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ZE ZASEDÁNÍ OZ
Na zasedání zastupitelstva obce Holovousy dne 28. 01. 2020 a 18. 02. 2020 bylo projednáno a schváleno:
Prvním bodem lednového zasedání zastupitelstva bylo projednání Žádosti o směnu pozemků. V žádosti byla
požadována směna vlastníka pozemků p.č. 1194/28 (na kterém je silnice v majetku Královéhradeckého kraje) a
geometrickým plánem oddělenou část pozemku st. 82 (zastavěná místní komunikací Obce Holovousy) za
geometrickým plánem oddělenou část pozemku 1230/1 ve vlastnictví obce Holovousy. Pozemek 1230/1 je
v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace a je historicky využíván veřejností coby ulička pro pěší.
Zastupitelé Žádost o směnu pozemků řádně projednali, a protože nesouhlasí se zamezením průchodu uličkou pro
pěší z důvodu plánovaného zaplocení, žádost o směnu neschválili.
Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti na stavbu Holovousy, veřejné
osvětlení chodníku podél silnice I/35. Projednána a schválena byla
oprava a rekonstrukce sociálního zázemí ve sportovním areálu U
Vagónu, kterou dojde k jeho rozšíření. Na WC ženy bude zrušen boiler,
vzniklý prostor tak umožní rozšíření na 2 WC, která budou přepažena
sanitární příčkou. Na WC muži bude posunuto umyvadlo a tím vznikne
prostor pro přidání ještě dvou pisoárů. Zároveň bude také provedena
příprava na připojení teplé vody od plynového kotle a připojení
plánovaných radiátorů po dokončení přístavby. Občerstvení U Vagónu
tak bude v době rekonstrukce sociálního zařízení uzavřeno a to
minimálně na 14 dnů. Zastupitelé dále schválili vypracování projektové
dokumentace na rozšíření a rekonstrukci veřejného osvětlení. Nové veřejné osvětlení je plánováno v areálu
Základní a Mateřské školy Chodovice a podél pískovcové zdi z Holovous do Chodovic. Je také řešena možnost
rozšíření veřejného osvětlení směrem na Chloumky k hájence v oboře. Rekonstrukce veřejného osvětlení je
plánována v úseku z Holovous do Chodovic po pravé straně až po odbočku na parcely, kde je vedeno na sloupech
a to společně s rozhlasem.
V loňském roce byla realizací dílčích projektů dokončena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ a MŠ
Chodovice. V prosinci 2019 proběhla kolaudace. Budova školy byla technicky zhodnocena, a proto zastupitelé
schválili uzavření Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě, v rámci kterého došlo k navýšení hodnoty budovy školy a
revizi pojistných částek uvedených ve smlouvě.
Na lednovém i únorovém zastupitelstvu byla předmětem jednání čistírna odpadních vod. Dožilá čerpadla
v přečerpávací stanici u Žižků v Holovousích byla vyměněna za nová. A řešeny byly
také problémy s neukázněnými spoluobčany, kteří nerespektují pravidla nakládání
s odpadními vodami a způsobují tak svojí neukázněností problémy na ČOV. Z tohoto
důvodu je do každé nemovitosti doručen dopis s osvětou, čestné prohlášení vlastníka
nemovitosti k nakládání s odpadními vodami a také pozvánka na Den otevřených dveří
ČOV Holovousy. Projednán a schválen byl Kalendář akcí pro rok 2020, který
naleznete uvnitř Zpravodaje.
Při projednávání jednotlivých akcí byla řešena varianta změny místa konání Slavností
svatého Bartoloměje. Na sobotní zábavu by bylo postaveno pódium a parket U Vagónu,
stejně tak jako na rodáky v roce 2017. V neděli dopoledne by se v kostele sv.
Bartoloměje konala slavnostní mše a odpolední program by se odehrával na pódiu ve sportovním areálu U Vagónu
(kromě varhanního koncertu). Pouťové atrakce by zůstaly na farské zahradě. Z hlediska logistiky to je výhodné, ale
je na místě vše zvážit. Proto pokud chcete přispět svým názorem, budeme moc rádi. Své názory nám můžete sdělit
nejpozději do konce dubna 2020. Poté opět případnou změnu místa konání projednáme.

Na únorovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým
krajem a Obcí Holovousy za účelem sjednání společného postupu zadavatelů a úpravu vzájemných práv a
povinností smluvních stran při zadávání veřejné zakázky na stavební práce. Na základě této uzavřené Smlouvy o
spolupráci by bylo realizováno společné výběrové řízení na dodavatele stavby: Královéhradecký kraj - „III/28430,
28431, 28432 Holovousy“ a Obec Holovousy - „Nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy“. Tato služba
by byla poskytnuta za úplatu 20.000,- Kč bez DPH. Zastupitelé schválili Ceník sportovišť pro rok 2020. Ceny
zůstávají ve stejné výši jako v roce 2019.
V souvislosti s podáním Žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS
Podchlumí, z.s. - IROP – Bezpečná doprava II“ byl projednán Rozpočet na osvětlení nových chodníků podél
silnice I/35 a také schváleno pokácení vzrostlého starého topolu, který stojí na místě budoucího nového chodníku
v místě, kde se bude přecházet na autobusovou zastávku směr Hořice.
Zlatuše Brádlová

