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VáÏení spoluobãané,
Konãí volební období 2018-2022 a já vyuÏívám této pﬁíleÏitosti, abych Vás informovala o dûní v na‰í obci. Musím zkonstatovat,
Ïe se toho událo hodnû a Ïe to byla jízda ??
Za ty ãtyﬁi roky se stalo spoustu vûcí,
které nám v‰em daly zabrat, a to pﬁedev‰ím
Covid -19, poãínající energetická krize, vysoká inflace v dÛsledku války na Ukrajinû,
která se dot˘ká nás v‰ech.
Stoupající ceny potravin, pohonn˘ch
hmot a narÛstající ceny za energie nás
v‰echny dûsí. Vláda chystá opatﬁení ke
zmírnûní tûchto dopadÛ. V pﬁípadû, Ïe se
nûkdo z na‰ich obãanÛ dostane do existenãních problémÛ v dÛsledku vysok˘ch

cen, mÛÏete se obrátit prostﬁednictvím na‰eho obecního úﬁadu nebo pﬁímo, na sociální pracovnici Obecního úﬁadu Libouchec
paní Petru RÛÏiãkovou, která je pﬁipravena
Vám pomoci v oblasti sociálních dávek, dÛchodÛ, kompenzaãních pomÛcek, sociálních sluÏeb, dluhového poradenství, ãi v jin˘ch sociálních oblastech. Nebojte se ji
kontaktovat!!!
A abych nemluvila pouze o tom ‰patném,
tak to vezmeme z druhého konce.
Chtûla bych podûkovat v‰em zamûstnancÛm obce, jak dûvãatÛm z Obecného úﬁadu,
tak technick˘m zamûstnancÛm Sbûrného
dvora za jejich práci na zaji‰tûní chodu obce

a v‰eho co je s tím spojené. Podûkování
patﬁí kolegÛm zastupitelÛm, to, co se v‰e
podaﬁilo, bylo dosaÏeno pﬁedev‰ím jejich
pﬁiãinûním. Myslím si, Ïe na‰e obce kvetou
do krásy a ãistoty, alespoÀ se o to aktivnû
snaÏíme ãast˘m úklidem a sekáním veﬁejn˘ch prostranství, opravami veﬁejn˘ch
budov, jako jsou bytové domy, základní
‰kola nebo i autobusové ãekárny (podrobné
informace o akcích, které se v tomto volebním období uskuteãnili, se doãtete dále v novinách).
Chtûla bych podûkovat kulturní komisi
a spolkÛm pÛsobícím v na‰í obci, které
se snaÏí ten ná‰ uspûchan˘ a hektick˘
Ïivot tro‰ku zpﬁíjemnit rÛzn˘mi kulturními akcemi. Patﬁí jim dík.
Markéta VaÀáãová,
starostka obce
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Co se podaﬁilo ve volebním období 2018 - 2022
âasto sl˘cháme, Ïe se nejvíce investuje do Velkého Chvojna. To je pravda. Místní ãást Velké Chvojno je vesniãka na‰e stﬁedisková, je
tu Základní ‰kola i Mateﬁská ‰kolka, sídlí tu Obecní úﬁad, je zde ordinace lékaﬁe, po‰ta, obchod, sbûrn˘ dvÛr....Jsou tu také bytové domy,
které jsou v majetku obce. Nezapomínali jsme ale ani na men‰í místní ãásti na‰í obce. V tomto pﬁehledu chceme shrnout, co se za uplynulé období povedlo a pﬁipomenout i to, co ãeká na nové zastupitelstvo.

MULTIFUNKâNÍ H¤I·Tù VE VELKÉM CHVOJNù.
Jedná se o první zrealizovanou etapu zámûru vybudování sportovního areálu vãetnû zázemí pro sportovní aktivity. Zámûr existuje více
jak 10 let, byla zpracována projektová dokumentace a obec se nûkolikrát pokou‰ela získat dotaãní peníze. Nepodaﬁilo se, a proto zastupitelstvo rozhodlo o rozdûlení projektu a podání alespoÀ první etapy a to právû vybudování multifunkãního hﬁi‰tû. Kdo pamatuje stav pozemku, kde nyní hﬁi‰tû stojí pﬁed realizací, jistû pochopí, Ïe to nebyl jednoduch˘ projekt. V prÛbûhu bylo zji‰tûno nestabilní podloÏí a projektant
musel projekt doplnit a z ãásti pﬁepracovat. Vznikly tak vícepráce, které spoãívaly ve zpevnûní podkladu hﬁi‰tû, drenáÏích. Nicménû nakonec pﬁes v‰echny peripetie se v‰e podaﬁilo a hﬁi‰tû je v provozu. VyuÏívá ho Základní ‰kola i Mateﬁská ‰kolka, pﬁímûstsk˘ tábor, sportovci
a veﬁejnost. Informace o moÏnosti rezervace jsou na stránkách obce. Multifunkãní hﬁi‰tû bylo spolufinancováno dotací z Programu podpora rozvoje regionÛ 2019 Ministerstva pro místní rozvoj âR.

POZEMEK P¤ED REALIZACÍ MF H¤I·Tù

HOTOVÉ MF H¤I·Tù
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ZATEPLENÍ BYTOV¯CH DOMÒ - ENERGETICKÉ ÚSPORY.
Na‰e zastupitelstvo rozhodlo o realizaci energetick˘ch úspor v bytov˘ch domech jiÏ v roce 2019, aniÏ bychom vûdûli, jak bude toto téma
dÛleÏité a aktuální. K rozhodnutí nás vedla skuteãnost, Ïe je nutné vyuÏít moÏností dotací a realizovat souãasnû se zateplením plá‰tû domÛ
i zateplení sklepÛ, pÛdy a u tûch domÛ, které to potﬁebují i v˘mûnu stﬁe‰ní krytiny. Nejprve byly dokonãeny bytové domy ãp. 7 a 13 ve Velkém Chvojnû (zateplení plá‰tû, sklepÛ, pÛdy), následnû bytov˘ dÛm ãp. 16 v Luãním Chvojnû (zateplení plá‰tû, sklepa, pÛdy, oprava stﬁechy, vybudování odvodnûní od okapov˘ch svodÛ do de‰Èové kanalizace). Pokraãovali jsme zateplením bytového domu ãp. 27 Velké Chvojno, kter˘ je nyní tûsnû pﬁed kolaudací (zateplení plá‰tû, sklepa, pÛdy, opravy balkónÛ, v˘mûna stﬁe‰ní krytiny), tûsnû pﬁed koncem realizace je ãp. 26 ve Velkém Chvojnû (zateplení plá‰tû, sklepa, pÛdy, opravy balkónÛ, v˘mûna stﬁe‰ní krytiny). Zb˘vá zrealizovat bytov˘ dÛm ãp.
23 ve Velkém Chvojnû, na kterém zaãne dodavatel pracovat v prÛbûhu leto‰ního podzimu a hotov˘ bude v prÛbûhu prvního pololetí 2023.
Zde se bude také realizovat zateplení plá‰tû, sklepa, pÛdy, v˘mûna stﬁe‰ní krytiny). Na realizaci energetick˘ch úspor zaÏádala obec úspû‰nû o dotaci z Evropsk˘ch strukturálních fondÛ - Regionálního integrovaného operaãního programu. Podle toho, jak jsou domy postupnû kolaudovány, jsou dotace vypláceny. Vyplaceny dotace dosud byly na ãp. 7 a 13 Velké Chvojno a ãp. 16 Luãní Chvojno. Dotace je 40%
z celkov˘ch nákladÛ.

