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Úvodní slovo místostarostky obce
VáÏení ãtenáﬁi, dostává se Vám do rukou druhé vydání Chvojensk˘ch novin, ve kter˘ch Vám chceme pﬁiblíÏit dÛleÏité informace t˘kající se na‰ich chvojensk˘ch záleÏitostí. Velmi dÛleÏitá je informace k projednávání územního plánu, dále informace z jednání zastupitelstva, informace o vydání vyhlá‰ky o odpadech.
Pro Va‰i informaci jsme zpracovali kulturní kalendáﬁ, protoÏe

v na‰í obci se toho dûje opravdu hodnû. Dále se doãtete o ãinnosti
na‰ich spolkÛ. Formou letáku, kter˘ je do novin pﬁiloÏen, chceme zjistit Vá‰ zájem o tzv. kotlíkové pÛjãky. V novinách se dozvíte i dal‰í
jistû pro Vás obãany zajímavé a dÛleÏité informace. Pﬁeji Vám za
cel˘ „zpracovatelsk˘“ kolektiv pﬁíjemné ãtení.
Za Redakãní radu, Markéta VaÀáãová

UKLIëME SVùT
Ukliìme âesko - Ukliìme Chvojensko
Pﬁed pár dny spolek Chvojensko uskuteãnil jiÏ potﬁetí akci Ukliìme âesko - Ukliìme
Chvojensko. Jedná se o celorepublikovou
dobrovolnickou akci, která probíhá v hlavních úklidov˘ch dnech na jaﬁe a na podzim.
Samozﬁejmû, uklízet se dá cel˘ rok. My, jako
spolek, poﬁádáme na na‰em území ten jarní
úklid. Letos termín pﬁipadl na 6. dubna. Generálním partnerem celorepublikové aktivity

je Nadaãní fond Veolia. Více informací na
stránkách www.uklidmecesko.cz.
Na úklid jsme se uÏ tû‰ili a ze zku‰eností
z pﬁedchozích roãníkÛ jsme se rozdûlili do
nûkolika t˘mÛ dle ãástí obce Velké Chvojno.
Témûﬁ v kaÏdé ãásti jsme mûli skupinky
dobrovolníkÛ. Ty zaãaly hromadnû ãistit
‰karpy a pﬁilehlé okolí silnic v katastru obce
Velké Chvojno. Tam, kde se nám nepodaﬁi-

lo zajistit dílãího organizátora, posílili jsme
z ﬁad na‰ich dobrovolníkÛ. Se‰li se lidé rÛzného vûku. DÛleÏitou souãásti byli na‰i nejmlad‰í a mládeÏ. Tato aktivita není jen bohulibou ãinností z hlediska toho, Ïe chceme
mít uklizené okolí, ale obsahuje v sobû velice dÛleÏitou v˘chovnou sloÏku. Vûﬁím, Ïe ty
dûti, které se nûkdy zúãastnily tohoto nebo
(Pokraãování na následující stranû)
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podobného úklidu, uÏ nikdy nezahodí ani
papírek od bonbonu a budou v‰ímavé ke
svému okolí. V‰echny cesty vedou do ¤íma,
jak by ﬁekl klasik, ale v‰ichni dobrovolníci
do‰li do Velkého Chvojna ke sbûrnému
dvoru, kam jiÏ byl pomalu sváÏen sesbíran˘
nepoﬁádek. A Ïe jsme toho na‰li. Objem se
odhaduje na 2 tuny. Dobrovolníci na‰li rÛzné
odpadky a nepoﬁádek. Krom rÛzn˘ch obalÛ
od jídla a pití, zbytky obleãení, lahve, apod.,
stále nalézáme pneumatiky a dal‰í plasty
nejen od aut. Po cestách jsme objevili nûkolik skládek. Nûkteré se podaﬁilo zlikvidovat
hned, nûkteré nebyly v na‰ich silách. Pro
zajímavost, v minulém roãníku bylo na‰imi
dobrovolníky nalezeno „hnízdo“ rÛzn˘ch
ovocn˘ch zavaﬁenin. Zﬁejmû uÏ na nû nûkdo
nemûl chuÈ a vyhodit je kamsi k malé vesnici mu pﬁi‰lo jako skvûl˘ nápad.
Poãasí nám pﬁálo, bohuÏel jen do chvíle
srazu na místû urãení u sbûrného dvora.
V tu chvíli zastihl dobrovolníky dé‰È a nûkteﬁí pochopitelnû nevydrÏeli ãekat na ostatní, teprve pﬁicházející. Pﬁesto se odhadem do
akce zapojilo pﬁes 60 dûtí rÛzného vûku a podobn˘ poãet byl i v dospûl˘ch ﬁadách. Pro nûkteré dûti to byl jiÏ druh˘ úklid bûhem dvou
dnÛ. Dûti ze Z· Velké Chvojno poctivû uklízely okolí ‰koly, hﬁi‰tû
a bytov˘ch domÛ. Na místû pﬁed hospÛdkou Pod Lipou nám SDH
Velké Chvojno pﬁipravilo oheÀ a bylo tak moÏné si pﬁi ohﬁívání prochladl˘ch tûl zároveÀ opéct nûjak˘ ten ‰pekáãek. Dûti byly odmûnûné diplomem a sladkostmi. HasiãÛm dûkujeme nejen za oheÀ, ale
i za jejich aktivní úãast jiÏ druh˘m rokem, kdy pomáhají motorizovanou jednotkou, ale i vlastní silou i s jejich rodinami.
A samozﬁejmû dûkujeme Vám v‰em znám˘m i neznám˘m, v‰em,
kteﬁí jste v sobotu 6. dubna pﬁi‰li a sv˘m pﬁístupem vyjádﬁili, Ïe Vám
nikomu není lhostejné, jaké máme okolí a pustili jste se se v‰í vervou do úklidu bez ohledu na to, o jak˘ pozemek jde, zda se jedná
o volné prostranství nebo majetek SÚS. Byli jsme pﬁekvapeni Va‰im
zájmem, Va‰í aktivní úãastí, Va‰í nezi‰tností. Dûkujeme.
Iva Mudrová, pﬁedsedkynû spolku Chvojensko
Akce byla podpoﬁena Obcí Velké Chvojno

