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Slovo starosty obce
VáÏení a milí spoluobãané, dostal jsem
prostor v novû koncipovaném zpravodaji, abych Vás oslovil a napsal pár ﬁádkÛ.
BlíÏící se konec roku vÏdy nabízí prostor
k bilancování, zvlá‰È v krátkém období po
konání komunálních voleb. Chci vyuÏít této
pﬁíleÏitosti a podûkovat za podporu v komunálních volbách. âas ukáÏe, jak se bude vyvíjet spolupráce zastupitelÛ a na jak˘ch prioritách se shodne.
Nebudu se vracet k tomu, co uÏ se udûlalo, ale o co budu usilovat. M˘m cílem je pokraãovat v zahájen˘ch projektech a zajistit
jejich dokonãení. Ve fázi realizace je tvorba
nového územního plánu. Musíme ho projednat a schválit. O termínu projednání budete

vãas informováni. âeká nás realizovat projekt na stavbu nov˘ch chodníkÛ ve Velkém
Chvojnû. Chci dokonãit revitalizaci rybníka
v Luãním Chvojnû. Dokonãit pﬁístavbu u kulturního domu ve Velkém Chvojnû. Ta by
mûla zajistit v budoucnosti lep‰í pﬁístup na
sál i sociální zázemí. Budu usilovat o opravu
komunikací po‰kozen˘ch stavbou kanalizace. Bytové domy potﬁebují v nejbliÏ‰í dobû
opravu balkónÛ. Chtûl bych zajistit opravu
v roce 2019. Dal‰í opravy by se mûly provádût postupnû podle naléhavosti. Mojí snahou je a nadále bude, finanãní prostﬁedky
vynakládat úãelnû a efektivnû, rozvíjet
v‰echny místní ãásti obce ku prospûchu
v‰ech obãanÛ.

Závûrem bych vám v‰em chtûl popﬁát
klidné proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû
‰tûstí a zdraví do nového roku 2019.
Václav Svoboda, starosta obce

Volby do Zastupitelstva obce 2018
Václav Svoboda - starosta obce (172 hlasÛ)
Markéta VaÀáãová - místostarostka obce (139 hlasÛ)
Jiﬁina Bischoffiová - pﬁedsedkynû finanãního v˘boru (140 hlasÛ)
Martin Bílek - ãlen finanãního v˘boru (94 hlasÛ)
Miloslav Ke‰ner - ãlen finanãního v˘boru (107 hlasÛ)
Ing. Josef Schmieder - pﬁedseda kontrolního v˘boru (94 hlasÛ)

Karel Kováã - ãlen kontrolního v˘boru (84 hlasÛ)
Hana Mrázková - ãlenka kontrolního v˘boru (85 hlasÛ)
Bc. Martin BÛÏek - ãlen zastupitelstva (121 hlasÛ)
Ustavující zasedání zastupitelstva obce probûhlo 5. 11. 2018 na
sále KD ve Velkém Chvojnû.

Spolek Chvojensko
V roce 2018 poﬁádal Spolek Chvojensko
ﬁadu tradiãních akcí (ples, Masopust, pálení
ãarodûjnic, Antonínské odpoledne, Trasovka apod.). Leto‰ní novou akcí byly Slavnosti peãeného ãaje, které byly spojeny s podzimními dûtsk˘mi dílniãkami. Ty si dûti náramnû uÏily a odnesly si domÛ mnoho krásn˘ch podzimních i ménû podzimních v˘tvorÛ. Den pﬁed státním svátkem patﬁil také
100letému v˘roãí od vzniku âSR. Tento v˘znamn˘ okamÏik na‰í historie jsme jako
spolek uctili zasazením Stromu svobody lípy srdãité. Ta byla zasazena na návsi
„U Antonína“.
Dal‰ím projektem do kterého je spolek
Chvojensko zapojen je pietní úprava b˘valého hﬁbitova nad Arnultovicemi, kter˘ je realizován spoleãnû s ústeckou farností, zastoupenou arcidûkanem Mgr. Miroslavem
·imáãkem. Hybnou silou v‰ech aktivit

Sázení lípy.

v souvislosti s úpravou hﬁbitova je pan
Lubo‰ Kunze z Arnultovic a je tak hlavním
iniciátorem projektu. Tráví v prostorách starého hﬁbitova spoustu svého volného ãasu

a vûnuje mu tak nejen mnoho osobních sil.
Úloha na‰eho spolku spoãívá v tom, Ïe
jsme zpracovali a podali grantové Ïádosti na
(Pokraãování na následující stranû)
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restaurování a navrácení centrálního kﬁíÏe,
kter˘ na tomto místû kdysi b˘val. Získali
jsme granty hned dva - na restaurování kamenného podstavce od Ústecké komunitní
nadace a grant od Nadace Obãanské fórum
na restaurování pÛvodního litinového kﬁíÏe.
Ten se na‰el na pÛvodním místû pod nánosem zeminy. âlenové spolku se také zapojili spoleãnû s velkochvojensk˘mi hasiãi, ale
i dal‰ími nad‰enci do dobrovolné práce
a uspoﬁádali první brigádu, na terénní úpravu tohoto místa.
Místo se váÏe k historii chvojenska, proto
si zasluhuje pietní úpravu i vzhledem
k tomu, Ïe pﬁesto, Ïe byly v 50. letech minulého století zlikvidovány náhrobky, vût‰ina pohﬁben˘ch na tomto místû v zemi zÛ-
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Brigáda na hﬁbitovû.