BYTOVÉ DOMY VE VELKÉM CHVOJNù
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BYTOV¯ DÒM V LUâNÍM CHVOJNù

ZATEPLENÍ A V¯MùNA ZDROJE VYTÁPùNÍ,
VâETNù REKUPERACE V ZÁKLADNÍ ·KOLE VE VELKÉM CHVOJNù
Na‰e ‰kola si jistû zaslouÏí, aby vypadala dÛstojnû a krásnû. Souãasnû se jiÏ nebude topit uhlím, ale byla instalována tepelná ãerpadla.
Ve veﬁejn˘ch budovách je nutné pﬁi zateplení instalovat tzv. rekuperaci, coÏ je vlastnû nucené vûtrání. Realizace spûje ke zdárnému zakonãení projektu. Na tuto akci jsme získali dotaci z Národního plánu obnovy - Operaãního programu Ïivotního prostﬁedí. Jedná se také o
dotaci z Evropsk˘ch fondÛ. Na tento projekt pouÏijeme i 1 200 000,- Kã ze splátek kotlíkov˘ch pÛjãek.
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NOVÁ KUCHY≈ V ZÁKLADNÍ ·KOLE
Na‰e ‰kola nebude mít jen nov˘ kabátek, ale i novû zrekonstruovanou a vybavenou ‰kolní kuchyÀ. V rámci projektu bude kuchyÀ zrekonstruována a bude poﬁízeno nové vybavení, vãetnû konvektomatu. ·kola získala dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci 6. v˘zvy
MAS Labské skály - PRV (Evropské fondy). Projekt bude hotov˘ na zaãátku ‰kolního roku.

CHODNÍK VE VELKÉM CHVOJNù I. ETAPA
V roce 2020 byly zrekonstruovány chodníky ve Velkém Chvojnû - I. etapa. Na projekt získala obec v rámci 9. v˘zvy MAS Labské skályIROP. Zb˘vá realizace dal‰ích dvou etap chodník ve spodní ãásti obce, toãna u zastávky autobusu, nov˘ chodník od zastávky kolem obchodu a dále k fotbalovému hﬁi‰ti.

REKONSTRUKCE WC V KULTURNÍM DOMù VE VELKÉM CHVOJNù
Byly zrekonstruovány WC v kulturním domû ve Velkém Chvojnû. Akce byla financována z rozpoãtu obce. Zb˘vá dostavût WC pro sál v
rozestavûném pﬁístavku v zadním traktu Kulturního domu. Byla dokonãena projektová pﬁíprava, je vydáno stavební povolení na vybudování WC (pÛvodní stavební povolení znûlo na stavbu skladÛ). V‰e je pﬁipraveno a podle moÏností rozpoãtu bude nutné tento projekt dokonãit
- je to úkol pro nové zastupitelstvo.

V¯MùNA ST¤E·NÍ KRYTINY NA SBùRNÉM DVO¤E
Na sbûrném dvoﬁe ve Velkém Chvojnû, byla v havarijním stavu stﬁecha. Do objektu pﬁi de‰tích zatékalo. Proto byla na celé stﬁe‰e krytina vymûnûna. V˘mûna byla financována z rozpoãtu obce.
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PROSTOR K SETKÁVÁNÍ VE ÎëÁRU
Ve Îìáru byl vybudován prostor pro setkávání, kter˘ byl vybaven altánem, herními prvky pro dûti, prostor byl oplocen, byl vyrovnán povrh
pro malé hﬁi‰Èátko na míãové hry.

DOPLNùNÍ DùTSKÉHO H¤I·Tù V MNICHOVù
Dobrovolníci z ﬁad obãanÛ vyrobili a osadili na dûtské hﬁi‰tû v Mnichovû dal‰í herní prvek. O hﬁi‰tû se starají kaÏdoroãní údrÏbou.
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OPRAVA POMNÍKÒ Z 1. SV. VÁLKY
Obec získala dotaci z Ministerstva obrany z Programu na péãi o váleãné hroby a pietní místa. V rámci projektu se provádí realizace opravy pomníku padl˘m v 1. svûtové válce v Arnultovicích (kde je jiÏ oprava dokonãena), ve Velkém Chvojnû (kde oprava právû probíhá) a ve
Îìáru (kde bude oprava zrealizována do konce ﬁíjna 2022)

ARNULTOVICE

VELKÉ CHVOJNO

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKA¤E
Jsme velice rádi, Ïe se daﬁí udrÏet ordinaci praktického lékaﬁe u nás v obci. Není to v‰ude pravidlem. Spolupráce mezi lékaﬁem MUDr.
Ondﬁejem Procházkou a na‰í obcí je vynikající. Chceme, aby ordinace lékaﬁe byla na odpovídající úrovni, proto jsme zakoupili do ordinace
nov˘ nábytek, byla provedena rekonstrukce osvûtlení, nová v˘malba. Náklady se hradily z rozpoãtu obce.
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V¯SADBY STROMÒ
V roce 2020 byla vysázena alej jeﬁábÛ nad Arnultovicemi, v roce 2021 byly vysázeny taktéÏ jeﬁáby podél místní komunikace u nové zástavby ve Velkém Chvojnû. Dále byly doplnûny ovocné stromy podél silnice z Arnultovic smûrem na Rade‰ín (Mirabelstrasse) a pﬁímo na
veﬁejn˘ch prostranstvích v Luãním Chvojnû. Sázelo se také podél úãelové komunikace k âOV, kde se bohuÏel ujaly pouze dva stromy, (nûkteré stromy byly po‰kozeny vandaly a nûkteré se neujaly - tyto budou postupnû nahrazeny). Celkem bylo vysázeno pﬁes 100 nov˘ch stromÛ. V˘sadby provádûli v˘hradnû dobrovolníci z ﬁad veﬁejnosti a spolku Chvojensko. Obec byla nápomocna k zaji‰tûní následného zalévání prostﬁednictvím na‰ich hasiãÛ. Stromky byly financovány z grantÛ nadace Severoãeská voda a Nadace VIA. V‰em dobrovolníkÛm dûkujeme. Hlavním organizátorem v˘sadeb je Lubo‰ Kunze z Arnultovic.
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ÚST¤EDNÍ TOPENÍ V KULTURNÍM DOMù V LUâNÍM CHVOJNù
V Kulturním domû v Luãním Chvojnû bylo vybudováno vytápûní klubovny, kuchynû chodeb a obou WC.

VYâI·TùNÍ RYBNÍKA V MALÉM CHVOJNù
Dobrovolníci z Malého Chvojna vyãistili rybník v Malém Chvojnû. Rybník byl odbahnûn a opravena v˘pusÈ. V‰em, kteﬁí se na této akci
podíleli, velmi dûkujeme.

KOMPOSTÉRY
Obec získala dotaci od Ústeckého kraje na nákup domácích kompostérÛ k pﬁedcházení produkce bioodpadÛ. Bylo poﬁízeno 120 domácích kompostérÛ a 10 vût‰ích kompostérÛ na pozemky ve správû obce. Kompostéry byly obãanÛm bezplatnû zapÛjãeny. Po uplynutí doby
v˘pÛjãky se stanou jejich majetkem. Evidujeme zájem o dal‰í kompostéry. Je na novém zastupitelstvu, zda podá opakovanou Ïádost o dotaci a zda jí Ústeck˘ kraj schválí.

SCHVÁLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Nov˘ územní plán se poﬁizoval od roku 2017. K prvnímu návrhu územního plánu pﬁi‰lo velké mnoÏství pﬁipomínek, zejména ke kontroverznímu zámûru CPI vybudovat na zelené louce rozsáhlé logistické centrum. Byla vypracována SEA (Posouzení vlivu na Ïivotní prostﬁedí), ve které bylo jednoznaãnû uvedeno, Ïe tento zámûr negativnû ovlivní Ïivotní prostﬁedí. I na základû toho, poÏadoval Krajsk˘ úﬁad odbor
územního plánování vyjmout plochu urãenou k tomuto zámûru CPI ze zastavitelného území. Stejnû tak byly zredukovány plochy k v˘stavbû nov˘ch domÛ, které zasahovaly v˘znamnû za hranice souãasného zastavitelného území. V roce 2022 koneãnû do‰lo k jeho schválení
a vydání Zastupitelstvem obce.

STUDIE PROVEDITELNOSTI KANALIZACE A âOV PRO OBCE ARNULTOVICE A LUâNÍ CHVOJNO
Byla zpracována studie proveditelnosti pro odkanalizování Arnultovic a Luãního Chvojna, která obsahuje základní parametry a návrh moÏn˘ch ﬁe‰ení. Jde o první krok v pﬁípravû tohoto budoucího velkého projektu, jemuÏ se v budoucnosti nevyhneme. Projekãní pﬁíprava je nároãná jak ãasovû, tak finanãnû. ZáleÏí na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika a zda bude moÏné s touto pﬁípravou zapoãít. V souãasné dobû
se toto nedá pﬁedjímat.