Informace pro obãany: O nakládání s odpady
SBùRN¯ DVÒR OBCE VELKÉ CHVOJNO
Provozní doba:
■ Duben aÏ ﬁíjen:
pondûlí aÏ ãtvrtek 12.00 - 16.00 hodin
■ Duben aÏ ﬁíjen
sobota 9.00 - 12.00 hodin
jednou mûsíãnû dle rozpisu
■ Listopad aÏ bﬁezen
pondûlí aÏ stﬁeda 12.00 - 16.00 hodin
Rozpis sobot, kdy bude otevﬁen SD v roce
2019 • 6.4. • 11.5. • 8.6. • 13.7. • 10.8. • 7.9.
12.10
V pﬁípadû potﬁeby, není-li pﬁítomna obsluha,
volejte telefonní ãísla 733 652 223 nebo
604 964 046
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.
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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.
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schválilo na svém zasedání 17. 4. 2019 Obecnû
závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2019, kterou se
stanoví systém shromaÏìování sbûru, pﬁe-

pravy, tﬁídûní vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ, systém nakládání se stavebním odpadem a systém komunitního kompostování
na území Obce Velké Chvojno. Vyhlá‰ka je
zveﬁejnûna na internetov˘ch stránkách
obce.
Ve vyhlá‰ce jsou stanovena místa urãená
k odkládání sloÏek komunálního odpadu a
stanoveny povinnosti osob. Doporuãujeme
obãanÛm, aby se s vyhlá‰kou seznámili.
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Leto‰ní Antonínské v Luãním Chvojnû 15. ãervna 2019
Dovolte mi, abych Vás (velice krátce) pozvala na úspû‰nou tradiãní akci Chvojenska
- Antonínské. Letos probûhne jiÏ 8. roãník
této aktivity. VÏdy se snaÏíme zaﬁadit do
programu nûco nového, nûco navazujícího,
ale ponecháváme i nûco stálého. Nûco, o co
byste Vy sami, jako vûrní náv‰tûvníci, nechtûli pﬁijít. Posuìte sami. V loÀském roce
bylo hlavní událostí na‰eho Antonínského
odhalení dﬁevûné sochy sv. Antonína Paduánského, která byla posléze vysvûcena ústeck˘m arcidûkanem Miroslavem ·imáãkem. Jistû si vzpomínáte. Byl to záÏitek.
Sochu pro spolek Chvojensko, za finanãní
podpory Obce Velké Chvojno, vytvoﬁil ﬁezbáﬁ Jiﬁí Nekola z JiÏních âech. V leto‰ním
roce se ﬁezbáﬁ opût do Luãního Chvojna pﬁijede podívat. Nebudeme odhalovat dal‰í
sochu, ale ﬁezbáﬁ vytvoﬁí dílo pﬁímo na místû
pﬁed Va‰imi zraky doslova bûhem pár okamÏikÛ. Ti, kdo jste nestihli nav‰tívit loÀsk˘
roãník, pﬁijìte letos, uvidíte o co jste pﬁi‰li
a ti, co byli, vûdí ;-). KdyÏ budu pokraãovat,
jistou pﬁesmyãku mÛÏeme vidût v produkci

africk˘ch rytmÛ, se kter˘mi pﬁijelo dûãínské
pûvecké uskupení SAH. Tak trochu navázali na Ïhavé rytmy 2017 Tam Tam Batucada.
Letos máme zejména pro malé náv‰tûvníky
„muzikohraní“ s bubínky, kdy si nejen dûti na
vlastní kÛÏi vyzkou‰í jaké rytmy vzniknou ve
spojení jejich rukou s bubínky rÛzn˘ch velikostí. A uÏ jdeme opravdu k tradici, a to
k Divadlu Krabice Teplice. Nûkteﬁí z Vás si
nedovedou pﬁedstavit na‰e Antonínské bez
vystoupení kapely OLI. Nezklameme Vás,
pﬁijedou. A bez mládeÏe SDH Velké Chvojno by to taky nebylo to pravé oﬁechové, Ïe?
Vystoupí krásné maÏoretky z Domu dûtí
a mládeÏe v Ústí nad Labem. Z doprovodného programu nabídneme simulátor autonehody „obraceã“, skákací hrad, povození
dûtí na koních, malování na obliãej, malování na kamínky, „mlsací stánek“ v‰ichni jiÏ dÛvûrnû znáte a moÏná i nûco dal‰ího. Je‰tû
velmi dÛleÏitá informace. Letos zaãínáme jiÏ
v 10.00 hodin dopoledne! Nebojte se,
obûd bude! Poprvé k nám totiÏ zavítá pﬁíjemná farmáﬁka z Biofarmy Babiny a nejen,

Z jednání zastupitelstva obce
Na posledním jednání Zastupitelstva
obce dne 17.4.2019 bylo schváleno nûkolik dÛleÏit˘ch bodÛ, o kter˘ch Vás chceme prostﬁednictvím na‰ich novin informovat.
P¤ÍPRAVA PROJEKTU ZATEPLENÍ
BYTOV¯CH DOMÒ
Zastupitelstvo rozhodlo o pﬁípravû projektové dokumentace a pﬁípravû Ïádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operaãního programu (IROP) na zateplení bytov˘ch
domÛ.
V I. etapû bylo rozhodnuto, Ïe budou zatepleny (obvodov˘ plá‰È, sklepy, pÛdy, nové
dveﬁe do sklepÛ) bytové domy ãp. 7 a 13 ve
Velkém Chvojnû a to v roce 2020 a v roce
2021 bytov˘ dÛm ãp. 16 v Luãním Chvojnû.
Etapa je tak koncipovaná proto, Ïe jde o podobn˘ typ domÛ.
V dal‰í etapû po realizaci první etapy
pﬁedpokládáme, Ïe bude zahájena pﬁíprava
na zateplení dal‰ích bytov˘ch domÛ ve Velkém Chvojnû (mimo ãp. 45) a to i s rekonstrukcí balkónÛ.
Obec mÛÏe na tuto finanãnû nároãnou investiãní akci získat aÏ 42% dotace. Pﬁesto
bude spolufinancování znaãn˘ zásah do
obecního rozpoãtu.
Vzhledem k této investici je logické, Ïe
bude nutné zv˘‰it nájem, coÏ je sice nepﬁíjemné, ale na druhé stranû zateplením
dojde ke sníÏení energetické nároãnosti
na vytápûní. Informace o tom, o kolik
se nájem zv˘‰í budou známy po provedení kalkulace, nájemníci budou informováni.