stala dosud. Dlouhé roky b˘val˘ hﬁbitov zarÛstal nálety a plevely, staré hroby se propadaly. Nyní se spojily síly nûkolika subjektÛ
a také aktivních lidí, aby se toto místo upravilo do patﬁiãného stavu. Souãasnû bude
osazena informaãní tabule, na které bude
popsána jeho historie. Návrh na tuto desku
vytvoﬁil Petr Mikula z Malého Chvojna autor knihy o historii Chvojensk˘ch obcí.
Souãasnû spolek osloví na‰í obec (zastupitelé), zda v budoucnu podpoﬁí tento projekt
a schválí z rozpoãtu obce na rok 2019 ãástku 6000,- Kã na v˘robu potisku desky infotabule. Je zde pﬁedpoklad, Ïe v‰e bude hotové do listopadu 2019.
Dal‰ím projektem, kter˘ spolek plánuje je

pokraãování v úpravû návsi v Luãním Chvojnû. Podali jsme Ïádost do grantového ﬁízení
Nadace Partnerství na vytvoﬁení tzv. „Antonínovu zahrádku“. Tento projekt obná‰í kvûtinovou v˘sadbu v okolí sochy sv. Antonína,
osazení dvou laviãek a pítka pro mot˘ly ãi
ptáky. Pokud grant získáme, budou následné práce realizovány dobrovolnicky prostﬁednictvím ãlenÛ na‰eho spolku a dal‰ími
nad‰en˘mi lidmi, kteﬁí budou mít zájem zapojit se. Samozﬁejmû se mÛÏe stát, Ïe grantová Ïádost nebude schválena. V tomto pﬁípadû v˘sadbu provedeme v men‰í míﬁe
a postupnû.
A o dal‰ích plánovan˘ch akcích a aktivitách aÏ v pﬁí‰tím vydání Chvojensk˘ch novin.
Za spolek Chvojensko, Iva Mudrová

20 let od vzniku novodobé Obce Velké Chvojno
Obce chvojenska - Velké Chvojno, Luãní Chvojno, Malé
Chvojno, Îìár, Arnultovice a Mnichov byly v roce 1980 integrovány do tzv. stﬁediskové obce Libouchec a aÏ do konce
roku 1997 tvoﬁily její místní ãásti. Pﬁed rokem 1980 tvoﬁily samostatné celky Velké Chvojno s ãástmi Malé Chvojno a Îìár
a Luãní Chvojno s ãástmi Arnultovice a Mnichov.
V novodob˘ch dûjinách Chvojenska docházelo k nejvût‰ímu rozvoji právû v této dobû. Následná integrace byla administrativním
úkonem a obãané sluãovan˘ch obcí nemûli moÏnost vyjádﬁit svoji
vÛli v referendu jak tomu bylo pﬁi rozdûlení obcí v roce 1997.
Nespokojenost se správou chvojensk˘ch obcí zjevná zanedbanost a nezájem ze strany Libouchce, patrná v posledních tﬁech letech vedla k vytvoﬁení obãanské iniciativy, která si kladla za cíl zjistit názory lidí na pﬁípadné oddûlení na‰ich obcí a dal‰í informace
u státních orgánÛ (Okresní úﬁad, Finanãní úﬁad apod.), aby bylo
moÏno obãany co nejobjektivnûji informovat. U zrodu této iniciativy
stál pan Martin Pilaﬁ z Velkého Chvojna (místní uãitel), dále pak p.
Jan Kubík ze Îìáru, p. Jiﬁina Bischoffiová z Luãního Chvojna. Jednání na úﬁadech, diskusí s obãany se zúãastÀovali i jinak nápomocni byli zejména p. Alena Hanu‰ová z Luãního Chvojna, p. Václav
Svoboda z Arnultovic, p. Oldﬁich ·ec z Mnichova, p. Alena Komárková z Malého Chvojna, p. Ivana ·imáková z Velkého Chvojna
a dal‰í, kteﬁí se postupnû k této my‰lence pﬁidávali.
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Dne 25. 2. 1997 byla svolána schÛze obãanÛ do Restaurace
U Lípy ve Velkém Chvojnû, kde byly pﬁedloÏeny ve‰keré zji‰tûné informace a probûhla diskuse.
Této akce se zúãastnilo cca 45 obãanÛ, v˘sledkem bylo sepsání
dopisu Obecnímu zastupitelstvu Libouchce s informací o tomto jednání a se Ïádostí o zveﬁejnûní pﬁíjmÛ a v˘dajÛ t˘kajících se obcí
Chvojenska. Dále byl sepsán dopis pﬁednostovi Okresního úﬁadu
v Ústí nad Labem.
Po jednání s obcí Libouchec a Okresním úﬁadem byl pﬁedloÏen
dne 25. bﬁezna 1997 návrh na konání referenda ve Velkém Chvojnû,
Malém Chvojnû, Luãním Chvojnû, Arnultovicích, Îìáru a Mnichovû
se znûní otázky, která bude v referendu poloÏena:
„Souhlasíte s oddûlením ãástí Velké Chvojno, Luãní Chvojno, Malé
Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Îìár od obce Libouchec k 1. 1.
1998 a s vytvoﬁením samostatné obce Velké Chvojno s ãástmi obce
Luãní Chvojno, Malé Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Îìár s vlastní
samosprávou vykonávanou obecním zastupitelstvem?“. Navrhovatelem byl p. Martin Pilaﬁ, 1. náhradníkem navrhovatele p. Jiﬁina Bischoffiová a 2. náhradníkem p. Jan Kubík. Tento návrh podepsalo 337
podporovatelÛ (tj. 95% z celkového poãtu voliãÛ).
Na tomto návrhu nebylo shledáno Okresním úﬁadem ani MV
chyb, takÏe referendum bylo vyhlá‰eno na 20. ãervna 1997 se znû(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
ním otázky tak, jak byla obsaÏena v návrhu.
Referendum se tedy konalo 20. ãervna
v pátek, místnost, kam chodili obãané odevzdávat své hlasy zda-li ano nebo ne na poloÏenou otázku byla ustavena v budovû Základní ‰koly ve Velkém Chvojnû. Po sãítání
a vyhlá‰ení v˘sledku referenda bylo jasné,
Ïe se obãané vyslovili pro oddûlení Chvojensk˘ch obcí od obce Libouchec a to 52%
celkového poãtu voliãÛ.
Na základû tohoto v˘sledku vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnutí o vzniku obce
Velké Chvojno s ãástmi Luãní Chvojno,
Malé Chvojno, Arnultovice, Mnichov a Îìár
s úãinností od 1. 1. 1998.
Jiﬁina Bischoffiová
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Peãovatelská sluÏba Ústí nad Labem
Organizace nabízí seniorÛm a osobám se zdravotním postiÏením sluÏby, které umoÏní dÛstojn˘ Ïivot ve vlastní domácnosti. Peãovatelská sluÏba Ústí nad Labem, pﬁíspûvková organizace je samostatnou pﬁíspûvkovou organizací s právní subjektivitou, zﬁizovanou Statutárním mûstem Ústí nad Labem. Své sídlo má ve zdravotním stﬁedisku na Bukovû. Organizace poskytuje své sluÏby osobám, které mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu vûku, chronického onemocnûní nebo zdravotního postiÏení a rodinám s dûtmi, jejichÏ situace vyÏaduje pomoc jiné fyzické osoby. SluÏby jsou poskytovány na základû uzavﬁené smlouvy. Peãovatelská sluÏba poskytuje pomoc pﬁi zvládání bûÏn˘ch úkonÛ péãe o vlastní osobu. Pomoc
pﬁi osobní hygienû nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy nebo
pomoc pﬁi zaji‰tûní stravy. Pomoc pﬁi zaji‰tûní chodu domácnosti jako je bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti nebo bûÏné nákupy a pochÛzky.
Zastupitelé obce Velké Chvojno v záﬁí 2018 schválili spoluúãast této sluÏby. Obec hradí
50Kã za kaÏdou hodinu poskytované péãe dle skuteãnû spotﬁebovaného ãasu nezbytného
k zaji‰tûní úkonu. Kontakty: ¤editelka: Bc Ditta Hromádková 475 211 781
Kanceláﬁ sociálního úseku: 475 210 631 E-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz
Markéta VaÀáãová, místostarostka

