OBECNÍ ZPRAVODAJ
Č.8/2021
Obcí: CHOŽOV – MNICHOVSKÝ TÝNEC – TŘTĚNO
Vážení spoluobčané,
Po delší odmlce se Vám dostává do rukou další vydání „Obecního zpravodaje“.
Rok 2020 byl od března v porovnání s jinými roky pro nás všechny velmi složitý,
jiný. Byl chudší o zážitky, byly omezeny sportovní i společenské akce, setkávání
občanů včetně provozu obecního úřadu a museli jsme se naučit žít se značnými
omezeními a opatřeními v souvislosti s epidemií virové nemoci covid-19 způsobené
koronaviremSARS-CoV-2.
Přes všechna omezení související s coronavirovou krizí se stal rok 2020 pro naše
obce velmi významným rokem. Obec objednala vytvoření ZNAKU a VLAJKY OBCE.
Tyto symboly obce byly občanům poprvé představeny na plese 8. 2. 2020 formou
světelné show a slavnostně vysvěceny 1.8. 2020 ve sportovním areálu TJ Sokol
Chožov.
Svěcení nového obecního znaku se konalo za účasti starosty obce pana Jaroslava
Koubka a místní farářky Církve Československo husitské paní Barbary Bláhové
a samozřejmě za účasti občanů. U příležitosti uvedení ZNAKU A VLAJKY do života
obce Chožov probíhalo i soutěžní odpoledne - „MEZI NÁMI OBCEMI“. Akce se
zúčastnilo 6 družstev (z každé obce 2 družstva). Všem soutěžícím patří velký DÍK
za jejich obětavé soutěžní výkony.
Znak a vlajku (prapor) obec pořizuje "pouze jednou" ve své historii a jedná se
o přelomový dějinný moment. Jde o symbol, který je dnes nezbytný nejen pro
vnější (vizuální) reprezentaci každé obce. Zároveň v souvislosti s udělením vlajky
dekretem předsedy Poslanecké sněmovny se symbol též zanáší do oficiálního
(elektronického – popisného i obrazového) Registru komunálních symbolů
(Rekosu) Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Obec získala další hodnotný
dokument (archiválii srovnatelnou s někdejším panovnickým privilegiem).
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VÝKLAD zvolené symboliky:
•

Výrazné zelené návrší ve štítě jasně symbolizuje Chožovskou horu
(dominantu katastru).

•

Knížecí čepice (na návrší) připomíná nejstarší zprávu o obci 1057 (její
darování knížetem Spytihněvem II.).

•

Kalich symbolizuje zdejší Husitský sbor.

•

Hvězda odkazuje na Jméno Panny Marie (atribut „Stella Maris“ – hvězda
mořská/mariánská), které je zasvěcena kaple v části Třtěno.

•

Kapli sv. Václava v části Mnichovský Týnec pak připomíná též knížecí čepice,
která je (mimo jiné) také atributem tohoto národního světce.

Návrh znaku i vlajky a konečnou podobu zpracoval Mgr.Jan Tejkal,heraldik
a vexilolog.

****************************************************************************
Prevence nemoci COVID-19
Abychom onemocnění předešli, je důležité striktně dodržovat hygienu a také si
udržovat odstup od ostatních lidí. Jde hlavně o časté a správné mytí rukou,
dodržení bezpečného dostupu minimálně 2 metry od ostatních, používání
ochranných prostředků (respirátoru, ochranné brýle a rukavice) a také posilování
vlastní imunity. Do svého jídelníčku bychom měli přidat více ovoce a zeleniny,
chodit na procházky a udržovat se zdraví i po psychické stránce.
Jak postupovat, abych nenakazil sebe, ani své okolí:
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•

Časté a důkladné mytí rukou a používání dezinfekce

•

Pravidelná dezinfekce předmětů, na které často saháme (např. telefon)

•

Kašlat pouze do rukávu, ne do dlaně

•

Po použití jednorázových kapesníků a roušek je vyhodit

•

Vyhýbat se kontaktu s dalšími osobami

•

Nestýkat se s nemocnými

•

Pokud se cítím nemocný, zůstávám doma

•

Inkubační doba se pohybuje mezi dvěma a čtrnácti dny, v některých
případech může být i delší.