REALIZACE OPRAVY CHODNÍKÒ
U BYTOV¯CH DOMÒ
VE VELKÉM CHVOJNù
Na jednání ZO byl schválen dodavatel
stavby - Opravy chodníkÛ u bytov˘ch domÛ
ve Velkém Chvojnû. Náklady na tuto stavbu
jsou cca 462 000,- Kã a bude provedena na
podzim tohoto roku.
VOLNOâASOV¯ PROSTOR VE ÎëÁRU
Na základû pﬁíslibu minulého zastupitelstva probûhlo jednání s obyvateli Îìáru
o vybudování prostoru, kter˘ bude slouÏit
pro jejich setkávání a volnoãasové aktivity
dûtí i dospûl˘ch. BohuÏel ve Îìáru jiÏ není
Ïádná jiná vhodná plocha nebo pozemek,
pouze pozemek sousedící s toãnou autobusu. Toto místo není ideální, proto je tﬁeba jej
oplotit. Na pozemku bude jednoduch˘ altán
k posezení, herní prvek pro dûti, laviãky, ohni‰tû, pískovi‰tû a prostor pro voln˘ pohyb
dûtí.
V rozpoãtu byla vyhrazena ãástka
313 650,- Kã, coÏ je ãástka za pozemek,
kter˘ obãané Îìáru pÛvodnû na tento úãel
poÏadovali a kter˘ minulé zastupitelstvo
prodalo právû za tuto ãástku.
AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE
OBCE VELKÉ CHVOJNO
MoÏná si mnozí vzpomenou, Ïe pﬁed
ãasem byli obãané osloveni dotazníky za
úãelem zji‰tûní názorÛ, námûtÛ v souvislosti se zpracováním Plánu rozvoje obce na období 2017-2022. Dokument byl vypracován
a je zveﬁejnûn na internetov˘ch stránkách
obce. âást zastupitelÛ podala návrh na aktualizaci, pﬁi které by chtûla postupovat ces-

Ïe pﬁiveze produkty a v˘robky k zakoupení,
ale pﬁipraví gulá‰ek, v˘bornou dr‰Èkovou
polévku a nûjakou tu klobásku k zakousnutí
tak, abyste nemuseli pﬁeru‰ovat náv‰tûvu
a zÛstat od dopoledne aÏ do veãera ;-). Ná‰
stánek s obãerstvením bude také. ÎízeÀ
tedy bude kde hasit.
ZÁVùREM:
Vystoupí - ﬁezbáﬁ Jiﬁí Nekola, maÏoretky
z DDM, SDH Velké Chvojno - dûti, mládeÏ,
Divadlo Krabice Teplice, Bubínkové muzikohraní, kapela OLI
Doprovodn˘ program: skákací hrad, povození na konících, malování na obliãej, otoãn˘ simulátor dopravní nehody, malování na
kamínky, mlsací stánek, obãerstvení, Biofarma Babiny
Akci poﬁádá: Chvojensko, z.s.
Podpoﬁili: Obec Velké Chvojno, Severoãeské vodovody a kanalizace, a.s.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í dne 15. 6. 2019
v 10.00 hodin spolek Chvojensko.
Iva Mudrová,
pﬁedsedkynû spolku
tou pﬁímého jednání s obãany v místních
ãástech obce o jejich námûtech a potﬁebách.
Bude ustavena pracovní skupina, která
bude v rámci aktualizace dokumentu nápomocna. Jednání s obãany probûhnou v prÛbûhu léta a v˘stupy budou zpracovány do
aktualizace souãasného dokumentu.
Jiﬁina Bischoffiová

ÚZEMNÍ PLÁN
VELKÉ CHVOJNO
Návrh Územního plánu Velké Chvojno
a vyhodnocení jeho vlivÛ na udrÏiteln˘
rozvoj území jsou zveﬁejnûny formou
dálkového pﬁístupu na elektronické
úﬁední desce Obecního úﬁadu Velké
Chvojno (www.obecvelkechvojno.cz) a v
ti‰tûné podobû je moÏné se s nimi seznámit na Obecním úﬁadu ve Velkém
Chvojnû.
■ Nejpozdûji do 30 dnÛ ode doruãení,
tzn. do 13. 6. 2019 vãetnû mÛÏe
kaÏd˘ uplatnit k návrhu Územního
plánu Velké Chvojno a vyhodnocení jeho vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj
území u poﬁizovatele písemné pﬁipomínky.
■ Pﬁipomínky musí b˘t podány písemnû na adresu poﬁizovatele:
Obecní úﬁad Velké Chvojno,
403 34 Velké Chvojno ã.p. 55.
■ K pozdûji uplatnûn˘m pﬁipomínkám se podle § 50 odst. 3 stavebního zákona nepﬁihlíÏí.
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Poslední vlna kotlíkové dotace, nyní s moÏností
bezúroãné kotlíkové pÛjãky
S chystanou poslední etapou kotlíkov˘ch
dotací Statní fond Ïivotního prostﬁedí
(SFÎP) zahájil pilotní projekt kotlíkové pÛjãky. Cílem je motivovat k v˘mûnû neekologického kotle i domácnosti s niÏ‰ími pﬁíjmy a
zlep‰it kvalitu ovzdu‰í. Program Kotlíkové
pÛjãky bude probíhat pouze ve tﬁech krajích
republiky. PÛjãku ve v˘‰i aÏ 200.000,- Kã
bude poskytovat obec a je urãena ÏadatelÛm, kteﬁí nemají finanãní prostﬁedky na v˘mûnu nevyhovujícího kotle. PÛjãka jim pomÛÏe pﬁeklenout období mezi realizací v˘mûny kotle a vyplacením kotlíkové dotace,
která ãiní aÏ 127.500,- Kã. Je to tedy poslední moÏnost získat nemal˘ finanãní
obnos na v˘mûnu nevyhovujícího kotle.
Nejprve nûkolik ﬁádkÛ o kotlíkové dotaci.
Dotace je urãena na v˘mûnu neekologick˘ch kotlÛ na tuhá paliva 1. a 2. emisní tﬁídy
(tyto kotle nebude moÏné od 1. 9. 2022
pouÏívat). Nevyhovující kotel lze vymûnit za
plynov˘ kondenzaãní kotel, kotel na biomasu nebo tepelné ãerpadlo. Nebudou podporovány kotle na uhlí, ani kombinované kotle.