DÛleÏité informace pro obãany obce
■ OBECNÍ Ú¤AD VELKÉ CHVOJNO
Telefon/email: 411 198 930,
podatelna@obecvelkechvojno.cz
Starosta: Václav Svoboda 734 478 205,
Místostarostka:
Markéta VaÀáãová 723 568 804
Pondûlí:
8:00 hod. - 12:00 hod. 12:30 hod. - 17:00 hod.
Úter˘:
8:00 hod. - 12:00 hod. 12:30 hod. - 15:00 hod.
Stﬁeda:
8:00 hod. - 12:00 hod. 12:30 hod. - 17:00 hod.
âtvrtek:
8:00 hod. - 12:00 hod. 12:30 hod. - 15:30 hod.
Pátek:
8:00 hod. - 12:00 hod.
KaÏd˘ pátek je pokladna na OÚ zavﬁená!!
■ OBECNÍ KNIHOVNA V. CHVOJNO
Obecní knihovna Velké Chvojno je umístûna ve víceúãelové budovû ve Velkém
Chvojnû. Podaﬁilo se knihovnu zaregistrovat
do národní sítû knihoven a vytvoﬁit tak pﬁedpoklady pro její dal‰í ãinnost. K dispozici je
pro ãtenáﬁe dvakrát v t˘dnu. V knihovnû je
moÏnost vyuÏít i poãítaãe pﬁipojené na internet. Na‰í snahou je umoÏnit obãanÛm vyuÏívat moderní komunikaãní technologie.
PﬁeváÏnû tuto moÏnost vyuÏívá na‰e mládeÏ.
Provozní doba:
Úter˘:
14:00 hod. - 17:00 hod.
âtvrtek: 14:00 hod. - 17:00 hod.
■ SBùRN¯ DVÒR OBCE V. CHVOJNO
Provozní doba:
Duben aÏ ﬁíjen:
pondûlí aÏ ãtvrtek 12.00 - 16.00 hod.
Duben aÏ ﬁíjen
sobota 9.00 - 12.00 hod.
jednou mûsíãnû dle rozpisu
Listopad aÏ bﬁezen
pondûlí aÏ stﬁeda 12.00 - 16.00 hod.
V pﬁípadû potﬁeby, není-li pﬁítomna obsluha,
volejte telefonní ãísla:
733 652 223 nebo 604 964 046
■ Termíny svozu tﬁídûného odpadu od
nemovitostí rok 2018

Velké Chvojno, Malé Chvojno, Îìár 7.12, 21.12.
Arnultovice, Luãní Chvojno, Mnichov 30.11, 17.12.
■ Termíny svozu tﬁídûného odpadu od
nemovitostí rok 2019
Velké Chvojno, Malé Chvojno, Îìár
4.1, 11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 5.4,
18.4, 3.5, 17.5, 31.5, 14.6, 28.6, 12.7, 26.7,
9.8, 23.8, 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11,
15.11, 29.11, 6.12, 20.12.
Arnultovice, Luãní Chvojno, Mnichov
4. 1., 18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4,
26.4, 10.5, 24.5, 7.6, 21.6, 4.6, 19.7, 2.8,
16.8, 30.8, 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11,
22.11, 13.12.
Dne 19.12. 2018 od 14:00 hod-17:00 hod
bude ve sbûrném dvoﬁe v˘dej KaprÛ pro
vesnici Velké Chvojno
■ Otvírací doba Po‰ta Partner Velké
Chvojno - Telefon: 411 198 932
Pondûlí: 7:30 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Úter˘:
7:30 - 9:00 hod.
14:00 - 15:00 hod.
Stﬁeda:
7:30 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
âtvrtek:
7:30 - 11:00 hod. 14:00 - 15:00 hod.
Pátek:
7:30 - 9:00 hod.
14:00 - 15:00 hod.
■ MUDr. Vladimír Hol˘ - Praktick˘ lékaﬁ
pro dûti a dorost
Libouchec 370, Libouchec 403 35