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2020
Obchůzka – Tří králů
Masopustní průvod maškar – od kostela sv. Bartoloměje
(hudební produkce U Vagónu a v hasičárně od 18:00 do 24:00 hodin)
16. 02. 2020
Dětský karneval – sportovní areál U Vagónu
27. 03. 2020
Vynášení Morény – od 10:00 hod. od ZŠ a MŠ v Chodovicích
22. 04. 2020
Den otevřených dveří na čističce odpadních vod – v 17:00 hodin
30. 04. 2020
Čarodějnice U Vagónu
(posezení s hudbou pod pergolou – 18:00 hodin – 24:00 hodin)
26. 04. 2020
Sraz hasičských přípravek KHK – sportovní areál U Vagónu
14. 05. 2020
Besídka ke dni maminek – v kostele sv. Bartoloměje v 15:30 hodin
17. 05. 2020
Vítání občánků – od 15:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje
29. 05. 2020
Dětský den – sportovní areál U Vagónu
20. 06. 2020
Netradiční soutěž v požárním sportu a večer Zatoulaný bál,
sportovní areál U Vagónu (hudební produkce – Zatoulaný bál 20:00 – 02:00 hodin)
27. 06. 2020
Neckyáda na rybníce v Chodovicích
(posezení s hudbou pod pergolou – 18:00 hodin – 24:00 hodin)
22. 08. 2020
Tradiční pouťový fotbalový turnaj – sportovní areál U Vagónu
29. 08. 2020
Pouťová zábava
(hudební produkce – 20:00 hodin – 02:00 hodin)
30. 08. 2020
Slavnosti sv. Bartoloměje
12. 09. 2020
Podzimní výlet nejen pro seniory
03. 10. 2020
Slavnosti holovouských malináčů
(hudební produkce – 13:00 hodin – 24:00 hodin)
18. 10. 2020
Drakiáda a bramboriáda – sportovní areál U Vagónu
27. 10. 2020
Lampionový průvod
29. 11. 2020
Rozsvěcení vánočního stromu – u kostela sv. Bartoloměje
Prosinec 2020 Tradiční adventní koncerty
Zastupitelé schválili výše uvedený Kalendář akcí pro rok 2020 včetně hudební produkce bez připomínek.
Zlatuše Brádlová
04. 01. 2020
15. 02. 2020

JARO VE ŠKOLE
Letošní zima nám nedala šanci vyjet s dětmi na běžky, jak jsme zvyklí každý rok. Na konci ledna jsme rozdávali
pololetní vysvědčení slavnostně po královsku. V rámci celoročního projektu se školáci naučili středověký tanec,
který v kostele sv. Bartoloměje zatančili panu králi, naší paní ředitelce, která je na oplátku pasovala na „hráběnky
a hrábata“☺. Slavnost jsme zakončili přípitkem – dětským šampusem.
Únor začal týdenními prázdninami a po nich jsme se ocitli v husitském městě Tábor. V rámci projektu děti donesly
do společného vlastnictví jako husité nějakou stolní hru z domu. A představte si, od té doby nestačí zlobit, protože
každou volnou chvilku hrají společně hry, které donesly. Také jsme si vyzkoušeli při jedné svačině dát všechny
dobroty od maminek dohromady a jíst společně. To bylo však pro některé hodně těžké. Víme, že se děti do života
mají učit ještě mnoho a mnoho.
Na březen se už moc těšíme, nese příhodný název Škola hrou. Představíme si J. A. Komenského a M. Terezii.
Vyrobíme si didaktické pomůcky, sneseme z půdy starou lavici, ve které sedávali naši prarodiče a budeme se v ní
střídavě také učit. Děti si také vyzkouší psaní brkem a inkoustem. Začne také dětmi oblíbené ranní čtení.