V˘‰e dotace ãiní aÏ 127.500,-. Dal‰í podmínky poskytnutí kotlíkové dotace bude se
zájemci o v˘mûnu ﬁe‰it kotlíkov˘ specialista.
Jak bude v‰e probíhat ze strany obce?
Klíãov˘m momentem se je rozhodnutí obce,
zda se bude chtít do programu kotlíkov˘ch
pÛjãek zapojit, v pﬁípadû, Ïe se obec nebude chtít zapojit, není moÏné o kotlíkovou
pÛjãku Ïádat. Pokud se obec do programu
zapojí, zajistí kotlíkového specialistu, provede prÛzkum, jak˘ je zájem o pÛjãku a na základû prÛzkumu podá Ïádost na SFÎP.
SFÎP poskytne obci finanãní prostﬁedky na
pÛjãky a zaji‰tûní kotlíkového specialisty.
Obec po schválení kotlíkové dotace poskytne pÛjãku obãanovi a vyplacená kotlíková
dotace bude první splátkou pÛjãky. Obec
splacené peníze od obãanÛ nemusí SFÎP
vracet, pokud je pouÏije na realizaci projektÛ vedoucí ke zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí
(napﬁ. zateplení M·, Z·, budování zdrojÛ
pitné vody, hospodaﬁení se sráÏkovou
vodou, obnovitelné zdroje energie).
Jak v‰e probûhne ze strany zájemce/ob-

ãana? Zájemce co nejdﬁíve kontaktuje kotlíkového specialistu, ten zjistí, zda zájemce
splÀuje základní poÏadavky kotlíkové dotace. Kotlíkov˘ specialista pomÛÏe obãanovi s
ve‰kerou administrativou spojenou s kotlíkovou dotací a pÛjãkou. Zájemce si vybere
realizaãní firmu a po schválení kotlíkové dotace mu bude poskytnuta kotlíková pÛjãka a
bude tedy moci zaãít s realizací v˘mûny
zdroje. Po realizaci bude obãanovi vyplacena kotlíková dotace, která bude souãasnû
první splátkou obci a dále bude obãan splácet dle podmínek stanoven˘ch ve Smlouvû
o pÛjãce.
Kdo je kotlíkov˘ specialista? Pracovník ãi
dodavatel, kter˘ pomáhá obci s prÛzkumem
zájmu o v˘mûnu. Poskytuje asistenci domácnostem (doporuãuje vhodná ﬁe‰ení v˘mûny kotle, pomáhá s vyﬁízením dotace a
pÛjãky). Náklady na jeho ãinnost budou hrazeny z podpory od SFÎP.
Vûﬁím, Ïe spoleãnû dospûjeme k lep‰ímu
ovzdu‰í v na‰ich obcích.
V pﬁípadû zájmu o v˘mûnu ãi dotazÛ kontaktujte:
Ing. Jaroslava Kajzrová (Galbavá)
+420 728 848 508

Fond bydlení na území obce Velké Chvojno
Obec Velké Chvojno v zájmu zlep‰ení úrovnû bydlení, Ïivotní prostﬁedí a vzhledu obce zﬁídila „Fond bydlení na území obce Velké Chvojno“. Tento fond slouÏí k poskytování pÛjãek na
zvelebení obytn˘ch budov a staveb. Pﬁíjmy Fondu jsou dotace a pﬁípadné v˘pomoci ze státního rozpoãtu, prostﬁedky z rozpoãtu Obce Velké Chvojno, pﬁíjmy ze splátek pÛjãek a úrokÛ
a nebo dary ãi pﬁípadné v˘pomoci z prostﬁedkÛ sponzorÛ.
Prostﬁedky Fondu je moÏno pouÏívat v˘hradnû podle pravidel a to k poskytování pÛjãek
pﬁi nejniÏ‰ím úroku 3% a nejdel‰í lhÛtû splatnosti 8 let mimo rok, v nûmÏ byla pÛjãka poskytnuta subjektÛm.

Z FONDU SE POSKYTUJÍ TYTO DRUHY PÒJâEK:
Úãel

Úrok

Stﬁecha star‰í 10-ti let
Obnova fasády domu - star‰ích 10-ti let
Bytová nástavba nebo pﬁístavba
Zateplení obvodového plá‰tû domu
Poﬁízení ekologického vytápûní
Domovní ãistírna odpadních vod
Solární systémy pro ohﬁev vody
Obecní bytov˘ fond

8%
4%
5%
7%
6%
4%
6%
3%

Adresáty pÛjãek z Fondu mohou b˘t pouze osoby, které vlastní
obytné budovy nebo jejich stavby na území obce a mají trvalé bydli‰tû v obci.
Osoby, které splÀují podmínky, mohou získat pÛjãku z Fondu v˘hradnû na základû doporuãení finanãního v˘boru a usnesení zastupitelstva obce. V˘bûrové ﬁízení organizuje obec Velké Chvojno pro
kaÏd˘ kalendáﬁní rok samostatnû. V˘bûrovou komisi tvoﬁí finanãní
v˘bor. V˘bûrová komise posoudí pﬁedloÏené Ïádosti a se sv˘m sta-
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Maximální
doba splácení
8 let
4 roky
5 let
8 let
6 let
4 roky
6 let
8 let