Telefon: 475 222 360
Pondûlí: 10:30 - 12:30 hod. 13:30-16:00 hod.
Úter˘:
7:30 - 9:30 hod.
Stﬁeda: 10:30 - 12:30 hod. 13:30- 15:00 hod.
âtvrtek: 7:30 - 9:30 hod.
Pátek:
7:30 - 9:30 hod.
■ MUDr. Richard Linek - Stomatolog
Libouchec 401, 403 35 Libouchec
Telefon: 475 222 443
Pondûlí: 8:00 - 13:00 hod. 13:30 - 16:00 hod.
Úter˘:
8:00 - 13:00 hod. 13:30 - 17:00 hod.
Stﬁeda 8:00 - 13:00 hod. 13:30 - 16:00 hod.
âtvrtek: 8:00 - 13:00 hod. 13:30 - 17:00 hod.
Pátek: 8:00 - 13:00 hod. 13:30 - 15:30 hod.
■ MUDr. Libor Dupal - praktick˘ Lékaﬁ
Telefon: Libouchec: 475 222 444,
Velké Chvojno: 411 198 931,
Petrovice: 475 226 170
Pondûlí: 8:00-12:00 hod. Libouchec
14:00 - 16:00 hod. Velké Chvojno
Úter˘: 8:00 - 12:00 hod. Libouchec
15:00 - 17:00 hod. Libouchec
Stﬁeda: 9:00 - 11:00 hod. Petrovice
15:00 - 18:00 hod. Libouchec
âtvrtek: 8:00 - 11:00 hod. Velké Chvojno
13:00 - 16:00 hod. Libouchec
Pátek 8:00 - 12:00 hod. Libouchec
13:00 - 15:00 hod. Petrovice
■ MUDr. EvÏen Bûlka - Gynekolog
Libouchec 370, Libouchec 403 35
Telefon: 471 008 695
âtvrtek: 9:00 - 11:00 hod. 13:00 - 14:00 hod.
OÚ, KK A SPOZ
VÁS SRDEâNù ZVOU NA

ROZSVÍCENÍ
VÁNOâNÍHO STROMU
na návsi ve Velkém Chvojnû

2. prosince 2018
od 17.30 hodin
Vystoupení dûtí ze Základní ‰koly,
prodej ‰kolních v˘robkÛ.
„OHNIVÁ SHOW“
Na zahﬁátí hork˘ „gumídkov˘ punã
a svaﬁák’’.
Hrneãky si vezmûte s sebou.
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Historie kostela V‰ech svat˘ch v Arnultovicích
Dne 15. prosince 2018 se sjedeme v kostele V‰ech svat˘ch v Arnultovicích na tradiãním vánoãním zpívání.
První písemná zmínka o obci je z roku
1352. V 15. století byla obec v drÏení pánÛ
z Vartenberka na Blansku (Blankenstein).
Poslední majitelé panství byli Kolowratové.
Kostel byl farní aÏ do tﬁicetileté války, v roce
1652 byl pﬁifaﬁen k farnosti Skorotice.
Souãasná podoba kostela V‰ech svat˘ch
pochází z roku 1798, kdy byla dokonãena
barokní pﬁestavba. Pozdnû gotick˘ presbytáﬁ pochází z poãátku 16. století. Ohradní
zeì je pravdûpodobnû barokní, nelze
ov‰em vylouãit, Ïe nûkteré její ãásti pocházejí jiÏ z 16. století.
Po odchodu pÛvodních nûmeck˘ch obyvatel v roce 1946 nûjakou dobu slouÏil kostel
svému úãelu. PﬁibliÏnû od roku 1973 se konaly bohosluÏby v kostele sporadicky a v dal‰ích letech pro svÛj neutû‰en˘ stav byl zcela
uzavﬁen. Ani tato kulturní památka neodolala
nájezdÛm vandalÛ, tak byly napﬁ. postupnû
zniãeny varhany. Aby se alespoÀ zachránilo
to co v kostele zbylo, odvezla farnost vûci do
sv˘ch depozitáﬁÛ. V kostele zbylo velmi
skromné zaﬁízení - lavice, torzo oltáﬁe, kazatelna apod. Stav interiéru byl neutû‰en˘, starou dûravou stﬁechou zatékalo, byl po‰kozen
strop nad lodí kostela a skoro to vypadalo, Ïe
kostel spûje ke svému zániku.
Po roce 1989, pﬁedev‰ím zásluhou tehdej‰ího arcidûkana P. Antonína Sporera, se
doãkal kostel opravy stﬁechy a fasády, coÏ
provedla firma Krovstav z Ústí n.L. v letech
1995 - 1997.
V záﬁí 1998 tehdej‰í vedení obce oslovilo
arcidûkana ThDr. Antonína Sporera a iniciovalo setkání v arnultovickém kostele, kter˘
aã z venku opraven˘ sk˘tal uvnitﬁ Ïalostn˘
pohled. Tehdy na místû zástupci obce de-