Příznaky nemoci COVID-19
Mezi hlavní příznaky nemoci COVID19 patří dušnost a pocit ztíženého dýchání,
vysoké horečky a suchý kašel. Příznaky se však u různých lidí mohou
diametrálně lišit, někteří lidé mohou být bez příznaků, nebo mít jen některé. Pro
100% prokázání nemoci COVID19 je nezbytné udělat test, a to výtěrem
z dýchacích cest, nebo z krve.
Testy v Lounech – objednání: https://labin.cz/ případně t.č. - 778 726 206
Pomoc s registrací na očkování – COVID 19 – pro občany starší 80:

Všichni musíme bez rozdílu respektovat a hlavně dodržovat nařízení Vlády ČR
a věřit, že současná situace se proočkováním populace zvládne a vše se zase vrátí
do běžného chodu života.
****************************************************************
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Namátkový výběr z usnesení Zastupitelstva obce Chožov – schváleno:
•

241/2020 Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci KD Chožov čp. 72
s p. Sedláčkem v ceně 254 100,- Kč včetně DPH.

•

243/2020 Zhotovitele stavby „Veřejné osvětlení Chožov II. etapa“
Komise pro otevírání obálek doporučuje ZO uzavřít Smlouvu o dílo
s nejvýhodnější cenovou nabídkou – f. EnergoArch, s.r.o. za cenu
1 490 000,- Kč bez DPH.

•

261/2020 Smlouvu o dílo s firmou Messor na projektovou dokumentaci
komunikace v Mnichovském Týnci (za p. Beerem)ppč.1708/1,1708/2,1249.
(cena 172 788,- Kč s DPH).

•

264/2020 Darovací smlouvu s Nemocnicí Žatec, o.p.s. ve výši 5 600,- Kč na
omezení šíření nákazy Covid 19.

•

265/2020 Darovací smlouvu s Nemocnicí Slaný, o.p.s. ve výši 5 600,- Kč na
omezení šíření nákazy Covid 19.

•

267/2020 Řád veřejného pohřebiště Obce Chožov, který je vyvěšen na
úřední desce obce a v písemné podobě u starosty obce.

•

268/2020 Pronájem prodejny Potravin novému nájemci Than Hot Giang za
podmínek dle záměru a nájemném 100,- Kč měsíčně.

•

269/2020 Smlouvu o dílo s firmou BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. na dodání
bezdrátového rozhlasu 3.etapa v obci Chožov v celkové výši 127 255,70 Kč
s DPH.

•

274/2020 Schvaluje vysázení „Jedlého parku ve Třtěně“ svépomocí občanů,
obec zaplatí nákup ovocných stromů a jedlých keřů v celkové výši do
20 000,- Kč.

•

308/2020Smlouvu o dílo s firmou SEL-STAV, s.r.o. na výměnu střešní
krytiny na Obecním úřadě v Chožově dle cenové nabídky za 297 435,- Kč
s DPH.

•

310/2020 Cenu stočného na rok 2021 ve výši 49,57 Kč s DPH
(45,06 bez DPH)

•

314/2020 Prodej nezasíťovaného pozemku v Chožověppč. 60/2 a části
pozemku ppč. 98, 60/1, 1063/2, 1063/3 dle záměru obce ze dne23. 9. 2020
za účelem stavby RD p. KJ za cenu v místě obvyklou 200,- Kč/m2. Jedná se
přibližně o 862 m2, bude upřesněno po zaměření. Kupující uhradí náklady
na geometrické zaměření a návrh na vklad do KN. V kupní smlouvě bude
ujednáno – za účelem stavby RD do 5 let.

•

317/2020 Ukončení veškerých jednání ohledně ozvučení kapličky
v Chožově (houpání zvonu) z důvodu nákladnosti záměru – CN až 250 000,Kč. Automatické zvonění v kapličce v Chožově se nebude realizovat.

•

331/2020 Schodkový rozpočet obce na rok 2021 v závazných
ukazatelích dle paragrafů:
Příjmy:

10 200 000,- Kč
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Výdaje:
Rozdíl:

13 600 000,- Kč
3 400 000,- Kč - kryt z úspor minulých let

•

335/2020 Příspěvek občanům na komunální odpad pro rok 2021:
1 popelnice á 500,- Kč na čp. nebo 300,- Kč na pytle pro občany s trvalým
pobytem v obci, kteří uhradí poplatek za odpady do 31.3.2021.

•

337/2020 Prodej 2 částí parcel ppč. 1068/1 a 59/1, k.ú. Chožov dle
vyvěšeného záměru obce firmě SEL-STAV, s.r.o. za účelem vybudování
příjezdové komunikace k nemovitosti čp. 30 za cenu 200,- Kč/m2 – cca200
m2. Geometrické zaměření a návrh na vklad do KN hradí kupující.