Horní hranice
(max. v˘‰e pÛjãky)
100 000,- Kã
40 000,- Kã
50 000,- Kã
80 000,- Kã
60 000,- Kã
40 000,- Kã
60.000,- Kã
330 000,- Kã

noviskem je pﬁedá k rozhodnutí Zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo
obce rozhoduje o pÛjãce z Fondu s koneãnou platností a nelze se
proti nûmu odvolat. Pokud je ãlenem komise Ïadatel o pÛjãku, je z
projednávání své Ïádosti vylouãen.
Po rozhodnutí Zastupitelstvem obce o pÛjãce pﬁipraví Obecní
úﬁad s Ïadatelem smlouvu o pÛjãce. Právo na uzavﬁení smlouvy zaniká, pokud se Ïadatel nedostaví k uzavﬁení smlouvy do 30 dnÛ po
vyrozumûní o v˘sledku v˘bûrového ﬁízení.
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Kulturní kalendáﬁ kvûten - prosinec
co, kdy, kde ve Chvojensk˘ch obcích v roce 2019
KVùTEN
■ 11.5 V˘let na zámek Sychrov s náv‰tûvou pivovaru - poﬁádá kulturní komise,
sraz v 8,00 hod u zastávky ve Velkém
Chvojnû
■ 15.5 Malování na kamínky - mandaly v
obecní knihovnû od 16,30 hod
■ 16.5 Povídání s MUDr. Jiﬁím Králem Gynekologie od 18,00 hod v Z· Velké
Chvojno
■ 18.5. Hasiãská zábava od 20.00 na sále
KD ve Velkém Chvojnû - poﬁádají Hasiãi
âERVEN
■ 1.6. Dûtsk˘ den za ‰kolou od 14.00
hodin ve Velkém Chvojnû -poﬁádá Kulturní komise
■ 8.6 Rybáﬁské závody u rybníka v Luãním Chvojnû od 8,30 hod
■ 15.6 Antonínské 2019 - poﬁádá Chvojensko od 10,00 hod
■ 22.6 Deskové hry od 9.00 hod pro dûti -

soutûÏ v KD Velké Chvojno
■ 22.6 Diskotéka v KD Velké Chvojno od
20,00 hod
■ 29.6 Oslavy fotbalu - poﬁádají sportovci
na hﬁi‰ti ve Velkém Chvojnû
■ 28.6 Pﬁespávání dûtí ve stanech za
‰kolou od 16.00 hodin
SRPEN
■ 24.8 Louãení s Létem
ZÁ¤Í
■ 14.9 Setkání seniorÛ - 15.00 na sále KD
Velké Chvojno - poﬁádá SPOZ a Kulturní
komise
■ 27.9 Václavská zábava - 20.00 KD Velké
Chvojno poﬁádá Kulturní komise
¤ÍJEN
■ Slavnosti peãeného ãaje - KD Luãní
Chvojno od 14.00 hod. poﬁádá Chvojensko

■ Trasovka pro dûti - poﬁádá Chvojensko
od 14.00 hod
LISTOPAD
■ 2.11 Hellowen od 15.00 na sále KD
Velké Chvojno
■ 16.11 Odpolední taneãek od 15.00 a
diskotéka od 20.00 KD Velké Chvojno
Kulturní komise
PROSINEC
■ 1.12. Rozsvícení Vánoãního stromu v
17,30 náves Velké Chvojno Kulturní komise Z· a M·
■ 7.12. Mikulá‰ská nadílka 15.00 KD
Velké Chvojno - Kulturní komise
■ 14.12 Zpívání v kostele 14.00 - Kulturní
komise, Z· a M·
■ Vánoãní turnaj ve stolním tenise - poﬁádají sportovci
■ Program na II. pololetí 2019, bude
upﬁesnûn ve vydání dal‰ích Chvojensk˘ch novin

UÏiteãné informace pro obãany Chvojenska
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 - 09:00 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 - 09:00 hod.
14:00 - 15:00 hod.
STOMATOLOGIE A DENTÁLNÍ HYGIENA
Libouchec 370, Libouchec 403 35
Telefon: 475 222 360
Stomatologie:
Dentální hygiena:
PO:
07:30 - 15:30 hod.
07:30 - 15:30 hod.
ÚT:
08:00 - 17:30 hod.
08:00 - 17:30 hod.
ST:
11:30 - 18:00 hod.
11:30 - 18:00 hod.
âT:
07:30 - 13:00 hod.
07:30 - 13:00 hod.
PÁ:
07:30 - 15:00 hod.
07:30 - 15:00 hod.
Vzhledem k aktuálnû naplnûné kapacitû dal‰í pacienty doãasnû
nepﬁijímají. O moÏnosti dal‰ího objednání se mÛÏete informovat na
stránkách. Platí i pro b˘valé pacienty MUDr. Linka - nedochází k automatické pﬁeregistraci!!
Informace ohlednû doãasnû pozastaveného objednávání na ãísle
772 724 491 (PO, ÚT, PÁ od 8:00 do 16:00).
MUDR. LIBOR DUPAL - PRAKTICK¯ LÉKA¤
Telefon: Libouchec: 475 222 444, Velké Chvojno: 411 198 931,
Petrovice: 475 226 170
Pondûlí: 8:00 - 12:00 Libouchec
14:00 - 16:00 Velké Chvojno
Úter˘:
8:00 - 12:00 Libouchec
15:00 - 17:00 Libouchec
Stﬁeda: 9:00 - 11:00 Petrovice
15:00 - 18:00 Libouchec
âtvrtek: 8:00 - 11:00 Velké Chvojno 13:00 - 16:00 Libouchec
Pátek
8:00 - 12:00 Libouchec
13:00 - 15:00 Petrovice
MUDR. EVÎEN BùLKA - GYNEKOLOG
Libouchec 370, Libouchec 403 35
Telefon: 471 008 695
âtvrtek 8:00 - 11:00 14:00 - 16:00 hod.