První zpívání
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Rekonstrukce kostela.
klarovali zájem o obnovení kostela a hﬁbitova a do‰lo k dohodû mezi arcidûkanem
o vzájemné spolupráci v této vûci.
28. ﬁíjna 1998 byla zorganizována brigáda
na úklid kostela. Bylo vyvezeno velké mnoÏství suti, kamení, kostel byl vysm˘ãen od pavuãin a prachu, byly alespoÀ provizornû
opraveny lavice, byly vyspraveny praskliny
v omítce tak, aby se mohlo konat historicky
první „Vánoãní zpívání“, které bylo nacviãeno Ïáky základní ‰koly. K této pﬁíleÏitosti byl
instalován na vûÏ kostela zvon, kter˘ pochází z kostela v âermné a kter˘ se p. arcidûkan rozhodl pﬁemístit. Zavû‰ení zvonu
provádûli p. ·ec, p. Svoboda a ãlenové hasiãského sboru obce Velké Chvojno. Po
dlouh˘ch 25 letech zazvonil zvon na arnultovickém kostele.
„Vánoãní zpívání probûhlo 18. 12. 1998
a pﬁedcházela mu velká pﬁíprava. Atmosféra této akce byla slavnostní a sv˘m zpÛsobem nepopsatelná. Bylo rozhodnuto, Ïe se
tato akce bude konat kaÏd˘ rok a stane se
tradicí.
Hned z jara r. 1999 zapoãaly opravy vnitﬁku kostela, které financovalo arcidûkanství
a na které pﬁispûl Národní památkov˘ ústav.
Opravu provádûl místní zednick˘ mistr Jaro-

slav Kry‰tof se sv˘m pomocníkem Pavlem
Lok‰anem. Kostel vymaloval malíﬁ Jaroslav
Pavlík. Souãasnû s opravou interiéru kostela probûhla rekonstrukce ohradní zdi hﬁbitova, kterou provedl zedník Bohumil Ambroz.
Na tuto rekonstrukci se podaﬁilo sehnat dotaci od Okresního úﬁadu v Ústí n.L.
Na velikonoce r. 2000 se zde konala první
bohosluÏba slova. A v kvûtnu 2000 zde bylo
po letech pokﬁtûno dítû.
Od té doby se koná „Vánoãní zpívání“
v kostele kaÏd˘ rok. Souãasnû kostel slouÏí
svému úãelu, kdy jsou jedenkrát za mûsíc
v kostele bohosluÏby. Farnost v roce 2017
investovala do opravy ﬁíms a v˘mûny trámÛ,
vãetnû opravy stﬁechy.
Kostel V‰ech svat˘ch pﬁedstavuje mimoﬁádnû dobﬁe zachoval˘ pﬁíklad venkovského
kostela z období pozdní gotiky, s presbytáﬁem z poãátku 16. století a barokní pﬁestavbou v roce 1798. Jsou dochovány v‰echny
autentické konstrukce a ﬁada architektonick˘ch prvkÛ. Urbanisticky pﬁedstavuje v˘raznou dominantu obce. Jiﬁina Bischoffiová
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Zprávy ze základní ‰koly
Po del‰í odmlce vyuÏíváme této pﬁíleÏitosti, abychom v úvodu pﬁiblíÏili na‰i ‰kolu i tûm, kteﬁí nás neznají. Základní ‰kola Velké Chvojno se nachází v malé vesniãce kousek od Ústí nad Labem. ·kolu
obklopuje zahrada, která vybavením sk˘tá ‰irokou ‰kálu vyuÏití.
Bûhem pﬁíznivého poãasí se vyuãování pﬁesouvá do altánu a na zahradu, kde nejen ‰kolní druÏina vyuÏívá herních prvkÛ a poﬁádá
rÛzná projektová odpoledne.
V leto‰ním ‰kolním roce ‰kolu nav‰tûvuje 24 dûtí, které jsou vyuãovány ve dvou tﬁídách, nûkteré pﬁedmûty dûlíme aÏ na 3 tﬁídy, naopak pﬁedmûty v˘chovného zamûﬁení absolvují Ïáci v‰ech pûti roãníkÛ spoleãnû.
KaÏdoroãnû je pﬁipraveno pro prvÀáãky malé uvítání do ‰kolních
lavic, aby start jejich docházky byl pﬁíjemn˘. Pro jejich rodiãe pﬁipravuje obec sponzorské dary. Kromû toho obec pﬁispívá kaÏdému
Ïakovi ‰koly 5,-Kã na obûd, rovnûÏ v této spolupráci jsou zaji‰Èovány dary pro odcházející Ïáky 5. roãníku.
Ke konci loÀského ‰kolního roku nám byla opravena stﬁecha, ale
protoÏe budova i vnitﬁní vybavení dosluhuje stáﬁím, doufáme, Ïe se
i v leto‰ním roce podaﬁí najít v rozpoãtu dal‰í finance na opravy,
které si chod ‰koly vyÏaduje. Kromû budovy dosluhuje prÛbûÏnû i
poãítaãové vybavení, coÏ je zase v˘zva pro nás, abychom vyuÏili
moÏnosti poskytnutí financí z jin˘ch zdrojÛ.
Mimo v˘uku se mohou Ïáci v tomto ‰kolním roce zapojit do zájmov˘ch útvarÛ: Dovedné ruce, Hra na flétnu, Poãítaãe a Angliãtina
hravû. Prostﬁednictvím krouÏkÛ se snaÏíme dûtem ukázat moÏnosti
vhodného trávení volného ãasu, kdy se mohou také nûãemu novému pﬁiuãit. V angliãtinû se hravou formou pﬁipravují na v˘uku Aj od
3. roãníku.
Chceme pﬁipomenout, Ïe se snaÏíme o vyuÏívání v‰ech dostupn˘ch dotací, které pomáhají na‰im ÏákÛm ve zlep‰ení v˘sledkÛ a
materiálního vybavení. Dosud pracujeme na dotaci EU, která nám
umoÏnila získat prostﬁedky na podporu ÏákÛ ohroÏen˘ch neúspûchem formou douãování a zaji‰tûním ‰kolního asistenta, kter˘ pomáhá jak ÏákÛm, tak i uãitelÛm, stále pokraãujeme v projektu PROKOM, kdy prostﬁednictvím Krajského úﬁadu pokraãujeme v podpoﬁe
komunikace a sociálních dovedností ÏákÛ, rovnûÏ jsme na základû
tûchto projektÛ získali moderní didaktické pomÛcky, které vyuÏíváme. Pro Ïáky sociálnû slabé opakovanû vyuÏíváme dotace na ‰kolní obûdy, kdy spoleãnost Women for women hradí jejich plnou cenu.
V tomto ‰kolním roce jsme zatím absolvovali nûkteré aktivity k
zdravému Ïivotnímu stylu, Ïáci jsou zapojeni do projektÛ „Hravû Ïij
zdravû“, „Ovoce a zelenina do ‰kol“, ,,Zdravá pûtka“, „Zdravé zuby“,
kaÏdoroãnû se vûnujeme aktivitám spojen˘m s ochranou Ïivotního
prostﬁedí a tﬁídûní odpadu, Ïáci se teoreticky i prakticky pﬁipravují k
dopravní v˘chovû, kaÏdoroãnû si svoje vûdomosti mohou prohlubovat procviãováním angliãtiny i z domova v projektu ,,Angiãtina on
line“. ·kolní druÏina poﬁádala „Drakiádu“, ·trÛdlování, „SoutûÏ o
nejvût‰í jablko“, v‰ichni jsme se zúãastnili Hallowenu aj.
SnaÏíme se zapojovat do vût‰iny akcí spojen˘ch s obcí a zároveÀ
spoleãnû s Ïáky pﬁipravujeme mnoho projektov˘ch dnÛ, o kter˘ch
bychom Vás rádi informovali a na kter˘ch Vás rádi pﬁivítáme.
JiÏ tradiãnû se bude bûhem adventního období konat nûkolik akcí,