ZHODNOCENÍ MAJETKU ZA OBDOBÍ 2018 - 2022 (UVEDENY VELKÉ INVESTIâNÍ AKCE)
Multifunkãní hﬁi‰tû ve Velkém Chvojnû ...................................................................................3 015 862,- Kã
Zateplení bytov˘ch domÛ ......................................................................................................16 701 101,- Kã
Zateplení Základní ‰koly, v˘mûna zdroje vytápûní a rekuperace ...........................................5 640 484,- Kã
Rekonstrukce ‰kolní kuchynû v Základní ‰kole ......................................................................1 052 700,- Kã
Chodník ve Velkém Chvojnû ...................................................................................................3 522 740,- Kã
V˘mûna stﬁe‰ní krytiny na Sbûrném dvoﬁe ...............................................................................729 318,- Kã
Prostor k setkávání ve Îìáru ....................................................................................................298 220,- Kâ
Oprava tﬁí pomníkÛ z 1. svûtové války (Arnultovice, Velké Chvojno, Mnichov) ........................182 509,- Kã
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CO âEKÁ NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Dokonãení projektÛ zateplení bytového domu ãp. 23. Realizace zaãne uÏ v leto‰ním roce. Dokonãení musí b˘t na jaﬁe 2023. Spoleãnû se
zateplením bude také na tomto domû vymûnûna stﬁe‰ní krytina.

NAPOJENÍ BYTOV¯CH DOMÒ NA VYTÁPùNÍ Z BIOPLYNOVÉ STANICE.
Probûhlo jednání mezi vlastníkem bioplynové stanice a obcí, za úãasti zástupce BIOM CZ. Byly projednány moÏnosti realizace zámûru
napojení bytov˘ch domÛ ve Velkém Chvojnû (vãetnû ãp. 19), objektu obecního úﬁadu a v˘hledovû hasiãské zbrojnice. Firma provûﬁí zb˘vající kapacitu, protoÏe by bylo jistû v˘hodné pro vlastníky nemovitostí, které jsou v trase budoucího teplovodu napojit se také na tento zdroj.
Pﬁíprava projektu je v zaãátcích a dÛleÏité bude rozhodnutí novû zvoleného zastupitelstva, zda tento zámûr bude podporovat. Zku‰enosti,
které má obec s vytápûním ãp. 45 a Kulturního domu ve Velkém Chvojnû jsou dobré. V pﬁípadû, Ïe by tento zámûr byl schválen zastupitelstvem, byl by zrealizován za pomoci dotací, které budou v následujícím období na podobné projekty k dispozici.

KABINY U SPORTOVNÍHO H¤I·Tù.
Kabiny u sportovního hﬁi‰tû jsou ostudné. Jejich v˘stavba byla také zaﬁazena do komplexního projektu sportovního areálu. Od zaãátku
ãinnosti na‰eho zastupitelstva, které bylo zvoleno v roce 2018, jsme mûli snahu kabiny ﬁe‰it. UvaÏovalo se o levnûj‰ím ﬁe‰ení pomocí úãelov˘ch kontejnerÛ (bunûk), následnû ov‰em pﬁevládl názor, Ïe by kabiny mûly b˘t zdûné. Byl vypracován projekt, byla provedena zmûna
stavebního povolení. Obec podala Ïádost o dotaci, která v‰ak nebyla schválena. Nákladovû pﬁi podání projektu v roce 2020 byly kabiny
rozpoãtovány na ãástku do 8 milionÛ vã. DPH.
Nakonec bohuÏel v dne‰ní situaci, kdy do‰lo k extrémnímu zdraÏení stavebních materiálÛ jsem rádi, Ïe dotace nevy‰la. V souãasné dobû
by byl projekt draÏ‰í témûﬁ o ãtvrtinu. Mûli bychom velké problémy. Je tﬁeba, aby nové zastupitelstvo zváÏilo moÏnosti rozpoãtu a rozhodlo se, jak bude ve snaze vybudování nov˘ch kabin postupovat. Zda se vrátí k levnûj‰í variantû realizace kabin - zázemí pro sportovní hﬁi‰tû formou úãelov˘ch kontejnerÛ (tak jako to mají ostatnû i v jin˘ch obcích), nebo bude trvat na draÏ‰í variantû zdûn˘ch kabin. Rozhodnû by
bylo dobré stav kabin v nadcházejícím volebním období vyﬁe‰it.

HASIâSKÁ ZBROJNICE - REKONSTRUKCE A P¤ÍSTAVBA.
Hasiãská zbrojnice také není v dobré kondici. Podali jsme Ïádost o dotaci na projektovou dokumentaci v Programu pﬁípravy projektov˘ch
zámûrÛ Ústeckého kraje. Bez ohledu na to, zda bude tato dotace schválena, je potﬁeba zpracování projektové dokumentace zadat. Pokud
bude dotace na projektovou dokumentaci schválena, bude pﬁíjemn˘m bonusem. V pﬁí‰tím roce bude vyhlá‰ena v˘zva MAS Labské skály
z Operaãního programu IROP, kde je moÏné získat 95% dotace na realizaci rekonstrukce poÏární zbrojnice s pﬁístavbou - bylo by ‰koda
této moÏnosti nevyuÏít. Je v‰ak potﬁeba mít projekt pﬁipraven, vãetnû platného stavebního povolení.

DAL·Í ROZPRACOVANÉ ZÁMùRY
Nové zastupitelstvo by mûlo pokraãovat v realizaci chodníkÛ ve Velkém Chvojnû - závisí to na vyhlá‰ení moÏn˘ch dotaãních titulÛ. Dále
je potﬁeba dokonãit WC pro sál v Kulturním domû ve Velkém Chvojnû a klubovny v prostorách b˘valé vinárny. Klubovnu by vyuÏívali spolky a kulturní komise a zejména mladí hasiãi. Pokud by se realizovala rekonstrukce poÏární zbrojnice, budou místo ke své ãinnosti potﬁebovat. Kulturní dÛm ve Velkém Chvojnû, ale i kulturák v Luãním Chvojnû, by si zasluhovaly nové fasády. Bylo by potﬁeba poﬁídit sluÏební auto
- místo témûﬁ se rozpadajícího „ÏluÈáska“. S poﬁízením auta se poãítalo v rozpoãtu v roce 2020 i v roce 2021 - bohuÏel se ãlenové zastupitelstva nedokázali o konkrétním nákupu auta domluvit. To se opravdu nepovedlo.

ZÁVùREM
V‰ichni vûdí, Ïe to co obec zaji‰Èuje, má daleko ‰ir‰í zábûr. Za ãtyﬁi roky ãinnosti zastupitelstva se toho podaﬁilo docela dost. Ov‰em
nûkdy to bylo opravdu nároãné. Nepﬁidaly nám ani covidové roky 2020 a 2021. Nyní se na‰e ekonomika dostává do dal‰í krize, tentokrát
energetické. VÛbec není dopﬁedu pﬁedvídatelné, co mÛÏe nastat. Nové zastupitelstvo bude muset postupovat obezﬁetnû a s rozvahou.
Jiﬁina Bischoffiová - místostarostka obce

Kulturní pﬁehled - Plánované kulturní akce
■ ZÁ¤Í
1. 9. 2022

·arvátka napoleonsk˘ch
vojákÛ u „zámeãku“
- od 19.00 hod
17. 9. 2022 Sousedsk˘ v˘let
do âeského
Stﬁedohoﬁí (obsazeno)
23. 9. 2022 Václavská zábava
24. 9. 2022 Setkání seniorÛ
■ ¤ÍJEN
1. 10. 2022 Drakiáda
15. 10. 2022 Komunitní mo‰tování
a Mo‰tobraní
- spolek Chvojensko

■ LISTOPAD
HALLOWEEN
Termín bude upﬁesnûn Halloween odpoledne pro dûti a veãer Halloween diskotéka pro
dospûlé
26. 11. 2022 Rozsvícení Vánoãního
stromu
■ PROSINEC
3. 12. 2022 Mikulá‰ská nadílka
s pohádkou
10. 12. 2022 Zpívání v kostele
17.1 2. 2022 Vánoãní turnaj ve stolním
tenise

O v‰ech akcích informujeme na stránkách oficiálních obce a na Facebooku na stránce
Chvojenské noviny a novinky, také na v˘vûskách. Mimo to informujeme také letáky do
schránek.
Hedvika Ke‰nerová - Kulturní komise obce
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Komunální volby - 23. - 24. záﬁí 2022
ZANEDLOUHO ZAâNE NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ. V NA·Í OBCI KANDIDUJÍ 4 VOLEBNÍ STRANY:
■
■
■
■