•

338/2020 Žádost TJ Sokol Chožov o dotaci – příspěvek na činnost spolku
v roce 2021 ve výši 70 000,- Kč.

•

339/2020 Příspěvek na el. energii ve výši 1 000,- Kč měsíčně (500 Kč
jističe a 500 Kč spotřebovaná el. energie) nájemcům kulturních domů
(Třtěno a Mnichovský Týnec). Bude zohledněno v ročním vyúčtování
spotřebované el. energie– platnost od r. 2021.

•

340/2020 Dotaci p. V.M. - na provoz Pošty Partner ve výši 12 000,- Kč v
roce 2021.

•

348/2021 Smlouvu o dílo s firmou Truhlářství Vlasák na výrobu oken na
márnici v Chožově za cenu dle cenové nabídky 16 056,70 Kč včetně DPH a
montáže.

•

349/2021 Nerozhodlo /4 pro a 4 proti/ bude projednáno příště prodej
části pozemku dle upraveného záměru Obce p.č. 1068/1 (79 m2) a části
pozemku p.č. 59/1 (193 m2) = celkem 272 m2 v Chožově za cenu 200 Kč/m2
za účelem vybudování příjezdové komunikace k nemovitosti.

•

350/2021 Darovací smlouvu na nemovitost v Chožově č.p. 88 od pana
Smrčky za účelem odstranění stavby (demolice).

•

353/2021 Nákup přepravního samo nakládacího kontejneru do třetího
bodu za traktor hydraulicky ovládaného za cenu 36 784,- Kč s DPH.

•

354/2021 Smlouvu o dílo na opravu sochy Jana Nepomuckého ve Třtěně
s panem Václavem Maškem za cenu 182 850 Kč s DPH i bez dotace, která
nám nebyla přiznána.

•

357/2021 Příspěvek pro Městskou knihovnu v Lounech za poskytování
odborných knih. služeb knihovně v Chožově ve výši2790,- Kč na rok 2021.

•

360/2021 Peněžitý příspěvek na stravování pro zaměstnance obce
a uvolněného zastupitele – starostu ve výši 50 Kč za odpracovanou směnu
od 1.4.2021

Výběr nejdůležitějších plánovaných investičních akcí na rok 2021:
Nejvýznamnější investiční akcí, která by měla být zahájena v tomto roce – je
rekonstrukce budovy čp. 72 v Chožově – (bývalé kino, poté prodejna
a hostinec U Lípy) – přestavbou na multifunkční kulturní dům. V současné době
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máme projekt hotový a čekáme na výkaz výměr, aby bylo možné zahájit výběrové
řízení na kompletní rekonstrukci. Po dokončení prací by měl tento dům sloužit
občanům jako multifunkční dům – restaurace s možností rozšíření prostoru na
konání kulturních akcí, zasklenou terasou, šatnou, technickým zázemím pro
obsluhu a vytvořením 1 bytové jednotky.
Velmi důležitý dokument pro rozvoj obce je Územní plán obce Chožov. Od r. 2019
je zadaný požadavek na změnu Územního plánu č.1. bohužel vlivem coronavirové
situace se značně opožďuje.
Chožov –

zahájení prací na rekonstrukci kult. domu čp. 72
změna územního plánu č. 1
parkoviště mezi panelovými domy čp. 56 a 58
revitalizace svahu u čp. 73 a oprava komunikace
zahájení prací na projektu multifunkčního hřiště – za obecním
úřadem
revitalizace zeleně u okálů
oprava fasády na obecním úřadě
odstranění čp. 88 p. Šíma DEMOLICE

Mnichovský Týnec – vybudování nové komunikace za p. Beerem
Třtěno -

oprava sochy Jana Nepomuckého
nátěr fasády kaple a kulturního domu
chodník v parku (u statku)
revitalizace zeleně