na které jsou srdeãnû zváni jak rodiãe, tak ‰iroké okolí. V sobotu 2.
12. 2018 Vás dûti chtûjí potû‰it sv˘m vystoupení na ROZSVÍCENÍ
VÁNOâNÍHO STROMKU od 17.30 hod. na chvojenské návsi u autobusové zastávky, dal‰í vystoupení budou mít v nedûli 15. 12. 2018
od 14.00 hod. v arnultovickém kostele. Nadcházející vánoãní ãas vybízí k zútulÀování domovÛ, a proto je pro rodiãe a prarodiãe ÏákÛ pﬁipraveno vánoãní peãení a tvoﬁení, které se bude konat 11. prosince
a 18. prosince ve ‰kole. Dûdeãky a babiãky velmi oãekáváme na
dnech Vánoãního ãtení a vyprávûní s prarodiãi, to bude probíhat v
prÛbûhu prosince kaÏd˘ ãtvrtek od 10.20 hod. Dûti rády usly‰í, jaké
byly Vánoce ve Va‰em dûtství, na oplátku Vám pﬁeãtou pohádky a
spoleãnû si zazpíváme vánoãní koledy.
V neposlední ﬁadû Vás rádi ve ‰kole uvítáme 20. 12. 2018 od
10.00 hod. na „Den otevﬁen˘ch dveﬁí“, kde si mÛÏete prohlédnout
prostory ‰koly a poﬁídit si vánoãní dekoraci, kterou Ïáci s pomocí pedagogÛ vyrobili. Pro v‰echny úãastníky bude zaji‰tûno z evropského projektu PROKOM i malé obãerstvení a v této spolupráci Vás
ãeká i poslední pﬁedvánoãní vystoupení na‰ich ÏákÛ, na které jste
srdeãnû zváni.
Vedení ‰koly

ZPÍVÁNKY V KOSTELE
DNE 15.12.2018 VE 14.00 HOD.
SRDEâNù VÁS ZVEME NA
VYSTOUPENÍ DùTÍ MATE¤SKÉ A
ZÁKLADNÍ ·KOLY VELKÉ CHVOJNO
DO ARNULTOVICKÉHO KOSTELÍKA
TEPLÉ OBLEâENÍ A DOBROU NÁLADU
VEZMùTE S SEBOU.

Základní ‰kola Velké Chvojno Vás srdeãnû zve na

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
dne 20. 12. 2018 od 10 do 15 hodin. V‰ichni jste
srdeãnû zváni do na‰í ‰koly, kde se mÛÏete podívat, jak v na‰í ‰kole pracujeme. ZárovûÀ Vás
zveme na VÁNOâNÍ TRHY, kde si mÛÏete zakoupit vánoãní v˘zdobu.
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Zpráviãky z mateﬁské ‰koliãky
VáÏení a milí, ãas plyne a v‰e kolem nás
se mûní...
Hned na úvod bych chtûla podûkovat
panu starostovi a celému zastupitelstvu
obce (z uplynulého období), Ïe mi opakovanû projevili dÛvûru a potvrdili mû do funkce
ﬁeditelky mateﬁské ‰koly na dal‰í jmenovací
období a Ïe mateﬁskou ‰kolu finanãnû podporovali.
ZároveÀ bych chtûla podûkovat i paní Ivû
·imákové a paní Lence Horáãkové za
vstﬁícnost, ochotu a pomoc, kdyÏ jsme o ni
poÏádali. Novému zastupitelstvu obce pﬁejeme hodnû sil, pﬁátelské vztahy, komunikaãní shodu, trpûlivost a elán. Víme, Ïe tato
práce je velmi nároãná, zvlá‰È na vedoucích
pozicích...a není ãlovûk ten, kter˘ by se zavdûãil lidem v‰em :o)
Na‰e mateﬁská ‰kola se pﬁihlásila k v˘zvû
M·MT OPVVV, V¯ZVA â. 02_16_022
PODPORA ·KOL FORMOU PROJEKTÒ
ZJEDNODU·ENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ·ABLONY PRO M· A Z· I s projektem
VZDùLÁNÍ JE SCHOPNOST POROZUMùT DRUH¯M. Z tohoto projektu jsme ãerpali dotaci na pozici ·KOLNÍ ASISTENT na
dobu ãtrnácti mûsícÛ a na dal‰í vzdûlávání
pedagogick˘ch pracovníkÛ v oblasti MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI. âást finanãních prostﬁedkÛ jsme pﬁidali ke spon-