Pro rozvoj - sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
Pro budoucnost - sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
Zdraví Sport Prosperita
MILOSLAV KE·NER - BUDOUCNOST CHVOJENSKA

Následující desatero „jak˘ by mûl b˘t zastupitel“ jsme objevili u jednoho starosty,
kter˘ je pro nás inspirací. Moc se nám líbí a
vystihuje to i na‰i zku‰enost. KaÏd˘, kdo je
do zastupitelstva zvolen „nese svojí kÛÏi na
trh“ - jak ﬁíká jedno na‰e ãeské pﬁísloví.
Znamená to, Ïe zvolení berou na sebe odpovûdnost za chod obce ve v‰ech ohledech. A to zejména v dne‰ní dobû není jednoduché. Máte pﬁedstavu, co by mûl zastupitel vûdût, zvládnout a umût?
1) Mûl by mít tolik ãasu, aby se práci v zastupitelstvu mohl vûnovat alespoÀ tﬁi veãery
mûsíãnû. (Toto ov‰em neplatí v pﬁípadû starosty, místostarostÛ).
BudiÏ, to platí opravdu jen jako minimum.
Naprosto zásadní je pﬁipravit se na jednání
zastupitelstva alespoÀ tak, Ïe si prostuduje
materiály, o kter˘ch se bude jednat.
S ãím by mûl ale na sto procent poãítat, je
platnost zákona schválnosti. Nejvíce bude
jeho práce pro obec potﬁeba tehdy, kdy se
mu to bude nejménû hodit.
2) Mûl by mít cit pro moÏnou hranici v uzavíran˘ch kompromisech a vûdût v ãem nelze
ustupovat jin˘m názorÛm. Toto je opravdu
tûÏké. Hranici má kaÏd˘ na jiném místû.
3) Mûl by b˘t schopen promluvit struãnû,
zﬁetelnû, jasnû a nahlas. A v prav˘ okamÏik.
K tomu je dobr˘ talent a intuice.

4) Mûl by umût rozhodnout v zájmu obce
i tehdy, jestliÏe se obecní zájmy dostanou do
rozporu s jeho zájmy osobními, nebo zájmy
jeho blízk˘ch.
5) Mûl by vûdût nejen co zaﬁídit, ale také
jak to zaﬁídit. Je mnoho lidí, kteﬁí vûdí co, by
se mûlo udûlat, ale málo tûch, co to udûlat
dokáÏou.
6) Mûl by b˘t schopen uznat vlastní chybu
a snaÏit se ji napravit. Bez komentáﬁe.
7) Mûl by umût odhadnout kvalitu pﬁedkládaného návrhu, o nûmÏ rozhoduje, i kdyÏ
v dané záleÏitosti není odborník. Na druhou
stranu pﬁedkládané materiály by mûly mít
takovou kvalitu, aby se dalo rozhodnout.
NejtûÏ‰í b˘vají kontroverzní, nepopulární
rozhodnutí. I takové zastupitelstvo musí
nûkdy ﬁe‰it.
8) Mûl by umût hospodaﬁit s obecními penûzi a obecním majetkem. Kdo neumí hospodaﬁit s vlastním majetkem, bude asi obtíÏnû nakládat s majetkem svûﬁen˘m.
9) Mûl by umût naslouchat a vyslechnout
kaÏd˘ názor, i kdyÏ se mu nelíbí a nesouhlasí s ním. Maliãkost pro toho, kdo se umí
domluvit v rodinû a v kolektivu, ov‰em
nûkdo s tím mÛÏe mít problém. MÛÏeme se
pﬁi jednání pohádat, vymûnit si názory „hla-

sitû“, proã ne, jsme jen lidé, ale nikdy by nemûly rozdílné názory vést k osobním zá‰tím.
Nemusíme b˘t kamarádi, ale musíme b˘t
kolegové. (Jinak by to u nás mohlo vypadat
jako v parlamentu a to jistû nikdo nechce).
10) A koneãnû, mûl by vûdût, Ïe se vdûku
spoluobãanÛ nedoãká a Ïe kaÏdého zastupitele alespoÀ jeden obãan upﬁímnû nenávidí. I s tím se musí poãítat, pokud se rozhodne ãlovûk angaÏovat v komunální politice.
Zde je dobrá rada drahá. Doporuãujeme radovat se z podaﬁen˘ch vûcí a nenechat se
otrávit a vyplatí se i nadhled. V kaÏdém pﬁípadû, pracovat v zastupitelstvu je u kaÏdého zvoleného kandidáta svobodné rozhodnutí a stejnû svobodné rozhodnutí je pokud
ze zastupitelstva odstoupí.
Úplnû na závûr: Volební období je ãtyﬁleté
a zastupitel by mûl ty ãtyﬁi roky vydrÏet bez
vût‰í újmy na du‰evním a tûlesném zdraví.
Pokud mají zájem kandidující obãané v
nadcházejících volbách o informace o
chodu obce, rozpracovan˘ch projektech,
stavu rozpoãtu apod. nad rámec informací
uveﬁejnûn˘ch v tûchto novinách, rádi je seznámíme. Staãí zavolat a domluvit se na
setkání.
Markéta VaÀáãová - starostka
Martin BÛÏek - 1. místostarosta
Jiﬁina Bischoffiová - 2. místostarostka

Budeme muset zaãít ‰etﬁit energií
V‰ichni dobﬁe víme, Ïe nás ãeká nejisté období, co se t˘ká zvy‰ujících se nákladÛ na bydlení. Obec, stejnû jako mnoho soukromích
majitelÛ, se na sv˘ch nemovitostech snaÏí chovat zodpovûdnû a investuje do zateplení, v˘mûny tepeln˘ch zdrojÛ a dal‰ích opatﬁení.
To je pouze jedna ãást vedoucí k úsporám, dal‰í musíme udûlat
sami, a protoÏe opakování je matka moudrosti, tak zde je nûkolik základních pravidel. V‰e, co k jejich realizaci potﬁebujete, je vlastní
vÛle - a také spolupráce ostatních ãlenÛ domácnosti. Zámûrnû se
vyh˘bám doporuãení k nákupu úspornûj‰ích spotﬁebiãÛ, protoÏe je
to vût‰inou nákladné, a ne vÏdy ekonomické.
1. SVÍCENÍ - Zkuste si osvojit jednoduché pravidlo - zhasínejte
vÏdy pﬁi odchodu z místností v bytû nebo domû. Svícení sice není
nejvût‰í poloÏkou na úãtu za energie, je ale jedním z návykÛ, kter˘
si s rodinou osvojíte nejrychleji. Doporuãujeme také postupnû pﬁecházet na úsporné svûtelné zdroje.
2. VA¤ENÍ - ·etﬁení elektﬁinou ãi plynem (pokud máte sporák na
plynovou láhev) v kuchyni je vlastnû rutinní záleÏitostí - v‰e zajistí
správn˘ zpÛsob vaﬁení a pouÏívání vhodného nádobí. PouÏívání pokliãky pﬁi vaﬁení dokáÏe sníÏit spotﬁebu aÏ 4x oproti nezakrytému
hrnci. Pﬁi ohﬁívání vody dbejte na to, abyste ohﬁívali jen takové

mnoÏství, které opravdu potﬁebujete. Je také úspornûj‰í ji ohﬁívat v
rychlovarné konvici neÏ na sporáku.
(Pokraãování na následující stranû)
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3. TOPENÍ - SníÏením teploty v místnosti
o jeden stupeÀ mÛÏete podle v˘poãtu odborníkÛ u‰etﬁit aÏ 2 100 Kã za topnou sezonu. Jeden stupeÀ pﬁitom prakticky nepoznáte. Pokud chcete vytápût efektivnû, drÏte se
také dal‰ích rad. UdrÏujte voln˘ prostor
kolem radiátorÛ, které nesmíte mít zakryté.
Vûtrat je potﬁeba krátce a intenzivnû, pomalé vûtrání totiÏ sníÏí teplotu zdí i pﬁedmûtÛ v
místnosti, coÏ znamená vût‰í spotﬁebu tepla
na jejich opûtovné vyhﬁátí. Nezbytné je, aby
byly termostatické ventily funkãní.
4. HYGIENA - V koupelnû se zamûﬁte

