměry, které občany pobaví,  přinesou dobrou náladu a radost.  

V letošním roce obec zahájila práce na l.etapě realizace naučné stezky k rybníku.           

V sadu u „Kopů“ obec realizuje tzv. odpočinkové místo naučné 

stezky. Jeho součástí je ohrada s obecním oslíkem, poníkem             

a velkým hmyzím hotelem. Kdo se bude dobře dívat, objeví              

i jiná zvířátka. Dále budou instalovány dvě atypické lavičky kolem 

stromů, jednoduché herní prvky pro děti a bude doplněna výsadba 

ovocných stromů. 

Věříme, že toto místo přinese všem radost a potěšení 

z procházky k rybníku. Kdo dojde až k rybníku, zjistí, že  z  haldy 

složených topolů u rybníka vzniklo „broukoviště“. 

 

Soutěž Vesnice roku 2016  

Zastupitelstvo obce schválilo podání přihlášky do soutěže. Povinností obce je 

předložit do 29.dubna 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj přihlášku, jejíž součástí 

je tzv. „charakteristika obce“ zpracovaná podle stanovené osnovy ( cca 20 stran textu ) 

a dále cca 30 fotografií z obce a jejího společenského života. V průběhu května-června 

navštíví obec desetičlenná hodnotící komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže 

– Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu 

venkova a Svazu měst a obcí. 

 

FOTOSOUTĚŽ 

 Obecní úřad vyhlašuje fotosoutěž, které se mohou zúčastnit všichni, kdo rádi 

fotí a vidí zajímavé věci.  Soutěž bude probíhat do září 2016. Uzávěrka podaných 

přihlášek včetně předložení fotografií do soutěže bude dne 30. září 2016. 

Tématem soutěže je život v obci, obec jako taková a okolí obce. 

Přihláška bude zveřejněna na internetových stránkách ke stažení včetně 

podrobných podmínek soutěže. Informace získají zájemci také na OÚ. 

 Po uzávěrce soutěže budou přihlášené fotografie vyhodnoceny, bude uspořádána výstava fotografií. 

Hodnotící komise bude složena ze zástupců odborníků a laické veřejnosti. Pro autory fotografií umístěných     

na 1. – 10. místě budou připraveny ceny. 

  

Vzpomínka na akci 

 Českomoravská myslivecká jednota z.s. a Okresní myslivecký spolek Jičín 

pořádali  v sobotu 19. března 2016 v kulturním domě Celostátní přebor ČMMJ ve střelbě                 

ze vzduchové pistole. Přeboru se zúčastnilo cca 50 dětí do 10 let, dorostenců a juniorů. 

V sále kulturního domu bylo vytvořeno 10 stanovišť; soutěžící stříleli na délku 12 m        

do terčů – redukované terče lišky, srnce, kamzíka a kňoura s polohou vleže;  junioři 

některé terče vstoje s oporou pevné a volné tyče, kňour bez opory.  

   Je chválihodné, že taková akce byla zorganizována a potěšující je, že se děti věnují tomuto sportu a neleží 

jen u počítačů. Otázkou je, jak dlouho jim tento koníček vydrží. I přes to věříme, že vše, co dělá dítě v mladém 

věku, zanechá v dítěti  stopu, která může ovlivnit jeho budoucí zaměření ať už profesní nebo zájmové. 

 

SMS InfoKanál  

Co je potřeba udělat, abych dostával SMS zprávy na můj telefon ? 

Stačí odeslat SMS zprávu na tel.číslo 605 733 680 ve tvaru ( včetně dodržení mezer )             

IK DVODA REGISTRUJ nebo IK DVODA REG. 

Pokud se občan bude chtít odhlásit, zašle na stejné tel.číslo SMS ve tvaru                         

IK DVODA ODREGISTRUJ  nebo IK  DVODA ODREG. 

 

V současné době obec posílá SMS zprávy na173 mobilních telefonů. 
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Kulturní a společenský život v obci 

 

30.dubna 2016   

Pálení čarodějnic   
18.00 h. průvod masek od zelárny na hřiště za KD 

občerstvení, opékání buřtů 

cca 19.45 h. zapálení ohně 

 

 

 

      5.května 2016      

Besídka ke dni matek kulturní dům od 15.30 hodin  

pořádá Základní a mateřská škola, široká veřejnost vítána 

 

11.června 2016    

Den dětí    

hřiště za KD od 14.00 hodin 

kulturní program pro děti – Kolotoč bláznivin, skákací hrad,  

nafukovací skluzavka, soutěže pro děti, 

atrakce „sumo“, malování na obličej, modelování balónků  

 

 

 

 

18.června 2016  

Soutěž koňských spřežení  
v přípravě je akce závodů koňských spřežení  

             na louce u rybníka, organizátor – p. Richard Menčík 

 

 

 

25.června 2016    

Rybářské závody pro děti   

Dobrovodský rybník 

prezence a losování 8.00 – 9.00 h., začátek v 9.00 h. 

 

Ochotnický divadelní spolek „Dobrovodští kohouti“ připravuje 

premiéru nového    představení. Termín premiéry bude včas zveřejněn.  
 

                          Gratulujeme k životnímu výročí 

a všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a pohody. 
 

 70 let Naděžda Bednářová     

72 let Petr Podlaha     78 let Josef Dušek   

 73 let František Klíma    80 let Božena Vrabcová  

Jindřich Divoký    81 let Drahomíra Sobotková  

  Jana Kopová     83 let Miluška Špalková  

Vladimír Hampl    84 let Oldřich Sobotka 

 74 let Věra Brádlová    86 let Eva Moníková   

76 let František Kaválek               94 let Jaroslava Doležalová 

Josef Rychtera        
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