V pondělí 2. března si poslechneme klavírní koncert ve škole. V pátek
27. března v 10:00 hodin vyneseme Morenu a spálíme ji v rybníku
v Holovousích. V pátek 6. března zakončíme plavecký výcvik.
V dubnu budeme připravovat budoucí prvňáčky k zápisu projektem
„Hrajeme si na školu“ ve dnech 31. března, 7. dubna a 14. dubna.
Zápis bude ve středu 15. dubna od 15:00 hodin do 17:00 hodin a
budoucí prvňáčci na něm získají kouzelný kámen mudrců, který jim bude
zaručeně pomáhat se školními povinnostmi☺.
Třídní schůzky budou 8. dubna – od 14:00 hodin individuální, od
16:30 hodin společné. Následovat budou Velikonoční prázdniny od
9. dubna – 13. dubna. Čeká nás celodenní výlet 16. dubna na horu
Říp s historickým programem. V rámci dubnového projektu – Elixír
života a kámen mudrců si užijeme 24. dubna Kvízovou noc
s přespáním ve škole a 30. dubna čarodějnické učení.
Děkujeme všem rodičům za podporu naší školy, a dále panu Málkovi za trpělivé opravy stolního fotbalu, paní
Benešové za vlnu na tkaní, paní Buštové za běžecký set, panu Kráčmarovi za jablka do jídelny a také panu Musilovi
za mléko do školní jídelny. Velmi si přízně a podpory vážíme.
Přejeme krásné sluníčkové jaro a dětem hodně sil do učení.
za pedagogický sbor L. Doležalová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Přivítali jsme nový „kulatý“ rok 2020 a ve školce nás Doba zázraků
neopustila, i když adventní čas je pryč.
V lednu jsme se seznámili s třemi králi, kteří putovali za Ježíškem. Byl
to takový zázrak, že mu všichni nosili dary, aby mu nebyla zima, neměl
hlad a vše dobře dopadlo. Ke konci měsíce jsme pro děti připravili dva
projektové dny: Den miminek – panenek a Den autíček. Děti si mohly
do školky přinést oblíbenou panenku/autíčko. Dětem se moc líbilo, že
nás mohly seznámit s oblíbenou hračkou a také nám o ní hodně
povědět. Opakovali jsme si, jak s hračkami zacházíme, a že je vždy
uklízíme na své místo. Navštívilo nás divadélko Štemberk se třemi
poučnými pohádkami, které nás vedly k zamyšlení nejen nad sebou.
Letošní zima není jako od pana Lady, tak jsme si jarně vypadající
počasí užívali v lese na našich oblíbených paloučcích. Pozorovali jsme
přírodu, která jako by nemohla spát. Když se zadařilo a spadlo alespoň trochu sněhu, hned jsme museli jít ven a
děti byly tak nadšené, jako my jsme v dětství bývávali, když napadly půlmetrové závěje.
Na začátku nového roku nás čekala diagnostika dětí, kdy si hravou formou ověřujeme jejich úroveň dosažených
znalostí, schopností a dovedností. Díky tomu můžeme každému dítěti vytvořit individuální podpůrný plán. Rodiče
budoucích školáčků s výsledky diagnostiky seznamujeme na individuálních
rodičovských schůzkách na přelomu února a března. Tímto děkujeme všem
rodičům za spolupráci.
S únorem se zase náš stroj času posunul a to do Času na moři. Děti se
nejdříve dozvěděly vše o vodě. Dělali jsme experimenty a řekli si, proč je
voda v moři slaná. Děti byly úžasně motivované k tématu. Moře malovaly a
kreslily všude… Povídali jsme si o životě v moři, dopravních prostředcích,
které jezdí na vodě i ve vodě. Oblíbená písnička „Už vyplouvá loď John
B.“ nás inspirovala k vytvoření jejího modelu. Povídali jsme si o
mořeplavcích a objevitelích jako byl Kryštof Kolumbus. Co by bylo moře
v dávných časech bez pirátů? Zahráli jsme si na piráty a pirátka John B. se
s námi podělila o poklad. Nebylo to zadarmo, protože jsme jí ho pomohli
podle mapy najít. To byl tedy, ale nabitý začátek roku 2020! A kam nás náš
stroj času zavede dál?
Už se moc těšíme na další dobrodružství :o)
Krásný konec zimy přejí učitelky MŠ.
učitelky MŠ

SBĚR V ZŠ CHODOVICE
14. 4. 2019 (7:00 – 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, holicí strojky,
topinkovače, váhy, mlýnky…
o Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole,
digitální hry…
o PC monitory, televize
o Lednice, pračky (tyto kusy z omezených důvodů pouze první 3, více
jich nepřebereme)
• 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 V ZIMĚ
V podvečer dne 11. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Holovousy výroční schůzi v restauraci v Bilsku. Na
výroční schůzi se zhodnotil uplynulý rok, finanční situace sboru, hasičské soutěže mužů, žen i dětí, činnost jednotky
SDH a poděkování všem hasičům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do činnosti hasičského sboru. Jako host
vystoupila paní starostka obce Holovousy, Zlatka Brádlová, která také poděkovala za pomoc a reprezentaci obce
Holovousy. Velkým překvapením pro nás byla návštěva starostky okresního sdružení hasičů Jičín paní Eva
Steinerová, která též poděkovala celému sboru za činnost a práci s dětmi. A při této příležitosti předala některým
členům medaile. Na výroční schůzi byly volby a všichni dosavadní funkcionáři byli znovu zvoleni a souhlasili, že
budou své funkce vykonávat dalších pět let ☺. Proběhlo přijímání nových členů, jedním z nich byla dlouholetá
kuchařka na letních i zimních táborech Martina Špráchalová a jako druhý byl, myslím si, nejmladší člen od založení
sboru a to Jaroušek Kalenský (syn našich hasičů Karla a Andrei Kalenských)☺. Po večeři, byla volná zábava a do
pozdních nočních hodin nám hrál k tanci a poslechu p. Schejbal. Ve dnech od 7. – 9. února jsme pro hasičské děti
uspořádali zimní hasičské soustředění v Bratříkově. I přes špatné sněhové podmínky jsme si soustředění na horách
moc užili. Poděkování patří již tradičně manželům Rosůlkovým, Špráchalovým, Petře Škvrnové a mé rodině,
protože bez jejich pomoci bychom nemohli pořádat hasičské akce pro „naše“ děti. Moc děkuji.
A co nás čeká?
21. března – Okresní hasičský ples – Valdice
17. dubna – sběr železného šrotu – Holovousy, Chodovice, Chloumky
25. dubna – O pohár starosty OSH Jičín – Tuř
26. dubna – Krajské setkání hasičských přípravek – Holovousy
30. dubna – soutěže na pálení čarodějnic U Vagónu
Do další hasičské sezóny přeji všem hodně úspěchů a zážitků.
Petra Baliharová

PODĚKOVÁNÍ OCENĚNÝM HASIČŮM
Na výroční členské schůzi hasičů dne 11. ledna 2020 byli starostkou okresního sdružení hasičů Jičín paní Evou
Steinerovou za práci s dětmi oceněni medailí za zásluhy: Petra Baliharová a Roman Balihar. Medaili za příkladnou
práci obdržela Petra Škvrnová. Touto cestou bych chtěla našim oceněným hasičům pogratulovat a moc poděkovat
za jejich práci a čas, který věnují výchově nové generace mladých hasičů a reprezentaci naší obce na hasičských
závodech.
Zlatuše Brádlová