zorsk˘m darÛm a pﬁíspûvku obce a poﬁídili
jsme si interaktivní displej Multi Board Barvínek a v˘ukové programy.
S podáním Ïádosti nám pomáhaly a prÛbûÏnou odbornou podporu poskytovaly projektové manaÏerky MAS Labské skály, z.s.
paní Hanka BlaÏková, Renata Jírová a Jiﬁka
Bischoffiová, za coÏ jim patﬁí moje velké
díky.
A teì o tom, jak se nám daﬁí: Od záﬁí
máme 27 zapsan˘ch dûtí, z toho jsou ãtyﬁi
dvouleté a ‰est pﬁed‰kolákÛ.
Prostﬁedí ‰koliãky mají dûti velmi pûkné,
útulné, vybavené hraãkami a pomÛckami
a krásnû vyzdoben˘mi okny, které jen tak
nûkterá ‰kolka nemá. To je práce na‰ich ‰ikovn˘ch paní uãitelek :o)
Vzhledem k tomu, Ïe na integraci nov˘ch
dûtí, a hlavnû tûch nejmlad‰ích, bylo tﬁeba
ponechat více ãasu, mimoﬁádné akce jsme
nepoﬁádali. Vût‰inu ãasu, vzhledem ke krásnému teplému poãasí, jsme pob˘vali na
‰kolní zahradû.
KaÏd˘ t˘den ve ãtvrtek, jako jiÏ spoustu
let zpátky, poﬁádáme angliãtinu hrou a jógu,
kterou vede paní Jaru‰ka Bzurová.
Zapojili jsme se do akce Nejvíc vyvû‰en˘ch vlajek âeské republiky.
O vyhlá‰ení této akce nás informovali
Jitka a Radim Slavíkovi ze Spolku pﬁátel ha-

siãÛ Ústecko, za coÏ jim dûkujeme :o)
Muzeum rekordÛ a kuriozit Pelhﬁimov
uspoﬁádalo k 100. v˘roãí vzniku samostatné
republiky akci s názvem âESK¯ DEN
S âESK¯MI VLAJKAMI, v rámci které bylo
na veﬁejn˘ch prostranstvích, v zahradách,
na budovách, rozhlednách, v oknech domÛ
a na dal‰ích místech po celé âR vyvû‰eno
a nainstalováno 225 191 ãesk˘ch vlajek
(textilních, papírov˘ch, zalaminovan˘ch, prÛmyslovû i vlastnoruãnû vyroben˘ch). Dûti
malovaly malé i velké vlajky ãeské republiky,
kter˘mi jsme „ozdobili“ altán na ‰kolní zahradû a nûkolik vlajek jsme darovali spolku
Chvojensko na jejich akci, kdy sázeli Lípu
srdãitou jako symbol ãeského státu.
Do celorepublikovému rekordu, jenÏ byl
vytvoﬁen v den státního svátku 28. ﬁíjna
2018, se zapojilo 2 445 obcí, mûst, ‰kol, institucí i jednotlivcÛ.
Dûti si ve ‰kolce uÏily „Stra‰idláck˘ den“,
ãeká je pohádka s písniãkami „Lenãiny zpívánky“, pohádka „Za JeÏí‰kem do Betléma“,
vyrábûní z keramiky, zdobení vánoãních
perníãkÛ a vánoãního stromeãku, mikulá‰ská a vánoãní nadílka a vánoãní zpívání
v kostele. Dûti jiÏ zaãaly pilnû trénovat
s paní uãitelkou Marcelkou a Lenkou Pe‰kovou, takÏe se máme opût na co tû‰it....
Na‰i milí, pﬁejeme vám krásn˘ ãas do adventu - uÏ ho moc nezb˘vá, poklidn˘ adventní ãas a v‰em mnoho zdraví a ‰tûstí...
Lenka Tomá‰ová
a v‰ichni z mateﬁské ‰koliãky

Kulturní a spoleãenské akce
■ AKCE NA MùSÍC PROSINEC
01. 12. 2018 Mikulá‰ v Luãním Chvojnû
02. 12. 2018 Rozsvícení VÁNOâNÍHO STROMU ve Velkém
Chvojnû od 17.30 hod.
08. 12. 2018 Mikulá‰ská besídka ve Velkém Chvojnû,
od 15.00 hod.
15. 12. 2018 Zpívání v kostele. Vystoupí dûti ze Z·
a M· Domeãek Velké Chvojno, od 14.00 hod.
22. 12. 2018 Stolní tenis v KD Velké Chvojno - 13.00 hod.
prezentace - 13.30 hod. zaãátek

■ PLÁNOVANÉ AKCE:
19. 1. 2019
08. 2. 2019

Ples v KD ve Velkém Chvojnû
V˘Ïiva v praxi s Blankou Barto‰ovou ve ‰kole
Velké Chvojno
09. 2. 2019 Ples v KD v Luãním Chvojnû
16. 2 2019
Rej masek v KD ve Velkém Chvojnû
23. 2. 2019 Masopust v KD v Luãním Chvojnû
09. 3. 2019 MDÎ v KD ve Velkém Chvojnû, 16 hod.
Taneãní zábava, 20 hod.
Bﬁezen 2019 Peãení voÀavého kváskového chleba
s Danou ·tûchovou
Duben 2019 Ukliìme svût, ukliìme âesko 2019
19. 4. 2019 Velikonoãní turnaj ve stolním tenisu
v KD Velké Chvojno
30. 4. 2019 âarodûjnice na plácku v Luãním Chvojnû
30. 4. 2019 âarodûjnice u Hospody pod Lipou ve Velkém Chvojnû
Máte nûkdo zájem o spolupráci na vydávání Chvojensk˘ch
novin? Kontaktujte Markétu VaÀáãovou 723 568 804, mistostarosta@obecvelkechvojno.cz
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Zveme v‰echny dûti na