SRPEN 2022
pﬁedev‰ím na úsporu teplé vody. Napﬁíklad
sprchováním oproti koupání u‰etﬁíte aÏ
400 litrÛ vody t˘dnû na osobu. Pokud
máte sprchu s ventilem, kter˘ umoÏÀuje
zastavit vodu v okamÏiku, kdy ji nepotﬁebujete, pouÏívejte ho. SniÏte teplotu ohﬁívané vody.
5. POHOTOVOSTNÍ REÎIM SPOT¤EBIâÒ - Spotﬁebiãe vypínejte (pokud to v˘robce
nezakazuje), vytahujte ze zásuvky, vãetnû
nepouÏívan˘ch nabíjeãek nebo si poﬁiìte
prodluÏovací ‰ÀÛru s vypínaãem.
6. CHLADNIâKA - Nenechávejte chlad-

niãku dlouho otevﬁenou. Umístûte ji mimo
tepelného zdroje a sluneãního záﬁení a nedávejte do ní horké nebo teplé pokrmy. A
hlavnû - pravidelnû odstraÀujte námrazu.
7. PRAâKA A SU·IâKA - Pro ekonomické praní je potﬁeba, aby byla praãka plná.
Dobré je také prát na niÏ‰í teplotu, coÏ souãasné praãky a prací prostﬁedky umoÏÀují.
Do su‰iãky vÏdy dávejte jen dobﬁe odstﬁedûné prádlo, jinak se doba su‰ení (a tím i
spotﬁeba energie) zvy‰uje.
Bc. Martin BÛÏek,
místostarosta obce

V˘jezdová jednotka SDH Velké Chvojno u poÏáru
Národního parku âeské ·v˘carsko
Ve stﬁedu 27.7.2022 v 8.00 hodin ráno vyjela jednotka SDH Velké
Chvojno k poÏáru do NP âeské ·v˘carsko, ve sloÏení Franti‰ek
Musil, Franti‰ek Macháãek, Daniel Slavíãek, Petr Bur˘‰ek, Daniel
Dospûl, Pavel Vacek, Jiﬁí Racek a Ondﬁej Horáãek. Tento den byla
jednotka rozdûlena na dvû skupiny. První skupina provádûla dálkov˘ pﬁístup vody, druhá skupina provádûla hasební práce v tûÏce pﬁístupném terénu. Po 13 hodinách se jednotka vrací zpût na základnu. Druh˘ den se k jednotce pﬁidává Zdenûk Simon a v 16.00 hodin
vyjíÏdûjí opût smûr Hﬁensko na dal‰í pomoc s poÏárem. Jednotka
byla povolána do Mezné, kde provádûla hasební práce. Pozdûji
byla jednotka opût rozdûlena na dvû skupiny, kdy první provádûla
dálkov˘ pﬁístup vody a druhá skupina tahala hadice na Pravãickou
bránu. V noci provádûli hasební práce u Nûmeck˘ch hranic a v 6.00
hodin ráno se vracejí zpût na základnu. V nedûli 31. 7. 2022 vyjíÏdûla jednotka v 7.00 hodin ráno, a to ve sloÏení Václav Kuãera, Da-

niel Dospûl, Franti‰ek Musil, Ondﬁej Horáãek, Petr Bur˘‰ek, Pavel
Vacek a Zdenûk Simon. Jednotka tentokrát dostala za úkol doha‰ovací práce v âeském ·v˘carsku v tûÏce pﬁístupném terénu a tím pokraãovali i druh˘ den.
Velitel jednotky Franti‰ek Musil ﬁekl: „Nûkolik dní na‰e jednotka zasahovala u rozsáhlého poÏáru v NP âeské ·v˘carsko.
Nebylo to snadné, jezdili jsme domÛ po více neÏ 12-ti hodinov˘ch smûnách. Byli jsme ‰pinaví a unavení, ale v tom spoãívá
srdce dobrovolného hasiãe. Chtûl bych podûkovat v‰em za obrovskou podporu. Byl to ná‰ hnací motor, kter˘ nám dodával
novou sílu. Velké „DùKUJI“ patﬁí na‰im rodinám a Ïenám, které
chápaly, Ïe musíme trávit ãas tam kde nás potﬁebují, a je‰tû
jsme mûli jejich podporu. Samozﬁejmû musím podûkovat na‰í
v˘jezdní jednotce, kluci odvedli skvûlou práci, pﬁi které si sáhli
na dno sv˘ch sil, pﬁesto druh˘ den vstali a jeli znovu pomáhat
v boji proti poÏáru v NP“
Markéta VaÀáãová - starostka obce
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Odpady - vûãné téma !!!!
Porovnání produkce odpadu na území na‰í obce za 1. a 2. ãtvrtletí 2021 a 2022, (uvedené hodnoty jsou v tunách)
Z uvedené tabulky vypl˘vá: Ve sledovaném období roku 2022 klesla produkce smûsného komunálního odpadu o 9,973t. V porovnání
ostatních komodit jako je plast, papír, sklo je patrné, Ïe domácnosti daleko více tﬁídí. U komodity bioodpadu se projevuje nákup biokompostéru. Skládkovné za tunu odpadu se odvíjí od mnoÏství vyprodukovaného smûsného komunálního odpadu za rok.
r. 2021
1. ãtvrtletí
2. ãtvrtletí
Celkem

Smûsn˘ KO
24,132
24,132
48,264

kovo‰rot
0,66
1,48
2,14

NO
0
0,4
0,4

papír
0
2,86
2,86

plast
0
0,66
0,66

sklo
1,766
2,576
4,342

SO
7,38
14,5
21,88

VOO
7,36
9,86
17,22

elektro
0
2,32
2,32

Bioodpad
7,36
3,42
10,78

r. 2022
1. ãtvrtletí
2. ãtvrtletí
Celkem

Smûsn˘ KO
20,169
18,122
38,291

kovo‰rot
0,88
2,16
3,04

NO
0
0,2
0,2

papír
2,709
2,171
4,88

plast
1,218
1,64
2,858

sklo
2,086
2,551
4,637

SO
22,704
38,72
61,424

VOO
9,76
11,7
21,46

elektro
1,155
1,86
3,015

Bioodpad
0
0
0

Jak správnû tﬁídit?!

ÎLUT¯ KONTEJNER - PLAST:
Do kontejnerÛ na plasty patﬁí fólie, sáãky,
plastové ta‰ky, se‰lápnuté PET láhve, obaly
od pracích, ãistících a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ,
balící fólie od spotﬁebního zboÏí, obaly od
CD diskÛ a dal‰í v˘robky z plastÛ .Pûnov˘
polystyren sem vhazujeme v men‰ích kusech. Velké kusy lze vozit na sbûrn˘ dvÛr
(nezaplÀujte tím popelnice).
Naopak sem nepatﬁí mastné obaly se
zbytky potravin nebo ãistících pﬁípravkÛ,
obaly od Ïíravin, barev a jin˘ch nebezpeãn˘ch látek, podlahové krytiny ãi novodurové
trubky.
MODR¯ KONTEJNER - PAPÍR
Hodit sem mÛÏeme napﬁíklad ãasopisy,
noviny, se‰ity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliov˘mi
okénky sem mÛÏete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitﬁku!
Nevadí ani papír s kanceláﬁsk˘mi sponkami.
Ty se bûhem zpracování samy oddûlí.
Do modrého kontejneru nepatﬁí uhlov˘,
mastn˘, promáãen˘ nebo jakkoliv zneãi‰tûn˘ papír. Tyto materiály nelze uÏ nadále recyklovat. Pozor, pouÏité dûtské pleny opravdu nepatﬁí do kontejneru na papír, ale do popelnice!
ZELEN¯ KONTEJNER - SKLO
Do zeleného kontejneru mÛÏeme vhazovat jakékoliv sklo, napﬁíklad lahve od vína,

alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ,
sklenice od keãupÛ, marmelád ãi zavaﬁenin.
Patﬁí sem také tabulové sklo z oken a ze
dveﬁí. Vytﬁídûné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále tﬁídit! Pokud jsou vedle sebe
zelen˘ a bíl˘ kontejner, vhazujeme do bílého
ãiré sklo a do zeleného sklo barevné.
Do tûchto nádob nepatﬁí keramika
a porcelán. Nepatﬁí sem ani autosklo, zrcadla nebo tﬁeba drátované sklo, zlacená
a pokovovaná skla. Vratné zálohované
sklo patﬁí zpût do obchodu.
VELKOOBJEMN¯ ODPAD
Jedná se napﬁ. o star˘ nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyÀské linky,
elektrotechniku, drobn˘ stavební odpad atd.
ELEKTROODPAD
MEZI ELEKTROODPAD
PAT¤Í NAP¤ÍKLAD:
■ domácí bílá technika - lednice, praãky,
myãky;
■ malé pﬁístroje - mobily, fény, hraãky;
■ Ïehliãky, varné konvice, kávovary;
■ pﬁístroje pro zahradu a hobby - sekaãky
na trávu, pily, ruãní náﬁadí;
■ záﬁivky a v˘bojky;
■ baterie.
Ve v‰ech tûchto zaﬁízeních a pﬁístrojích je
spousta cenn˘ch látek a drah˘ch kovÛ,
které by bylo ‰koda nechat bez uÏitku na
skládce.
Markéta VaÀáãová,
starostka obce