HASIČSKÉ DĚTI V BRATŘÍKOVĚ
Dne 7.února jsme se vydali na zimní hasičské soustředění do Bratříkova, kde jsme se
ubytovali a zahájili víkendový program. Letošní téma se jmenovalo „Hattrick na chatě“,
protože v Bratříkově jsme byli potřetí v řadě. Rozdělili jsme se do tří silných týmů. Ještě
v pátek jsme si zahráli několik her a soutěží a utíkali do hajan ☺. V sobotu nás čekal
výlet do muzea Kittelův dům, které je zaměřeno na lékařství v době 18. století. Po
návratu jsme si dali výborný oběd a šli jsme pekáčovat na svah. Večer jsme si opět
zahráli pár soutěží a šli spát. V neděli dopoledne se odehrál boj o celkové umístění
družstev a poté jsme rozpoutali velkou sněhovou bitvu proti vedoucím, hlavně proti
Romanovi. Vítězně jsme slupli oběd, zabalili jsme si a proběhlo vyhlášení výsledků. Celý
víkend jsme si moc užili a už se těšíme na letní tábor☺.
Tereza Škvrnová, Lucka a Tomáš Vojtěchovi

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
Tradičně patří první lednová sobota v našich obcích obchůzkám tří
králů. V leto šním roce jsme se sešli ve škole 4. ledna v 8:30 hodin,
nastalo velké převlékání a začerňování mouřenínů Baltazarů. Pět
skupinek obdrželo pokladničku, křídu a mapku. Ještě společné foto
před kostelem sv. Bartoloměje, bohužel, bez sněhu, ale s veselou
náladou☺. Na obchůzky se Kašparové, Melicharové a Baltazarové
vydali pod dohledem dospělé osoby. Navštívili Vaše domovy a
zazpívali tříkrálovou koledu pro zdraví a štěstí v novém roce. Velmi
děkujeme našim dětem a rodičům za pomoc při této milé akci a
Vám, kteří jste přispěli nejen finančním obnosem, ale i dobrotami
koledníkům do jejich košíčků. Letošní vybraná částka 21.265,- Kč
všechny velmi potěšila a připsala se na konto Pro obnovu kostela
sv. Bartoloměje. Všem ještě jednou velké poděkování.
ledol

MASOPUST V HOLOVOUSÍCH
Jaro už klepe na dveře a s tím již tradičně ruku v ruce přichází masopustní
slavnosti. Pestré průvody, žertovné kousky, kejkle, hudba, tanec a
pořádná hostina – to vše v sobě zahrnují. Původně řecké hýření opěvující
štědrost a otevřenost boha plodnosti a radovánek bakcha zařadila do
liturgického kalendáře i křesťanská církev jako období hodování mezi
vánočním a velikonočním půstem.
V Holovousích se letos tyto oslavy odehrály v sobotu 15. února. Průvod
maškar doprovázený povozem s koňmi a muzikanty z folklorního souboru
Hořeňák vyrazil od kostela v půl třetí. Stejně jako každý rok byly maškary
v naší vesnici přivítány se štědrostí a úsměvy a to na šesti místech.
Pohoštění bylo skvělé. Však také maškary nezůstaly nic dlužny a předaly
hospodyním a hospodářům nejen dobrou náladu, ale také přání zdraví,
štěstí, lásky a hojnosti na celý další rok. Letos bylo požehnání
symbolizováno darovaným věncem.
A kdo to vlastně letos naší obec obcházel? Byli to již tradiční barevní masopustové, rozdávajíc kníry a nesměl
chybět ani medvěd a smrtka. A aby bylo pořádně veselo, přišlo mnoho dalších maškar: byli mezi nimi čtyři
mušketýři, lesní žínky, atletický borec, indiáni, lvi, cikánka, hladká, hrubá a polohrubá mouka, červená Karkulka i
s babičkou a vlkem, vězeň a stavební dělníci, slečna Coca Cola, Joker, lištička, ametyst, králíček, zdravotní
sestřička, keltský bojovník a cestou jsme přibrali do průvodu na zastávce spící rodinku bezdomovců. Museli jsme
je chvíli přemlouvat, ale myslím, že pak nelitovali. Dokonce dostali šampaňské jako cenu za nejlepší masku. Stejně
tak i lesní žínky a indiáni. Udílení cen proběhlo U Vagónu v hasičské zbrojnici, kde zábava po průvodu pokračovala.
Tímto děkujeme všem, kteří tam s námi byli a užili si to. Za organizaci a poskytnutí zázemí děkujeme obecnímu
úřadu a také hasičům.
Jana Suchá

DĚTSKÝ KARNEVAL
Masopustní veselí pokračovalo v neděli dětským karnevalem. Ve vyhřáté
hasičárně si děti v roztomilých maskách zasoutěžily samy nebo s rodiči,
zatančily se šašky, kterým to také moc slušelo. Soutěžilo se s čísly, s jablíčky,
s kloboukem, s brčky i s hrncem a vařečkou. Všude kolem poletovaly bublinky,
které všechny masky rozdováděly. V tombole si každý vylosoval balíček
s překvapením.
Masopustní víkend si užili malí i velcí, a to je moc dobře☺. Ráda bych
poděkovala hasičům za propůjčení prostor, obecnímu úřadu za finanční podporu
a všem ostatním, kteří rádi pomohli.
ledol