ODPADY – ODPADY – ODPADY –ODPADY – ODPADY – ODPADY– ODPADY
Hlavním problémem nakládání s komunálními odpady v ČR je vysoká produkce
směsného odpadu. Podle údajů Ministerstva životního prostředí se ročně
vyprodukuje 200 kg tohoto odpadu v přepočtu na 1 obyvatele. To je zhruba o 100
kg více, než v Rakousku či Německu. Od 1. 1. 2021vstoupil v platnost nový zákon
541/2020 o odpadech, který zásadně zvyšuje ceny za odpady ukládané na skládku
a nastavuje obcím další podmínky, které mají za cíl snížit podíl odpadů na
skládkách.
Odpadové hospodářství je jednou ze základních a nejrozsáhlejších oblastí ochrany
životního prostředí. Obec odpovídá za systém informací, sběru, shromažďování,
přepravy, odstraňování a evidence odpadů, které produkují její občané. Vydává
vlastní vyhlášku o způsobu nakládání s odpady, která je závazná pro obyvatele a
ostatní subjekty na území obce a zejména určuje systém nakládání s odpady.
V průběhu roku 2021 je nutné rozhodnout o nastavení obecního systému
odpadového hospodářství tak, aby obec co nejlépe naplnila požadavky nové právní
úpravy (zejména s ohledem na stanovené limity odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu) a zvolit k tomu adekvátní druh
místního poplatku, který bude obec od roku 2022 vybírat.
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Podle: 1) velikosi popelnice – 60 l – 80 l – 120 l – 240 l – poplatek dle
velikosti popelnice
2) podle počtu osob trvale žijících v nemovitosti – poplatek na osobu
Úspornější řešení je možné dle bodu č. 1 - velikosti popelnic – v případě
důsledného a pro občany pohodlnějšího třídění a tím předcházení vzniku odpadu.
Pro další zvýšení kvality sběru a třídění odpadů má pro Vás obec
bezúplatně k dispozici 3 druhy 110 l pytlů a to:
ŽLUTÝ – na ostatní plasty (kelímky od jogurtů, hořčice, kečupů, aviváže,
šamponů, tekutých mýdel, polystyren, sáčky, tašky z umělé hmoty, fólie apod.).
Důležité je vypláchnutí nebo omytí těchto obalů. Do žlutých kontejnerů a pytlů
nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.).
ORANŽOVÝ – na tetrapaky (krabice od mléka, vína, džusů, apod.). Obaly od
tetrapaků nevymýváme, necháme je pouze odkapat.
ŠEDÝ – na plechovky od nápojů, kovové uzávěry/víčka, konzervy, alobal,
hliníková víčka, hliníkové obaly od potravin. Do šedých pytlů nepatří nápojové
kartóny, spreje se zbytky obsahu, plechovky od barev, baterie, elektroodpad.
Tyto pytle si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Chožov–ZDARMA!!!!!
PYTLE SE ODKLÁDAJÍ: Chožov – mléčnice u rybníka, Třtěno – u mléčnice
Mnich.Týnec – zadní vchod kult.domu
SBĚR KOVŮ– nově jsou na sběrných místech umístěny šedé kontejnery na
plechovky a ostatní kovové předměty
BIODPAD - v roce 2020 obdržela většina vlastníků nemovitostí kompostéry na bio
odpad. Kompostéry byly financovány z dotačního titulu z OPŽP v rámci 103.
výzvy na kompostéry pro občany, prostřednictvím Mikroregionu Perucko.
(85% pořizovací ceny kompostéru hrazeno z dotace, 15 % ceny hradila obec).
Věříme, že kompostéry využíváte v souladu se Smlouvou o výpůjčce a zároveň
došlo ke snížení biologického odpadu v našich obcích a jeho následného efektivního
využití na Vašich zahrádkách.
Rostlinné oleje - /potravinářské /je možno v pet lahvích vhazovat do
kontejnerové popelnice u Obecního úřadu v Chožově .
Pneumatiky /osobní vozidla/ – je možné bez poplatku odkládat do dvora za
Obecním úřadem po dohodě i v sobotu a neděli .Případně je možno odložit před
Obecním úřadem v Chožově. Nevhazovat do lesa a nenechávat podle silnic děkujeme .
Textil -je také možno odložit ve dvoře Obecního úřadu do přistaveného kontejneru
Od firmy TEXTIL ECO po dobu otevření obchodu potravin, prodavač Vám otevře
bránu.
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PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM:
Nezapomeňte uhradit poplatek za odvoz komunálního odpadu a psa - na rok
2021!!!
Při úhradě do 31. 3. 2021 – sleva 500,- Kč na nemovitost (odpady)
Při úhradě od 1.4.2021 – občan na slevu nemá nárok.