TRADIâNÍ
SETKÁNÍ
S MIKULÁ·EM,
âERTEM
A ANDùLEM.
âeká Vás spousta
zábavy a mikulá‰ská
nadílka. Dne 8.12. 2018
od 15.00 hod.
Na sále ve Velkém
Chvojnû. âertovsky
kouzelná zábavná show
pro dûti S „HOPSÍKEM“.
Srdeãnû Vás zvou OÚ,
KK a SPOZ
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SDH Velké Chvojno
K 1. 11. 2018 máme registrováno 50 ãlenÛ, z toho 20 dûtí v kategorii, mlad‰í, star‰í a dorost.
Bûhem roku se pravidelnû úãastníme rÛzn˘ch soutûÏí - buì poﬁádan˘ch OSH Ústí nad Labem, nebo ostatními sbory.
První leto‰ní soutûÏ dûtí byl zimní sraz v Telnici, dále záhájení hry
Plamen v Telnici, poÏární útoky - O pohár starosty SDH Chabaﬁovice, ukonãení hry plamen ve Svádovû a Samovar v Telnici.
Dospûlí se úãastnili závodu a putovní put˘nku v Chlumci, útoku z
vozidla v Ryjicích, netradiãního poÏárního útoku v MojÏíﬁi a Memoriálu Jaroslava Doubravy na VarvaÏovû. Memoriálu Jaroslava Doubravy se Ïeny i muÏi úãastní kaÏd˘ rok a velmi se nám v této soutûÏi
daﬁí. Pravidelnû se umísÈujeme na pﬁedních pﬁíãkách. V leto‰ním
roce jsme pﬁivezli dvû první místa a jiÏ po ãtvrté v ﬁadû putovní pohár
pro absolutního vítûze.
Na‰e SDH poﬁádá a pomáhá pﬁi rÛzn˘ch akcích, jako je pálení ãarodûjnic, stavûní májky, dûtsk˘ den, Antonínské slavnosti, stanování
na hﬁi‰ti, trasovka, úklid Chvojenska a obnova hﬁbitova v Arnultovicích.
V leto‰ním roce jsme slavili 140let zaloÏení SDH Velké Chvojno,
kde jsme oceÀovali zaslouÏilé ãleny, kteﬁí se zaslouÏili o vybudování
SDH. Tato akce se nám i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí velmi povedla.
Pravidelnû poﬁádáme s dûtmi v˘lety, v leto‰ním roce jsme nav‰tívili HZS Ústí nad Labem, HZS Dûãín, ZOO Dûãín a Past˘ﬁskou
stûnu.
Je‰tû s dûtmi pﬁipravujeme vánoãní posezení s rodiãi, kde budou
obeznámeni s ãinností na‰eho sboru v tomto roce.
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Pﬁijìte fandit na‰im fotbalistÛm

FKA Velké Chvojno bylo zaloÏeno v roce
1969 a pﬁí‰tí rok bude slavit 50. let od jeho
vzniku, na které plánujeme pozvat b˘valé
hráãe klubu a spoleãnû zavzpomínat na zaãátky Chvojenského fotbalu.
Ná‰ klub v minulé sezonû dosáhl historického úspûchu, kdy jsme se stali mistry
Okresního pﬁeboru. V posledním zápase byl
pro nás oporou i nejstar‰í dlouholet˘ hráã
Jan âern˘.
Tento úspûch nás mohl posunout do krajské soutûÏe, ale z dÛvodu nevyhovujících
kabin a vy‰‰ího vûkového prÛmûru hráãÛ se
postup neuskuteãnil.
V sezonû 2018-19 má muÏstvo spoustu
zranûn˘ch hráãÛ a pohybuje se zhruba
uprostﬁed tabulky.
Za A muÏstvo trenér, Martin Bílek

dobû máme celkem 10 dûtí, které spadají
vût‰inou do kategorie star‰í pﬁípravky.
První fotbalové krÛãky dûtí nebyly ov‰em
jednoduché, ale s pﬁib˘vajícími zku‰enostmi
raketovû rostly.
V roce 2017 jsme se pﬁihlásili do soutûÏe
mlad‰ích pﬁípravek a od tohoto data se dûti
pravidelnû úãastní satelitních turnajÛ, které
poﬁádají jednotlivé kluby minimálnû 4x do
roka.
V této sezonû hrají jiÏ satelity v kategorii
star‰í pﬁípravka, kde si nevedou vÛbec ‰patnû, tak doufáme, Ïe v tomto trendu hodlají
pokraãovat a budou nám v‰em dûlat jen radost.
Kladn˘ vztah k fotbalu se snaÏíme rozvíjet
rÛzn˘mi zpÛsoby.
Dne 1. 9. 2018 se uskuteãnil za podpory
Jiﬁího Zachariá‰e ml. a obecního úﬁadu, jenÏ
poskytl finanãní prostﬁedky na dopravu, fotbalov˘ v˘let na ligové utkání Liberec - Ostrava. Souãástí zájezdu bylo pﬁátelské utkání se star‰í pﬁípravkou Liberce. I kdyÏ celé
utkání provázel hust˘ dé‰È, kluky to nesmírnû bavilo, protoÏe na malé fotbalisty ãekal
úkol nejvût‰í. Mûli vyvést ligové hráãe na
hrací plochu pﬁed samotn˘m utkáním a to
v‰e pod dohledem televizních kamer. Po úspû‰ném uvedení hráãÛ, usedli malí fotbalisté spolu s rodiãi do VIP zóny, odkud mohli
v klidu sledovat celé fotbalové utkání.
Za star‰í pﬁípravku trenér, Jiﬁí Limr

A JE·Tù PÁR ¤ÁDEK K ÎÁâKÒM FKA
VELKÉ CHVOJNO
Historie fotbalového „potûru“ se opût zaãala psát na jaﬁe roku 2015 a v souãasné
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