Sbûrn˘ dvÛr obce Velké Chvojno
■ Provozní doba: Duben aÏ ﬁíjen:
pondûlí a stﬁeda 12.00 - 17.00 hod.
Duben aÏ ﬁíjen:
sobota 9.00 - 12.00 hod.
jednou mûsíãnû dle rozpisu (3. 9. 2022, 1. 10. 2022)
Listopad aÏ bﬁezen:
pondûlí a stﬁeda 12.00 - 17.00 hod.
V pﬁípadû potﬁeby, není-li pﬁítomna obsluha volejte telefonní ãísla:

733 652 223 nebo 604 964 046.
Termíny svozu PET-LÁHVE od nemovitostí rok 2022
Velké Chvojno, Malé Chvojno, Îìár
12.8., 26.8., 8.9., 22.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12.
Arnultovice, Luãní Chvojno, Mnichov
19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 27.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.
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Kácení dﬁevin
BlíÏí se termín vegetaãního klidu dﬁevin
(od zaãátku listopadu do konce bﬁezna)
a tím moÏnost jejich kácení ãi úprav. Tato
ãinnost je regulována zákonem a nelze ji
provádût, aÏ na v˘jimky, bez povolení.
Pokud budete Ïádat o povolení je nutné Ïádost podat co nejdﬁíve.
Îádost naleznete na stránkách obce
v záloÏce formuláﬁe.
Povolení ke kácení není tﬁeba, za pﬁedpokladu, Ïe tyto dﬁeviny nejsou souãástí v˘znamného krajinného prvku ve smyslu § 3
odst. 1 písm. b) ZOPK (vodní tok, rybník,
atd.) nebo stromoﬁadí (ﬁada nejménû 10
stromÛ), jsou na mém pozemku a splÀují
tyto dal‰í podmínky.
• a) Obvod kmene do 80 cm, mûﬁeného ve
v˘‰ce 130 cm nad zemí.
• b) Zapojené porosty dﬁevin (dﬁeviny se navzájem dot˘kají, pﬁekr˘vají, prorÛstají),
pokud celková plocha kácen˘ch zapojen˘ch porostÛ dﬁevin nepﬁesahuje 40 m2
a nevyskytují-li se zde dﬁeviny o obvodu
kmene nad 80 cm, mûﬁeného ve v˘‰ce
130 cm nad zemí.
• c) Jsou pûstované na pozemcích veden˘ch v katastru nemovitostí ve zpÛsobu
vyuÏití jako plantáÏ dﬁevin.
• d) Patﬁí mezi ovocné dﬁeviny rostoucí na
pozemcích v zastavûném území evidovan˘ch v katastru nemovitostí jako druh po-
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zemku zahrada, zastavûná plocha a nádvoﬁí nebo ostatní plocha se zpÛsobem
vyuÏití pozemku zeleÀ.
Kácení stromÛ (dﬁevin) rostoucích mimo
les, musí b˘t nyní realizováno v souladu se
zákonem âNR ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pﬁírody a krajiny, v platném znûní (dále jen
„ZOPK“), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlá‰ky
ã.222/2014 Sb.
V ostatních pﬁípadech lze povolení vydat
jen ze závaÏn˘ch dÛvodÛ po vyhodnocení
funkãního a estetického v˘znamu dﬁevin. To
znamená, Ïe Ïádost bude na poÏádání doplnûna dendrologick˘m posudkem o stavu
dﬁeviny a konzultována s CHKO.
Îádost o povolení ke kácení dﬁevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku ãi nájemce nebo jin˘ oprávnûn˘ uÏivatel se souhlasem vlastníka pozemku, na
kterém dﬁeviny rostoucí mimo les rostou.
Îádost musí obsahovat: jméno a adresu
Ïadatele, oznaãení katastrálního území
a parcely, doloÏení vlastnick˘ch práv k pozemku - v˘pis z katastru nemovitostí, specifikaci dﬁevin, které mají b˘t káceny druh, poãet, popﬁ. velikost plochy keﬁÛ, situaãní zákres, dále musí b˘t udán obvod
kmene stromu ve v˘‰ce 130 cm nad zemí
a zdÛvodnûní Ïádosti. DÛleÏité je také navrÏení náhradní v˘sadby, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dﬁevin.
Uvûdomte si, Ïe kaÏd˘ vzrostl˘ strom je
úãinnou klimatizací pro své okolí, o kterou
pokácením dﬁeviny nenávratnû pﬁijdete.
Také b˘vá pro mnohé obãany vzpomínkou

na léta minulá, na pﬁedky a je v˘znamn˘m
krajinn˘m prvkem. Proto velmi vaÏte tyto
poÏadavky, vy uÏ se vzrostl˘ch stromÛ z náhradní v˘sadby nedoãkáte!
KaÏdopádnû i pro pﬁí‰tí generace kdyÏ
kácíte 2x více sázejte!!! A hlavnû, pozor na
úrazy!!!
Bc. Martin BÛÏek, 1. místostarosta obce

Milostivé léto je zpût - Co je Milostivé léto?
Jde o ‰anci, jak se zbavit nûkter˘ch exekucí tím, Ïe zaplatíte pÛvodní dluh nav˘‰en˘
o administrativní poplatek a stát Vám odpustí ve‰keré sankce, úroky z prodlení
a dal‰í náklady. Dluh, kter˘ exekutor vymáhá, se díky tomu mÛÏe v˘raznû sníÏit.
■ Kter˘ch exekucí se milostivé léto t˘ká?
Jde o exekuce, kde oprávnûn˘m, tedy vûﬁitelem, je tzv. veﬁejnoprávní subjekt. Jde zejména o dluhy na zdravotním poji‰tûní, regulaãní poplatky v krajsk˘ch ãi mûstsk˘ch nemocnicích, nezaplacené pokuty ãi koncesionáﬁské poplatky a dal‰í. MÛÏe jít také o dluhy
za jízdu naãerno, dluhy za nájem v obecním
bytû, dluhy vÛãi nûkter˘m dodavatelÛm
energií a nedoplatky za odvoz odpadu.
■ Na které exekuce se Milostivé léto nevztahuje?
Milostivé léto není moÏno pouÏít v pﬁípadech, kdy je oprávnûn˘m soukrom˘ subjekt.
T˘ká se to zejména bankovních i nebankovních pÛjãek, dluhÛ u telefonních operátorÛ
nebo dluhÛ na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukrom˘ subjekt. Milostivé léto nelze
pouÏít také v pﬁípadech, kdy pÛvodní dluh
odkoupil soukrom˘ subjekt, a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale pﬁíslu‰n˘ úﬁad v daÀovém a správním ﬁízení.
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■ Mohu v rámci Milostivého léta vyﬁe‰it
více exekucí?
Ano, poãet exekucí, u nichÏ lze odpustit
pﬁíslu‰enství, není nijak omezen. Podmínkou je, aby jednotlivé exekuce splÀovaly
v‰echny náleÏitosti (viz pﬁedchozí bod).
■ Sly‰el jsem, Ïe exekuce pro malé ãástky se mají automaticky zastavovat, je to
pravda?
Exekuce, které jsou vedeny pro pÛvodní
dluh nepﬁevy‰ující 1500 Kã, mohou b˘t za
urãit˘ch okolností opravdu zastaveny automaticky. Podmínkou je, Ïe na nû v období
od zaãátku ledna 2019 do konce prosince
2021 nebylo nic vymoÏeno a Ïe oprávnûn˘
nesloÏil zálohu na náklady exekuce. Obojí je
v‰ak tﬁeba provûﬁit nahlédnutím do spisu,
doporuãujeme proto konzultovat dal‰í postup s poradci na dluhové lince 770 600
800.
■ Kolik musím doplatit?
Aby mohla b˘t exekuce ukonãena, musíte
exekutorovi zaplatit dosud neuhrazenou
dluÏnou jistinu a poplatek 1.815 Kã, kter˘
pﬁedstavuje náhradu nákladÛ exekutora.
V˘‰i dluÏné jistiny Vám sdûlí exekutor. ProtoÏe dotaz musí b˘t pﬁesnû formulovan˘,
doporuãujeme sestavit Ïádost pomocí exekuãního poradce:

https://milostiveleto.cz/#exekucniporadce
■ Nemám dost penûz, mÛÏu zaplatit exekutorovi ve splátkách?
To bohuÏel není moÏné, exekutorovi je
tﬁeba zaplatit dluÏnou jistinu naráz, jinak nemÛÏe b˘t pﬁíslu‰enství odpu‰tûno.
■ Co mám dûlat, kdyÏ nevím komu dluÏím?
Název oprávnûného (tj. vûﬁitele) je uveden v exekuãním pﬁíkazu. Pokud ho nemáte, název oprávnûného zjistíte náv‰tûvou
exekutora. Druhou moÏností je provést lustraci v Centrální evidenci exekucí, kterou lze
zajistit buì on-line zde nebo na kontaktních
místech Czech POINTu. Z lustrace zjistíte
jména exekutorÛ, spisové znaãky exekucí
a také spisové znaãky soudu. Pak mÛÏete
buì nav‰tívit exekutora nebo se obrátit na
pﬁíslu‰n˘ soud a na základû spisové znaãky
poÏádat o sdûlení názvu oprávnûného.
■ Jak zjistím jméno svého exekutora?
Jméno soudního exekutora najdete v nûkterém z dokumentÛ o exekuci. MÛÏe to b˘t
povûﬁení exekutora, exekuãní pﬁíkaz nebo
v˘zva exekutora. Pokud si jménem exekutora nejste jistí, mÛÏete provést lustraci
v Centrální evidenci exekucí (viz pﬁedchozí
(Pokraãování na následující stranû)
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otázka) nebo zavolejte na
helplinku
770 600 800.
■ Jak zjistím spisovou znaãku svojí exekuce?
Spisovou znaãku najdete v exekuãním
pﬁíkazu. Pokud exekuãní pﬁíkaz nemÛÏete
najít, spisovou znaãky zjistíte lustrací
v Centrální evidenci exekucí (on-line zde
nebo na kontaktních místech Czech POINTu). Poãítejte s tím, Ïe v˘pis z CEE je zpoplatnûn ãástkou 60 Kã za kaÏd˘ dotaz.
Pokud nevíte, jak postupovat, zavolejte na
helplinku 770 600 800.
■ Kolik mám ãasu?
MoÏnost ukonãení exekucí splacením
dluÏné jistiny je ãasovû omezená, zaãíná 1.
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záﬁí 2022 a konãí 30. listopadu 2022. Îádost
exekutorovi o vyãíslení dluÏné jistiny je tﬁeba
poslat do 15. listopadu, jinak není garantováno, Ïe odpoví vãas.
■ Mohu vyuÏít Milostivé léto pokud jsem
v oddluÏení (neboli insolvenci)?
Ne, lidé v oddluÏení nemohou milostivé
léto vyuÏívat, protoÏe by tím zv˘hodnili jednoho z vûﬁitelÛ.
■ Exekutorovi jsem odeslal Ïádost o vyãíslení dluÏné jistiny, nedostal jsem odpovûì, co mám dûlat?
Exekutor má na odpovûì 15 dnÛ od doruãení. Pokud se s odpovûdí opozdí, lhÛta
k úhradû dluhu se prodluÏuje na 5 dnÛ od
doruãení odpovûdi exekutora. To ov‰em

platí pouze v pﬁípadû, Ïe jste Ïádost exekutorovi zaslali do 15. listopadu. Pokud bude
exekutor odpovídat e-mailem, nezapomeÀte zkontrolovat schránku s nevyÏádanou
po‰tou. Pokud potﬁebujete podrobnûj‰í informace, zavolejte na
telefonní linku
770 600 800.
■ Exekutor nechce moji exekuci ukonãit,
pﬁesto, Ïe jsem zaplatil dluÏnou jistinu
i poplatek. Co mám dûlat?
DÛvodÛ mÛÏe b˘t více a je tﬁeba znát podrobnosti. Zavolejte nám na telefonní linku
770 600 800.
Pﬁevzato z webu
www.milostiveleto.cz,
kter˘ provozuje NNO âlovûk v tísni

Struãnû témûﬁ telegraficky...
■ Obec má na sv˘ch úãtech ke dni 15.8.
2022 tyto finanãní prostﬁedky
BûÏn˘ úãet u âSOB 4 295 505,40 Kã
Úãet u âNB 7 112 031,30 Kã
Fond rozvoje bydlení 476 774,03 Kã
■ Byla jmenována nová ﬁeditelka Mateﬁské ‰koly Domeãek Velké Chvojno paní
Bc. Marcela Pochopová, paní Bc. Lenka
Tomá‰ová bude pÛsobit v na‰í ‰kolce
nadále jako uãitelka.
■ Obec zaplatila Magistrátu Ústí nad Labem
za v˘kon pﬁestupkové komise za II. pololetí
2021 22 500,- Kã a za I. pololetí 2022
14 000,- Kã. Nebylo by lep‰í ﬁe‰it sousedské
hádky, manÏelské rozepﬁe spí‰e domluvou?
Dal‰í kapitolou jsou drobné krádeÏe a podobnû. Je opravdu potﬁeba vynakládat peníze z rozpoãtu na takové úãely? Nejen, Ïe
zaplatí pachatel pﬁestupku pokutu, ale utrácíme peníze i z obecního rozpoãtu.
■ Kostel V‰ech svat˘ch v Arnultovicích
má novu stﬁechu. Farnost Skorotice na ni
získala dotaci z Programu rozvoje venkova, prostﬁednictvím 6. v˘zvy MAS Labské
skály.
■ U bytov˘ch domÛ ve Velkém Chvojnû se

nám rozmohl takov˘ ne‰var, vlastnû ne‰vary dva. Jednak nûkteﬁí obyvatelé stále
obãas parkují na trávníku pod okny bytovek,
kde vedou pod zemí topné kanály. UÏ jsme
na to upozorÀovali. NEëELEJTE TO!
Topn˘ kanál se mÛÏe po‰kodit, umíte si
pﬁedstavit, Ïe by se vedení muselo tﬁeba v
zimû opravovat? Nechceme pﬁistupovat k
nûjakému ﬁe‰ení co se Vám milí ﬁidiãi nebude líbit! SnaÏíme se roz‰iﬁovat parkovací
stání pﬁed bytov˘mi domy. To jste si snad
v‰imli. Na nové plo‰e je tﬁeba parkovat rozumnû, nejlépe ‰ikmo, aby se ve‰lo co nejvíce aut. A druh˘ ne‰var - i kdyÏ jsme umístili pﬁed bytové domy kontejnery na tﬁídûn˘
odpad, které draze platíme - domácnosti v
bytov˘ch domech tﬁídí minimálnû. Neházejte plasty do komunálu, na plasty je kontejner ÎLUT¯ !!!
■ JiÏ je moÏné Ïádat o jednorázov˘ pﬁíspûvek na dítû. Nemusíte do Libouchce,
ani do Ústí nad Labem. Îádost Vám podají pﬁes Czech Point na‰e dûvãata na
Obecním úﬁadû (Lenka a Iva).
■ Pﬁipomínáme, Ïe je moÏné vyuÏívat Multufunkãní hﬁi‰tû - objednává se u pana Pavla
·tembery.
Jiﬁina Bischoffiová - místostarostka

Box Zásilkovny u po‰ty
ve Velkém Chvojnû
Informujeme, Ïe byl instalován box Zásilkovny u Po‰ty ve Velkém Chvojnû. AÈ je
tato nová sluÏba pro na‰e obãany k uÏitku.