KNIHOVNA

POJÍZDNÁ PRODEJNA

Od března bude mít obecní knihovna rozšířené
působiště také ve škole v Chodovicích. Děti si tak
budou moci půjčovat knížky jak v obecní knihovně,
tak přímo zde – ve škole a zdarma.
ledol

Nově, od února, do našich obcí Holovous a Chodovic
zajíždí pan Polák z Kacákovy Lhoty s pojízdnou
prodejnou. Každé úterý a pátek v Holovousích před
OÚ od 9:00 hodin do 9:35 hodin, v Chodovicích u
Svartesu od 9:40 hodin do 10:00 hodin. V nabídce je
velký výběr pečiva a zákusků, dále můžete koupit
mléčné výrobky, uzeniny, maso a další základní
potraviny. Budeme rádi, pokud služeb pojízdné
prodejny využijete.

ledol

HOŘICKÝ REGISTR ČIPŮ PSŮ
Od 1. ledna 2020 je podle novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. povinnost chovatelů psů zajistit, aby
byl každý pes v České republice označen identifikačním číslem, tedy mikročipem a toto číslo pak měl
uvedeno v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa).
Aplikovaný mikročip je pouze nositelem individuálního patnáctimístného
čísla (splňující ISO normy 11784/11785), které lze přečíst čtečkou
mikročipů. Samotné číslo je po přečtení nicneříkající. Proto si majitel, ve
vlastním zájmu, zaregistruje číslo mikročipu alespoň do jednoho
z dostupných registrů zvířat. Zákon prozatím nestanovil, do kterého
registru je registrace povinná. Nyní jich existuje celá řada a nejsou mezi
sebou vzájemně propojené. Městská policie Hořice nabízí možnost
zaevidovat své čtyřnohé mazlíčky, kteří jsou v katastrálním území města
Hořice a přilehlých osadách do nově zřízeného registru čipů psů města
Hořice.
Majitelé
si
tak
mohou
na
webové
stránce:
horice.org/cipovanipsu svého psa do této evidence dobrovolně a
bezplatně zapsat, a to on-line. Na uvedené webové stránce naleznete
také návod, jak vašeho pejska do tohoto registru čipů psů jednodu še
zapsat (pokud obec nevydává známky na psa, je nutno do kolonky – číslo známky zadat čtyřmístný kód – 0000).
Majitelé, kteří mají zájem si svého pejska do tohoto místního registru zaevidovat, a nemají přístup k internetu,
mohou o tuto pomoc požádat pracovníky Městského informačního centra Hořice nebo pracovníky na obecním
úřadě v Holovousích. Pokud si svého pejska do registru zaevidujete, pomůžete jeho rychlé identifikaci, když se
Vám ztratí.
Helena Hanušová
strážmistr Městské policie Hořice

CESTUJTE S NÁMI PODKRKONOŠÍM
Rádi bychom vás pozvali na výlety po městech a obcích, které najdete
v Podkrkonoší. Dnešní zastavení věnujeme městysu Pecka.
Uprostřed mírně zvlněné krajiny Podkrkonoší se nalézá městečko
Pecka, které je dalším ze zastávek na Cestě kamene. Nad městečkem
se tyčí stejnojmenný hrad a bývalé sídlo šlechtice Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic, zvaný také jako „Perla Podkrkonoší“.
Návštěvníka čekají hned dva prohlídkové okruhy přibližující historii
hradu i městečka. Za příznivých povětrnostních podmínek lze odtud
zahlédnout nejen vrch Zvičinu, ale také Sněžku.
Pozornost upoutá také barokní kostel sv. Bartoloměje, mariánský
sloup či kašna na náměstí. Zajímavostí a kvalitní sochařskou prací z
18. století je socha Ecce homo, nacházející se před zahradou domu čp. 61. Prodloužený víkend nebo týden zde
můžete strávit v kempu s koupalištěm, který se nachází v klidném prostředí nedaleko lesa. Ubytují vás zde
v chatkách či apartmánech. Na louce je dost prostoru i pro stany a karavany. Novinkou a velkou atrakcí je maxi
trampolína.
Na své si v Pecce přijdou také milovníci dobré kávy, netradičních zákusků a zmrzliny, kterou vám zde namíchají
dle vaší fantazie! Útulnou cukrárnu s příznačným jménem „Zlatá Pecka“ naleznete na náměstíčku.
DM Podzvičinsko