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:
Úter˘:
Stﬁeda:
âtvrtek:
Pátek:

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

hod
hod
hod
hod
hod

-

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

hod
hod
hod
hod
hod.

12:30
12:30
12:30
12:30

hod
hod
hod
hod

-

17:00
15:00
17:00
15:30

hod
hod
hod
hod

KaÏd˘ pátek je POKLADNA na OÚ zavﬁená!!!
OBECNÍ KNIHOVNA VELKÉ 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˘: 14:00hod - 17:00hod
âtvrtek: 14:00hod - 7:00hod
HOSPÒDKA POD LIPOU
Pondûlí: Zavﬁeno
Úter˘:
16:00 hod. - 22:00
Stﬁeda:
16:00 hod. - 22:00
âtvrtek:
16:00 hod. - 22:00
Pátek:
15:00 hod. - 23:00
Sobota:
13:00 hod. - 23:00
Nedûle:
13:00 hod. - 22:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

SLUÎBY
■ Kadeﬁnictví Markéta ·tûmberová, Velké Chvojno 36, Ústí nad
Labem - Objednávky na tel: 733 516 624
■ Kosmetická sluÏba Jiﬁina PraÏáková - objednávky na tel.:
775 259 069
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Plesová sezóna na Chvojensku
K zimnímu období patﬁí jiÏ tradiãnû velké
spoleãenské plesy. Ani u nás na
Chvojensku tomu není jinak. Plesovou sezónu zaãal tradiãnû obecní ples, kter˘ je poﬁádán obcí
Velké Chvojno. V leto‰ním roce
pﬁipadl na 19. ledna a konal se
v kulturním domû Velké Chvojno.
Ani pﬁes rekonstrukci domu,
uzavﬁenou hospÛdku a chﬁipkovou
epidemii nebyla úãast malá. Veselici
zahájila místostarostka paní Markéta VaÀáãová a nic nebránilo tomu, aby mohlo pro-

puknout to pravé plesové veselí. Celou zábavou provázela hudební skupina
MANY, která náv‰tûvníky jak se
patﬁí roztanãila, a díky které pokraãovalo veselí aÏ do ranních
hodin. Byla pﬁipravena i bohatá tombola. K hlavním cenám
patﬁil televizor, kávovar a vysavaã. Komu bylo ‰tûstí naklonûno pﬁi v˘bûru i losování tomboly,
tûm blahopﬁeji a nám ostatním,
kter˘m se nedaﬁilo vyhrát nûkterou
z cen, tento fakt neubral na dobré náladû
v tak pﬁíjemné atmosféﬁe.

Ani sedm˘ roãník Luãnochvojneského
plesu poﬁádaném spolkem Chvojensko z.s.
nesmíme opomenout. I pﬁesto, Ïe jsou prostory konání men‰í, zábava i atmosféra jsou
stejnû kvalitní. Luãnochvojensk˘ ples se
letos konal 9. února v Kulturním domû
v Luãním Chvojnû. Cel˘m veãerem jiÏ tradiãnû provázela kapela OLI a i zde byla pﬁipravena skvûlá tombola, která se skládala
pﬁeváÏnû z darÛ obyvatel obce a cel˘ její v˘tûÏek byl pouÏit k obnovû drobn˘ch památek a také na dal‰í akce, které spolek Chvojensko z.s. pro dûti i dospûlé bûhem celého
roku poﬁádá. Skvûlá hudba, atmosféra, kolektiv, tombola, obãerstvení, pití a v neposlední ﬁadû podpora dobré vûci - co lep‰ího
mÛÏe na plese b˘t?!
Andrea VaÀáãová

Z ãinnosti dobrovoln˘ch hasiãÛ Velké Chvojno
V lednu 2019 probûhla v˘roãní schÛze ãlenÛ SDH, kde byl zvolen
nov˘ starosta sboru, Franti‰ek Musil.
Pﬁes zimu máme oddechové období, schÛzky dûtí zaãaly od
února. V leto‰ním roce máme 20 dûtí v kategorii - pﬁípravka, mlad‰í
Ïáci, star‰í Ïáci a dorost. Od první schÛzky jsme si zaãali pﬁipravovat na zimní sraz, kter˘ se konal v Petrovicích. Za na‰e SDH se ho
úãastnila tﬁi druÏstva a to mlad‰í, kteﬁí se umístili na 5. místû, star‰í
kteﬁí se umístili na krásném 1. místû a dorost se umístil na 3. místû.
SoutûÏilo se v rÛzn˘ch disciplínách, napﬁ. poznávání stop zvíﬁat, poznávání stromÛ, urãování ohni‰tû a tvoﬁení plastiky. I pﬁes nepﬁízeÀ
poãasí se nám soutûÏ velmi líbila, nakonec jsme si opekli buﬁty.
Po zimním srazu jsme se zaãali pﬁipravovat na ZPV - závod poÏární v‰estrannosti v Malém Bﬁeznû. Tûchto závodÛ se zúãastnila
ãtyﬁi druÏstva z na‰eho SDH Velké Chvojno. DruÏstvo pﬁípravky se
umístilo na 12. místû, mlad‰í na 13. místû, star‰í na 5. místû a dorost na krásném druhém místû.
Celé na‰e SDH i s dûtmi se podílelo na akci „Ukliìme âesko,
ukliìme Chvojensko“. Od roku 2014 poﬁádáme ve Velkém Chvojnû
pálení ãarodûjnic, letos to nebylo jinak. Dûti v rámci krouÏku vyrobily ãarodûjnici a podílely se na zdobení májky, kterou jsme následující den s pomocí pana Bucka postavili.
Je‰tû jedna milá zpráva, letos nám na kraji schválili dotaci z programu na podporu JSDHO a ostatních sloÏek IZS pro rok 2019 a to
ãástku 30 050 Kã, z této dotace chceme poﬁídit dûtem lep‰í obleãení na závody a udûlat na podzim brann˘ závod.