PŘEHLED NÁKLADŮ NA LIKVIDACI ODPADŮ (Kč)
KOMUNÁLNÍ SEPAROVANÝ OBJEMNÝ NEBEZPEČNÝ STAVEBNÍ
ROK

popelnice

kontejnery

sběrné
soboty

azbest

suť

OLEJE

ODMĚNA

OBČANÉ

ROZDÍL

použité

EKO KOM

úhrada

náklady
obce

2020

365 840,00

232 160,00

26 370,00

4 590,00

18 970,00

1 900,00

100 000,00

259 700,00

290 130,00

2019

325 630,00

151 360,00

26 180,00

14 280,00

65 500,00

0,00

81 880,00

258 240,00

242 830,00

2018

288 530,00

130 460,00

26 120,00

14 490,00

0,00

0,00

72 840,00

235 600,00

151 160,00

2017

303 100,00

115 600,00

15 900,00

7 600,00

0,00

0,00

73 300,00

296 270,00

72 630,00

PŘEHLED MNOŽSTVÍ LIKVIDOVANÉHO ODPADU (tuny)
KOMUNÁLNÍ SEPAROVANÝ OBJEMNÝ NEBEZPEČNÝ STAVEBNÍ
ROK

popelnice

kontejnery

sběrné
soboty

azbest

suť

OLEJE

CELKEM

použité

tun

2020

104,8

30,9

15,9

0,1

174,1

0,3

326,0

2019

91,8

21,8

14,3

1,4

59,6

0,0

189,0

2018

85,5

17,7

13,5

1,6

0,0

0,0

118,3

2017

99,8

17,9

4,2

0,6

0,0

0,0

122,6

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, jak každým rokem dochází k navýšení
objemu vyprodukovaného odpadu.TŘIĎTE ODPAD! JE TO NA KAŽDÉM Z NÁS.

****************************************************************

SPOLEČENSKÁ KRONIKA:
Vítání nově narozených občánků v roce 2020 se bohužel nekonalo z důvodů
coronavirové krize. O to více srdečně vítáme do života v našich obcích naše nové
spoluobčánky a velmi rádi je uvítáme, až nám to situace dovolí.
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Adéla Štědroňská
Filip Lavičkaa

Patrik Šereš
a

Matyáš Lavička

Zuzana Jandurová Nela Hrušková
Simona Kadlecová Michal Horockí
Jaroslav Horák

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ROCE 2020 OSLAVILI TITO NAŠI
SPOLUOBČANÉ:
Chožov

Mnichovský Týnec

Jiří Koutný 75 let

Helena Beerová75 let

Jaroslav Koubek 80 let

Jindřich Hacker75 let

Viliam Bady70 let

Eva Jurníková 75 let

Miroslav Hajský 80 let

Jiřina Marzínová70 let

Čestmír Ekrt 80 let

Ladislav Müller 70

Libuše Kuchařová 75 let

Jiřina Formánková 70 let

Valerie Badyová 70 let

Třtěno

Iva Bulantová 85 let

Marie Kohlíčková 80 let

Marie Jindřichová 80 let

František Dvořák 80 let

Anna Matějovská 90 let
Bohumil Šlik 85 let
Jiří Vydra 80 let
Vladimír Plaček 70 let
GRATULUJEME.

V ROCE 2020 JSME SE S ZÁRMUTKEM V SRDCI ROZLOUČILI S NAŠIMI
SPOLUOBČANY
Chožov

Mnichovský Týnec

Josef Cach ve věku 70 let

František Bauer ve věku 70 let

Božena Haberzettlováve věku 82 let

Ivana Chvojkováve věku 66 let

Bernardina Vlachová ve věku 93 let

Helena Beerová ve věku 75 let

Jaroslav Hudeček ve věku 63 let

Miloslav Šrůma ve věku 69 let
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Jaroslav Jindřich ve věku 81 let