KŮROVEC V NAŠICH LESÍCH
Vážení spoluobčané,
žijeme tu spolu v krásném koutě naší přírody a je logické a dobré, že většina z nás je
vnímavá k tomu, jak příroda vypadá, a ráda by ji viděla krásnou. A stejně jako když se
potkáme se známým doktorem, svěřujeme se mu hned, „kde nás píchá“ při setkání
s lesákem není daleko k otázkám nebo názorům na to, co se vám nelíbí, nebo vás pálí
při pohledu na les.
Při nedávné návštěvě obecního úřadu se podobná debata otevřela a k mému
překvapení jsem byl vyzván, jestli bych svá vysvětlení, nebo chcete-li argumenty
obyčejného lesáka nemohl napsat do našeho Zpravodaje. Nakonec jsem přikývl, tak
jestli máte čas a chuť, přečtěte si pár řádků o současném stavu lesa v našem regionu.
Při úvaze, jak by měl článek vypadat, se mi nakonec zdála nejjednodušší forma
rozhovoru, ve kterém si kladu otázky a pokouším se na ně odpovědět.
Máte to s tím kůrovcem těžký, že?
Máme to složité, tak, jak to v historii ještě nebylo. V minulosti byly velké kalamity – na přelomu 19. a 20. století na
Šumavě, v období „první republiky“ i v našem kraji bekyně mniška, imise v 70. a 80. letech v severních pohraničních
horách a další a další. Jenže ty byly vždy lokální. Dnes je zasažena celá republika a vlastně i celá střední Evropa.
A kůrovec je až druhotný škůdce napadající oslabené smrky. Základním problémem je málo vláhy v posledních
letech. Tím trpí všechny dřeviny, ale protože smrk má u nás největší zastoupení a „v patách“ množícího se kůrovce,
jsou škody na této dřevině nejpatrnější.
Komunisti nám tu všude vysázeli smrk a teď to máme…
Málokdo si uvědomuje, jak čas v lese běží. Průměrnou dobou smýcení smrkového porostu je sto let! Jak jsem již
řekl, náš kraj byl ve 20. a 30. letech minulého století zasažen mniškovou kalamitou a většina dnes dospívajících
smrkových porostů byla vysázena bezprostředně po ní. Nechci do toho tahat politiku, ale tenkrát do toho asi ještě
moc nemluvili…
Tak proč lesáci vysazovali tolik smrku, když původní přirozená dřevinná skladba byla úplně jiná a u nás
vlastně bez smrku?
Ano, byla původně jiná. Ale během staletí chtěli lidé pěstovat to, co nejvíc potřebovali. Zkrátka po smrku byla
dlouhodobě největší poptávka. I ta mnišková kalamita byla ve smrkových lesích. Smrkové dříví a výrobky provází
člověka od kolébky po rakev, vždycky mělo a pořád má největší uplatnění. Vznikají a vyvíjejí se nové technologie,
ale o stroji, který udělá například z křivých buků rovné trámy na střechu, a ještě k tomu za přijatelnou cenu, jsem
ještě neslyšel.

Takže teď se najednou bude vysazovat něco jiného?
Ke změně ale dochází dlouhodobě, ještě před začátkem teplých a suchých let, tedy před rokem 2015. Na lesní
správě Hořice (mezi Hradcem, Chlumcem, Turnovem, Pakou a Jaroměří) bylo od roku 1996 těženo 70% smrku a
obnoveno (= vysázeno nebo přirozeně zmlazeno) 26%. Dubů těženo 9%, obnoveno 38%. Buku těžena 2%,
obnoveno 12%. A momentálně je ten rozdíl ještě patrnější. V roce 2019 jsme vytěžili zhruba trojnásobek obvyklého
ročního objemu dříví a z toho bylo 99% nahodilé těžby – kůrovcové dříví, souše, zlomy, vývraty, tedy hlavně smrku.
A obnoveno asi 10%.
A proč ho teda znovu obnovujete, když teď tak odumírá?
Problém se suchem nastává hlavně u starších stromů, a to bez ohledu na
dřevinu. Jestli je jakýkoli organismus zvyklý žít v nějakých standardních
podmínkách a ty se najednou zhorší, tak trpí. A můžeme krom smrku vidět i
chřadnoucí břízy i duby postižené poklesem hladiny spodní vody. Nepovažujme
smrk za sprosté slovo! V budoucnu o něho bude na trhu zájem a s poklesem
nabídky jeho cena výrazně poroste. Navíc část smrkových porostů se zmladila
přirozeně, ne výsadbou.
Tak proč ho neprodáte a válí se ho tolik v lese na skládkách?
Protože je ho momentálně naprostý přebytek a evropský trh se dřívím přesytil. V republice se vytěží ročně asi 25
milionů kubíků dříví, skoro vše je nahodilá těžba a kapacita zpracování našeho dřevozpracujícího průmyslu je asi
11 miliónů. Takže některé, hlavně slabé sortimenty, není komu prodat a hledá se odbyt i v zahraničí, paradoxně i
v Číně.
A nejde ten les proti kůrovci postříkat nějakou chemií, třeba letecky?
Nejde. Jednak si nechceme vše otrávit, a pak to nejde ani technicky – lýkožrout smrkový, tedy náš nejběžnější
kůrovec, žije, jak jméno napovídá, většinu svého života pod kůrou a postřik na větve a jehličí mu téměř neublíží.
Tak co proti němu budete dělat?
Hledat napadené stromy a ty včas před vylétnutím kůrovců asanovat. Na kmeny už chemický postřik úspěšně
použít lze, nebo celou hráň dříví ošetřit relativně ekologickým plynem pod plachtou, nebo přikrýt insekticidní sítí,
nejlépe ale odvézt včas ke zpracovateli, který kmeny odkorní nebo rozřeže. Dále pak na jaře použít obranná
opatření, tedy lapače, lapáky, otrávené lapáky, abychom pochytali maximum brouků, kteří přezimují v opadané
kůře nebo hrabance. To se ale týká každého vlastníka smrkového lesa. Sucho, teplo a kůrovec nerozlišují vlastnické
hranice!
Já jsem kůrovcové dříví odvezl z lesa…
To je dobře, ale to samotné nepomůže. Lýkožrout je sice veliký asi 3 mm, ale při cestě za potravou je schopen
doletět i víc než 10 km, takže například ze zahrady v Chodovicích, pokud se nevydá směrem na Bydžov, to pro
něho zpět do lesa není žádná vzdálenost. Ideální by bylo dříví odkornit a kůru spálit. Samozřejmě s maximální
opatrností a bezpečností. Poradit mohou internetové stránky www.nekrmbrouka.cz nebo odborný lesní hospodář
– pokud jste si nevybrali jiného, tak pro katastr Holovous je to revírník Ing. Martin Dymák (tel. 724524347;
martin.dymak@lesycr.cz).
A neporadí si příroda sama?
Je otázka, co si pod tím představujeme. Ona si poradí, jde o to, jak a jak rychle. Správci některých území, například
jedno nejmenované chráněné v severních Čechách, se rozhodli nezasahovat a smrkové porosty prakticky během
jednoho roku všechny odumřely. Bude se nám líbit, že teď se budou pomalu roky, rozuměj jedno století, rozpadat
a pomalu přirozeně podrůstat a obnovovat se a po několika generacích porostu, tam budeme mít ideální les? Já
osobně preferuji snahu v lese účelně hospodařit, snažit se mít les zdravý, tedy proti kůrovci zasahovat, vzrostlé
stromy zhodnotit a obnovit les do podoby, abychom ho mohli dále využívat. Je ale fakt, že nejvíce nám s kůrovcem
může pomoci zase jen příroda, tedy hlavně počasí.
Aby byla pořádná mrazivá zima, aby pomrznul, že?
Kůrovci tu jsou už od druhohor a přežili všechny doby ledové. Jsou tedy na chlad dobře připraveni a mráz jim moc
neublíží. Myslel jsem spíš dostatek vláhy, aby byly smrky vitální a silné a mohly se bránit proti lýkožroutům tím, že
je zalijí pryskyřicí. Nebo aby brouky přezimující v kůře napadly plísně.
No a co s těma holinama?
V souladu s lesním zákonem musejí být všechny obnoveny. K tomu bude nutné
maximálně využít vhodné přirozené obnovy a zbytek zalesnit sadbou. K tomu
však budeme potřebovat v době, kdy je postižena většina republiky, tři nezbytné
věci – dostatek finančních prostředků, sadebního materiálu a pracovní síly.
Bude to náročné a dočkáme se navíc docela jiných lesů, než na jaké jsme zvyklí
– méně prostupných s několika patry mnoha keřů i dřevin, které budou různého
věku. Určitě nám v nich ale bude zase dobře. S pozdravem „Lesu ZDAR!“
Libor Hejduk