V tomto roce poﬁádá SDH je‰tû 18. 5. 2019 hasiãskou zábavu a
24. 8. 2019 Louãení s létem.
Na obû akce jste v‰ichni srdeãnû zváni.
Za SDH Velké Chvojno, Tereza Kaczynská
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na Chvojensku

V pﬁedveãer 1. máje se tradiãnû setkáváme u pálení ãarodûjnic a oslav vítání jara. I letos se akce konala pod
zá‰titou SDH Velké Chvojno pﬁed hostincem Pod
Lípou.
Garancí úspû‰ného prÛbûhu veãera byl i fakt, Ïe poﬁádající ãlenové SDH zapoãali s pﬁípravami jiÏ od ãasného rána,
aby v‰e dopadlo ke spokojenosti mal˘ch i velk˘ch náv‰tûvníkÛ. Kolemjdoucí mohli sledovat pomalu rostoucí zastﬁe‰ené
posezení, stánek s obãerstvením a letos i polní kuchyni, která
nabízela gulá‰ a zabíjaãkovou polévku. Nemohla zde samozﬁejmû chybût hranice ani tradiãní symbol jara, tedy na‰e
krásnû barevnû ozdobená májka, která byla za pomoci techniky postavena jiÏ den pﬁedem.
JiÏ od 16.00 hodiny se posezení na plo‰e pﬁed hostincem
plnilo prvními náv‰tûvníky. Malí i velcí ãarodûjové a ãarodûjnice se slétli pﬁed hasiãskou zbrojnicí krátce pﬁed 17.00 hodinou, aby se spoleãnû vydali k ohni. My ostatní, nic netu‰ící a
sedící v místû hranice, jsme náhle zaslechli zvuk známé písnû
Saxana. Na‰e zraky se okamÏitû zamûﬁily jedním smûrem na pﬁicházející prÛvod v ãele s ãarodûjnicí sedící na hasiãském autû. V cíli se nejprve rozdávaly ceny nejhezãím maskám a poté pﬁed zraky dûtí a dospûl˘ch vzplanul velik˘ oheÀ
a volná zábava mohla zaãít naplno.
Dobré poãasí, pﬁíjemná nálada, v˘borné obãerstvení a
skvûlá kapela Jolly Jokers Music nás provázely po cel˘ veãer
a jako jedna velká rodina jsme si u ohnû uÏili ãarodûjnice.
V‰em se akce líbila a jiÏ se tû‰íme na dal‰í spoleãné setkání.
Pálení ãarodûjnic se nekonalo jen ve Velkém Chvojnû.
Jako kaÏdoroãnû i v Luãním Chvojnû spolek Chvojensko poﬁádal na „plácku“ pálení ãarodûjnic a letos neopékali jen
buﬁty, ale na roÏni se jim toãilo prasátko, které vûnoval ãlen
spolku, kter˘ jej vyhrál v tombole na Luãnochvojenském
plese.
Ani v Mnichovû nezaháleli a udûlali si krásné ãarodûjnice.
Andrea VaÀáãová

âarodûjnice
jsme pálili
i v Luãním
Chvojnû
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ·KOLY za uplynulé mûsíce
Aãkoliv se to nûkdy nezdá, je hodnocení dÛleÏitou souãástí na‰eho
Ïivota a to nejen ‰kolního. KaÏd˘ si pﬁeje b˘t za svoji práci ocenûn,
a tak i na‰i Ïáci se pﬁed ukonãením pololetí, tj. v mûsíci lednu, podrobovali pololetním testÛm, které ale nejsou klasick˘mi testy, z jejichÏ
v˘sledkÛ by mûl b˘t Ïák hodnocen na vysvûdãení nebo by se snad
mûli nûjak extra pﬁipravovat, ale díky kterému Ïáci s pomocí uãitele
zji‰Èují, jak osvojování nov˘ch poznatkÛ u kaÏdého z nich dopadlo, jak
zvládli dané uãivo. Z tûchto hodnocení by si mûli vzít ponauãení, jak
svou práci pﬁí‰tû vylep‰it, pro uãitele je to zji‰tûní, na jaké chyby a problémy se mají do budoucna u konkrétního Ïáka zamûﬁit.
Leden nám pﬁinesl i jiná vyhodnocení. ÎákÛm 5. roãníkÛ - na fotografii z leva: M. Havlín, V. Pro‰ek, P. Slach, E. Kriváková a T.
Rychl˘ a nám v‰em udûlalo velkou radost krajské vítûzství v internetové
soutûÏi
,,Hravû Ïij zdravû“,
jejímÏ cílem je vzdûlávat Ïáky v oblasti
zdravého Ïivotního
stylu, kterému se
kaÏdoroãnû vûnujeme. Postupné plnûní
úkolÛ umoÏÀuje pomocí
moderních
vzdûlávacích postupÛ pﬁedávat úãastníkovi teoretické i praktické poznatky z obHravû Ïij zdravû
lasti v˘Ïivy, pohybové aktivity, pitného reÏimu i du‰evní hygieny. Cílem soutûÏe je, aby
Ïáci dané tﬁídy získali v prÛbûhu internetového kurzu co nejvy‰‰í
poãet bodÛ. Body lze získávat prostﬁednictvím plnûní úkolÛ 5 lekcí
k zdravému Ïivotnímu stylu s následn˘m praktick˘m prohlubováním
znalostí. V leto‰ním ‰kolním roce si na na‰e páÈáky v tomto smûru
,,do‰lápla“ p. uãitelka Dolej‰ová, které patﬁí tímto také podûkování.
V‰ichni Ïáci tﬁídy byli odmûnûni organizátory soutûÏe, coÏ je bude
doufáme do budoucna motivovat k vytrvalosti a dokonãování toho,
co zaãali, i kdyÏ se jim nûkdy moc nechce..., protoÏe o tom ta soutûÏ také je.
V rámci prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ pﬁipravila p. uãitelka Dolej‰ová nûkolik akcí, kdy v únoru se Ïáci 4. a 5. roãníku zúãastnili Projektu Dûti a právo, kde se postupnû seznamují se sv˘mi
právy, ale i povinnostmi, v‰echny roãníky absolvovaly projekt „Hravû
o prevenci, s cílem vyhnout se rizikovému chování a umût vhodnû
trávit svÛj voln˘ ãas. V kvûtnu Ïáci vyslechli v rámci projektu VZP
Vzpoura úrazÛ se zamûﬁením hlavnû na jejich pﬁedcházení pﬁedná‰ku k uvedenému tématu. S vlastními zku‰enostmi a povídáním
o tom, jak se úrazy staly, pﬁi‰li dva spolupracovníci VZP, kteﬁí si
vlastní vinou a neuváÏen˘m chování zpÛsobili v mlad‰ím vûku úrazy,
které jim zmûnily cel˘ Ïivot, tj. nyní jsou odkázání na vozíãek a opûrné pomÛcky, protoÏe zÛstali ochrnutí. Pﬁi jejich vyprávûní bylo vidût,
Ïe si dûti vzaly ponauãení a více si rozmyslí aktivity, pﬁi nichÏ by se
jim mohlo nûco podobného pﬁihodit.