Třtěno

Jiří Vildomec ve věku 70 let

Marie Siebertová ve věku 89 let

****************************************************************

VELIKONOČNÍ

TRADICE

jsou jedny z nejstarších a dodávají svátkům jara tu pravou atmosféru. Pojďme se
spolu podívat na to, co jednotlivé tradice znamenají a na které byste určitě neměli
zapomenout.
VÝZDOBA– důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme
přivítat znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli zapomenout
trochu vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní
kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro. Už v historii lidé vítali jaro výzdobou,
vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody nebo
zdobili okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla – takto se zdobívaly
vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o velikonočních a
svatodušních svátcích nebo na dožínky a posvícení.
BERÁNEK A ZAJÍČEK – jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez
velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo,
které vede Hospodin. V křesťanství je beránek symbolem Ježíše Krista, protože byl
obětním beránkem za spásu světa. Z historických pramenů se jen těžko
dozvídáme, zda šlo o maso, nebo pečivo. Dnes velikonočního beránka pečeme
například z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a podle historických tradic by měl
zdobit každý velikonoční stůl.
Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale častěji ho používáme jako dekoraci.
Zajíček neboli ostrházi pochází z Německa a k nám se dostal počátkem 20.
století.Zajíc je symbolem plodnosti, života a štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme
v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval znázorňován jako
bílý zajíc u nohou Panny Marie – symbol vítězství čistoty nad tělesným pokušením.
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – zejména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo
anglické označení Velikonoc – Easter. Podle legendy bohyně proměnila ptáčka,
který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták.
Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce se pak
používala při jarních obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním
smyslem nemělo být darování, ale požití jejich obsahu, proto se zdobila od
nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem, při
kterém se nesměla jíst ani vejce, a proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba
skončí.
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PPOMLÁZKA– vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí
a sílu. Pánové a chlapci si měli plést z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem
měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro každou ženu to v minulých
letech byla čest a staré panny (ženy nad 25 let, svobodné a neprovdané) měly
naději, že nakonec najdou svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna za omlazení
znamená symbol života a vzkříšení.
MAZANEC–pokud se vám nechce péct beránka, můžete vyzkoušet mazanec.
Zadělává se na Bílou sobotu a dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Co ale
možná nevíte, je, že kdysi mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze strouhaného
sýra a většího množství vajec. V jiných koutech naší země se nesladké variantě
říkalo baba, babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník.
JIDÁŠKY– na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo
z kynutého těsta, jako připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud
nemáte chuť péct mazanec, zkuste jidášky nebo malé mazance – briošky. Obojí je
pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na kterém se
podle křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním
bylo líto zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení.
HLEDÁNÍ POLADŮ– na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat tradice
hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký pátek
zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl mít
podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak
pro radost.
Určitě se rádi vrátíte do dětských let a známou koledu si s námi
připomenete:
Kropenatá slepička
Králíček:
snesla bílá vajíčka,
Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček,
obarvím je, vymaluji,
v něm barevná vajíčka, co mu dala slepička.
všechny chlapce podaruji,
Koho potká, tomu praví, že mu přeje štěstí,
pentličky si nastříhám,
zdraví, hezky se naň usměje, srdíčko mu zahřeje.
na pomlázku jim je dám.
Pomlázka:
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Vajíčka:
V ošatce mám vajíčka, co snesla mi slepička.
Jsou tam krásné malované, nebo pěkné bílé,
jen si vemte koledníci, které jsou vám milé.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám – ať Velikonoce krásné máte, sluníčka si užíváte
a štěstí vás čeká na každém kroku, nejen o svátcích, ale i po zbytek roku a
CORONAVIRU UŽ BRZY ZMAR!!
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přejí zastupitelé obce Chožov a kulturní komise.

JEŠTĚ, ŽE MÁME NA CO VZPOMÍNAT ☺☺☺
Úřední hodiny Obecního úřadu Chožov:
Pondělí

8.00 - 17.00

Úterý

Není úřední den

Středa

8.00 - 17.00

Čtvrtek

není úřední den

Pátek

8.00 – 13.00

Starosta: Jaroslav Koubek – tel. 415 674 117, 724 179 911
Účetní: Jaroslava Vávrová – tel. 415 674 117, 724 149 232
Místostarosta: Mnichovský Týnec–Ing. Tomáš Lang –tel. 728 597 472
Místostarostka: Třtěno – Šárka Vainertová–tel. 605 143 194

****************************************************************
UKLIĎME NAŠI OBEC, UKLIĎME I ZA HUMNY
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Vážení spoluobčané, obracíme se na vás s výzvou – spojme naše síly a zapojme
se do celostátní akce „UKLIĎME NAŠI OBEC“. Obec zajistí pytle na odpad a
rukavice – od Vás očekáváme vstřícný přístup. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME !!!
NEBUĎME

LHOSTEJNÍ

K

NAŠEMU

OKOLÍ

Akce bude organizována v jednotlivých obcích a termín oznámíme obecním
rozhlasem.
Organizační tým:
Chožov – starosta, kulturní komise
Mnich. Týnec – místostarosta
Třtěno – místostarostka
Vaše obec

Obecní zpravodaj č. 8. – březen 2021
Oficiální stránky obce Chožov - www.chozov.cz

13