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 22. března 2020 od 13:30 hodin.
Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení činnosti – zpráva předsedy ČZS
3. Zpráva revizní komise
4. Diskuse
5. Degustace vín
6. Závěr
Pro veřejnost vstupné 50,- Kč.

Srdečně vás zve výbor ČZS

PŘIVÍTEJME JARO
S paní Zimou, Moranou, Morenou, Mařenou či Smrtkou se symbolicky rozloučíme v pátek
27. března před Smrtnou nedělí. Děti z MŠ a ZŠ vyjdou s Morenou od školy v 10:00 hodin
a za vyvolávání jarních říkadel dojdou k rybníku do Holovous, kde paní Zimu utopí. Na návsi
si jistě každý zazvoní také na zvoničku se svým přáním. Symbolické líto předáme paní
starostce, aby měla na úřadě hodně sluníčka a žádné mráčky. Pokud budete mít v tuto dobu
čas, přidejte se k nám do průvodu a pomozte nám společně přivolat jaro☺
ledol

ODPAD Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD
Trávu, listí a jiné rostlinné odpady (kromě větví!!!) na území obce mohou stále
občané v období od 1. 4. do 30. 10. 2020 předávat 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
pš

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Od středy 1. dubna 2020 do naplnění, nejdéle však do neděle 5. dubna 2020 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

BESEDA PRO SENIORY
Zveme naše spoluobčany do obecní knihovny v pondělí 20. dubna v 16:00 hodin
na be sedu s názvem Prevence bolestí zad. Obsahem besedy bude nácvik
správného držení těla, automobilizační a protahovací cvičení na židli a ukázka
základních pomůcek pro cvičení, nosičů suchého tepla. Besedu pro Vás ochotně
připravila Kamila Andrejsová.
ledol

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Se uskuteční dne 28. března 2020 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 elektrospotřebiče
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

SPOLEK ŠKOLY PRO ŽIVOT
•

Spolek školy pro život a MŠ Chodovice Vás srdečně zve na Jarní tvoření, které se bude konat 2. dubna 2020
od 15:30 hodin. Za pěkného počasí na hřišti, v opačném případě v MŠ.
Budeme tvořit věnce na dveře – mecháčky.
Co s sebou: korpus na věnec, mech, drátek, přízdoby, vlastní tavná pistole vítána (opět bude možné přízdoby
zakoupit na místě a k dispozici budou přírodniny, které s dětmi nasbíráme v lese)
Nezapomeňte s sebou dobrou jarní náladu ... něco na zub neuškodí, ke kávě se vždy hodí.

•

V pondělí 6. dubna pořádá Spolek školy pro život velikonoční dílny ve školní jídelně. Pro Klub seniorů je
začátek ve 14:00h a pro širokou veřejnost od 15:00h do 17:00h. Náplní semináře je klícka upletená z pedigu
s pevným dnem doplněná jarní květinou. Cena je 100Kč.
Zájemci se mohou hlásit do 27. března u p. Kozárové nebo ve škole, popř. na telef.čísle 732 108 061 (L.
Doležalová).