Fond rozvoje bydlení
Pﬁipomínáme obãanÛm, Ïe obec má zﬁízen tzv. Fond rozvoje bydlení. Jde o zvlá‰tní úãet, ze kterého mÛÏe b˘t poskytnuta pÛjãka
vlastníkÛm nemovitostí k bydlení (ti, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû v na‰í
obci) na rekonstrukce.
PÛjãku lze poskytnout na:
Rekonstrukci stﬁechy star‰í 10-ti let, obnova fasády star‰í 10-ti let,
bytová pﬁístavba nebo nástavba, zateplení domu, domovní âOV, poﬁízení (nebo spolufinancování dotace) na tepelné ãerpadlo, automatick˘ kotel na uhlí, nebo pelety s atestem vysoké úãinnosti a nízk˘mi emisemi, solární systémy pro ohﬁev vody.
Na jednání zastupitelstva v záﬁí, budou do moÏností pÛjãek doplnûny fotovoltaické panely k instalaci na obytné budovy.
PÛjãka je úroãena nízk˘m úrokem a splatnost se pohybuje podle
druhu pÛjãky od 4 do 8 let.

Více informací na stránkách obce v odkazu:
https://www.obecvelkechvojno.cz/obec/aktuality/nove-opatreni-c-12020-pujcky-z-fondu-bydleni234cs.html?ftresult=Opat%C5%99en%C3%AD
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Zámeãek u Velkého Chvojna
Jihozápadnû od vsi pﬁi silnici na Îìár stával dÛm zvan˘ Zur Bleiche, tedy „Na bûlidle“.
První zmínka o existenci domu je v zápise
faráﬁe Buberleho z Velkého Chvojna. Popisuje prÛbûh poÏáru v obci 31. srpna 1842
a uvádí, Ïe lidé, kteﬁí pﬁi‰li o stﬁechu nad hlavou ‰li spolu s ním nocovat do hostince Bleiche Alberta Thamma. Zákres domu se ale
jiÏ objevil i v mapû II. vojenského (Franti‰ského) mapování âech z let 1836 - 1852. Ve
staré dochované pozemkové knize se objevuje první zmínka o budovû „Gasthaus zur
Bleiche“ (hostinec Na Bûlidle) ãp. 56 majitele Adalberta Wenzela Thamma v zápise
z 5. prosince 1874.
V dubnu 1880 odkoupil hostinec Na Bûlidle od A.W. Thamma bohat˘ majitel statkÛ
v Krásném lese, ãeskolipsk˘ bankéﬁ pan
Emanuel Sommer a nechal v letech 1880 aÏ
1893 pﬁestavût pÛvodní hostinec na empírov˘ zámek s názvem „Schloss Kahn“ (zámek
Chvojno), pozdûji také naz˘van˘ „villa Sommer“. Emanuel Sommer ob˘val zámeãek aÏ
do roku 1907, kdy jej 29. ãervna prodal panu
Johannu Neumanovi, kter˘ zde ale pobyl
pouze rok. JiÏ 25. listopadu 1908 získala zámeãek smûnnou smlouvou paní Marie Drössl a poté 22. ãervence roku 1911 pak koupil
zámeãek „villa Sommer“ pan Karel Hojer.
Rodinû HojerÛ se pobyt na zámeãku velice líbil, coÏ vypl˘vá z textu na jejich dochované pohlednici psané pﬁíbuzn˘m do Geisingu krátce po nastûhování a odeslané
z po‰ty ve Velkém Chvojnû 11.8. 1911. Rodina se ale dostala do finanãní tísnû a na
dÛm byl rozhodnutím c. a k. okresního
soudu v Litomûﬁicích dne 4. bﬁezna 1913
uvalen konkurs. Nov˘m majitelem byla poté
·luknovská spoﬁitelna, od níÏ zámek koupili
27. ãervence 1918 manÏelé Karl a Ernestina Fleißnerovi, kaÏd˘ polovinu. Rodina FleißnerÛ poté drÏela zámek aÏ do léta roku
1945, kdy jim byl zámeãek zkonfiskován.
V roce 1946 slouÏil objekt jako shromaÏdi‰tû nûmeckého obyvatelstva pﬁed odsunem a místní si jej pﬁejmenovali na „Nûmeck˘ dÛm“. Poté byl objekt uzamãen a pod dohledem správce. Pamûtníci z té doby hovoﬁí
o zachovalém vnitﬁním zaﬁízení, Ïe kdyÏ
v dubnu 1948 nacviãovali skladby na XI.
V‰esokolsk˘ slet, byly na sále v patﬁe je‰tû
parkety. V roce 1946 byl vypracován projekt
pﬁestavby na kulturní dÛm, pozdûji i na
‰kolu. Vlivem prÛtahÛ ale k tomuto zámûru
jiÏ nedo‰lo.
Po znárodnûní majetkÛ v roce 1949 pﬁevzal objekt Místní národní v˘bor a zaãalo se
ztrácet vnitﬁní vybavení vãetnû oken i dveﬁí
v duchu hesla tehdy vládnoucí strany, Ïe
„v‰echno patﬁí v‰em“. V roce 1963 byl jiÏ b˘val˘ zámeãek natolik zchátral˘, Ïe bylo rozhodnuto o jeho demolici. Objekt byl v létû
1964 zboﬁen odstﬁelem stﬁelmistry z blízké

varvaÏovské ‰achty. SuÈ ze zboﬁeného objektu nebyla odvezena, ale nahrnuta do jezírka v zadní ãásti zahrady a poté pﬁehrnuta
zeminou. V terénu zÛstal ale dodnes patrn˘
pﬁední roh budovy b˘valého zámeãku.
Podle fotografií a dochovaného projektu
z roku 1946 se jednalo o dvoupodlaÏní dÛm
obdélníkového pÛdorysu, stojícího stranou
od okolní zástavby. V pﬁízemí bylo sedm klenut˘ch místností, komora a záchody, v patﬁe
pak bylo 8 místností. Nejvût‰í z nich, patrnû
sál o rozmûrech 8,3m x 4,5m mûl parketovou podlahu. Nad vstupním portálem byl
balkon s kovan˘m zábradlím. U zadního

‰títu byly pﬁízemní hospodáﬁské pﬁístavky pût chlévÛ, konírna, seník a prádelna. Budova byla obklopena udrÏovan˘m parkem
s jezírkem, pozdûji byla k budovû od silnice
vysázena ka‰tanová alej, jejíÏ ãást se dochovala dodnes. Od jiÏní ãásti Velkého
Chvojna, z prostoru pod souãasnou ‰kolou,
vedla k hlavnímu vstupu do zámeãku pﬁímá
cesta, tehdy naz˘vaná „koãárová“. Její trasu
je dnes moÏné odhadnout podle zbytkÛ stromoﬁadí, které zde zÛstalo dodnes.
Díky amatérsk˘m fotografÛm a hlavnû
panu Rudolfu Veãeﬁovi z Velkého Chvojna,
kter˘ v roce 1958 chátrající zámek vyfotil,
dnes víme jak vypadal i pﬁed zboﬁením.
Petr Mikula,
autor knihy o historii chvojensk˘ch obcí

Fotky zámeãku a pohlednice
Dodnes je vÏit˘ název „Zámeãek“. Co tedy se „Zámeãkem“ - respektive pozemkem, kde
stával bude dál? V lesíku jsou dosud patrné pozÛstatky zámeckého parku. Místo je zarostlé nálety, ka‰tanová alej od silnice smûrem k b˘valé budovû je dosud patrná.
Stálo by za to, toto místo zrevitalizovat, b˘valou existenci zámeãku pﬁipomenout informaãní cedulí, zﬁídit odpoãinkové místo pro turisty a cyklisty.
Jak na to? Pﬁedev‰ím je nutné oslovit dendrologa, aby posoudil, které stromy jsou pozÛstatkem b˘valého parku a v jakém jsou stavu. Poté vyãistit pozemek od náletÛ. Práce na
ãi‰tûní „zámeãku“ je moÏné provést pomocí dobrovolníkÛ, v dobû vegetaãního klidu. Pokud
se povede tento zámûr zrealizovat, bude u nás na chvojensku dal‰í pûkné místo vztahující
se k historii, stejnû jako prostor b˘valého hﬁbitova nad Arnultovicemi, kter˘ byl upraven,
vãetnû navrácení památného centrálního kﬁíÏe.
Jiﬁina Bischoffiová, místostarostka
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