SETKÁNÍ HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK KHK
Sbor dobrovolných hasičů Holovousy Vás zve na královéhradecké
setkaní hasičských přípravek, na hřiště U Vagónu v neděli dne 26.
dubna od 9:00 hodin, kde děti předškolního věku předvedou své
hasičské dovednosti. Zájem o to, být hasičem je velký a proto přijďte se
podívat jakou obrovskou radost mají, když se jim všechno povede udělat
správně ☺.
Petra Baliharová

ČARODĚJNICKÝ REJ
Zveme širokou veřejnost na čarodějnický rej do sportovního
areálu U Vagón u ve čtvrtek 30. dubna. Z důvodu
Přístavby sociálně technického zázemí U Vagónu nebude letos
velká vatra, jak jsme byli zvyklí. Avšak oheň k opečení buřtů bude
zajištěn. Slet čarodějnic a čarodějů začne v 18:00 hodin. Již
tradičně krásné čarodějnice z řad hasičského sboru připraví pro
děti soutěže. Občerstvení bude zajištěno, zakoupit můžete i buřty
k opékání. Milé děti, slečny a ženy, přijďte rozšířit řady čarodějnic
v převlečení.
Budeme se těšit, přijďte se společně pobavit.
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 1. – 2. května 2020 (pátek, sobota). V pátek
1. května od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu 2. května 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. Těšíme se na vás!
Monika Schmiederová

JARNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO DĚTI A RODIČE
Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II si pro Vás na
jaro 2020 připravil hned několik akcí určených pro děti i rodiče.
24. 3. 2020 od 15:30 „O líném jazýčku“ – logopedické divadlo, po kterém
následují konzultace s logopedkou Pavlínou Lacinovou, Přednášková
místnost za knihovnou v Hořicích
16. 4. 2020 od 17:00 MALÉhRY – Sněhová královna představení pro
rodiče s dětmi od 4 do 7 let, Divadelní sál radnice v Hořicích
21. 4. 2020 od 16:00 Dr. Lidmila Pekařová „Budeme mít školáka“ –
přednáška uznávané psycholožky v Biografu Na Špici v Hořicích
23. 4. 2020 od 15:30 Prevence užívání návykových látek u mladistvých
- Nprap. Aleš Brendl, preventista PČR, akce se koná v Nízkoprahovém centru Pohoda v Hořicích
Akce jsou financované z výše uvedeného projektu a pro účastníky jsou zdarma. Nutná je registrace na
facebookových událostech (MAP ORP Hořice) nebo na e-mailu map@podchlumi.cz.

kolektiv MAP ORP Hořice II

PRANOSTIKY NA BŘEZEN

PRANOSTIKY NA DUBEN

Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Je-li na sv. Josefa hezky, urodí se málo obilí.

Jiří a Marek – mrazem se zalek.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Prší-li na Boží hod velikonoční,
budou všechny neděle až do letnic deštivé.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Jaroslav Vích
Jaroslava Pulcová
Josef Bališ
Josef Čihák

87 let
80 let
90 let
91 let

Výše uvedeným oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví.

Jaro tady je
a venku čaruje,
sluníčka si užívejte
a všichni se rádi mějte.

Narodili se
Štěpánka Kráčmarová z Holovous

KRÁTKÉ ZPRÁVY
•
•
•

Výroční členská schůze zahrádkářů – od 13:30 hodin U Vagónu
Vynášení Morény a vítání jara – od 10:00 hodin od ZŠ a MŠ v Chodovicích
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(Chodovice u Svartesu 10:25 – 10:40 hodin a Holovousy u OÚ 10:50 – 11:05 hodin)
• 01. – 05. 04.
Kontejner na velkoobjemový odpad – ve sportovním areálu U Vagónu
• 02. 04.
Jarní tvoření v MŠ – od 15:30 hodin
(za pěkného počasí na hřišti, jinak v mateřské škole)
• 06. 04.
Velikonoční dílny – pro Klub seniorů od 14:00 hodin,
pro širokou veřejnost od 15:00 hodin do 17:00 hodin
• 15. 04.
Zápis dětí do 1. třídy v ZŠ v Chodovicích – od 15:00 do 17:00 hodin
• 17. 04.
Hasiči – sběr železa
• 14. – 16. 04.
EKOSBĚR - Sběr elektro, papír, víčka, baterie v ZŠ Chodovice
• 20. 04.
Beseda – Prevence bolestí zad – v knihovně OÚ od 16:00 hodin
• 22. 04.
Den otevřených dveří ČOV Holovousy – od 17:00 hodin
• 26. 04
Setkání hasičských přípravek – ve sportovním areálu U Vagónu od 9:00 hodin
• 30. 04.
Čarodějnice U Vagónu
(posezení s hudbou pod pergolou – 18:00 – 24:00 hodin)
• 1. – 2. 05.
Výměnný bazar – v hasičárně za Vagónem
• Upozorňujeme občany, že do konce března 2020 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 14. 4.
dále 28. 4., 12. 5., zelená známka (1x za 14 dní) – 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., žlutá známka (měsíční)
– 17. 3., 14. 4., 12. 5., oranžová známka (rekreační) – 14. 4., 28. 4., 12. 5., černé pytle na směsný odpad –
svoz každé úterý, pytle s tříděným odpadem (plast, papír) – každé 1.úterý v měsíci: - 3. 3., 7. 4., 5. 5.,
22. 03.
27. 03.
28. 03.
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