Náv‰tûva divadla
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Drakiáda ‰kolní druÏiny
Mûsíc únor probíhal hlavnû ve znamení pﬁíprav na vystoupení
k MDÎ. Dûti si pﬁipravily pﬁedev‰ím pro svoje maminky a babiãky
básniãky, písniãky, s velk˘m nad‰ením se pustily do nacviãování pohádky O ·Èastném Honzovi, to v‰e pﬁedvedli na kulturním sále na
zaãátku bﬁezna. Následnû jsme se jeli podívat na pohádku O py‰né
princeznû do divadla v Ústí nad Labem.
Poté probûhla pﬁíprava na 3. roãník recitaãní soutûÏe Chvojenská
básniãka, kde byli vybráni zástupci dvou kategorií dle vûku do mezi‰kolního kola v Petrovicích a na pﬁehlídku recitátorÛ do okresního
kola. I kdyÏ jsme nedosáhli Ïádn˘ch ocenûní, pro recitátory to byla
v˘zva a zku‰enost, se kterou mÛÏeme pracovat dál. Tímto chci ocenit hlavnû úãast ÏákÛ Lucky Matou‰kové a Marka VaÀáãe na pﬁehlídce recitátorÛ v Ústí nad Labem, kteﬁí se peãlivû pﬁipravovali, ale
tak jako se nám nûkdy daﬁí..., tak se i nûkdy nedaﬁí .... a i s tím se
musí poãítat.
A protoÏe kaÏdá ‰kola je plná hodnocení, kter˘m jsme v úvodu
zaãali, tak se k nûmu je‰tû znova vracím a to v podobû zápisu do
1. roãníku, které je pro pracovníky ‰koly také hodnocením. BohuÏel
to na‰i práci oceÀuje podle poãtu zájemcÛ (jako kaÏd˘ rok) tak na
„‰kolní trojku“, coÏ nás (jako kaÏd˘ rok) velmi mrzí, ale .....nenalézáme zpÛsob, jak nûkteré rodiãe pﬁesvûdãit, Ïe se snaÏíme dûtem
pﬁedat poznatky a vypûstovat schopnosti, které se jim budou v Ïivotû hodit. SoubûÏnû
s v˘sledkem zápisu
nám pﬁi‰lo dal‰í hodnocení, a to z okresní matematické soutûÏe, kde
Ïáci na‰í ‰koly: Lucka
Matou‰ková z 3. roãníku
obsadila
1.
místo a ve stejné kategorii je na 3. místû ocenûn Franti‰ek Pro‰ek. Obûma ÏákÛm
(i rodiãÛm!!!) blahopﬁejeme. Podûkování patﬁí také paní uã. Pulchar-

Projekt ‰ikana

(Pokraãování na následující stranû)
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tové, která uvedené Ïáky vyuãuje v matematice a prohlubuje jejich
osobní dispozice.
Tradiãnû slavíme a pﬁipravujeme Velikonoce, v kvûtnu zveme maminky a babiãky na vystoupení ke Dni matek, chystáme se za pohádkov˘mi postavami na ústeck˘ hrad Stﬁekov, celoroãní projekt
k finanãní gramotnosti bude zavr‰en náv‰tûvou banky âESKÉ
SPO¤ITELNY, která v rámci projektu ABECEDA PENùZ Ïáky pozvala. Cílem tohoto projektu je získání zku‰eností, jak dobﬁe zacházet s penûzi, Ïáci si díky vlastnímu úsilí a pílí vydûlají peníze ke splnûní snu celé tﬁídy. Zamûstnanci âS a uãitelé jsou rádci na cestû
k úspûchu. Koncem kvûtna se Ïáci mohou tû‰it na BALÓNKOVOU
SHOW, kterou jsme pﬁipravili na oslavu jejich svátku - Mezinárodnímu dni dûti.
âerven nám pﬁinese opût hodnocení, ale pﬁed tím musíme stihnou závûreãn˘ v˘let, kter˘ plánujeme do Zoo v Ústí nad Labem
a tradiãní akce jako louãení s páÈáky, kter˘m pﬁejeme v dal‰ích ‰kolách mnoho úspûchÛ, cyklistick˘ závod a dal‰í, o kter˘ch Vás budeme prÛbûÏnû informovat a samozﬁejmû Vás pozveme.
A. M.

Abeceda penûz

P¤EHLED AKCÍ ·KOLNÍ DRUÎINY
PEXESIÁDA 22. 1. 2019 - Na konci února probûhla ve ‰kolní druÏinû soutûÏ - PEXESIÁDA. Hrála se pexesa v‰eho druhu - zvíﬁátka,
pohádky, pejsci, dopravní znaãky a spousta dal‰ích. Souboj v pexesu probíhal ve dvojicích, kdy vÏdy jeden vypadl a druh˘ postoupil do
dal‰ího kola. V‰ichni se soustﬁedili a snaÏili se najít co nejvíce dvojic. Nakonec se do finále dostaly ãtyﬁi dûti, které soutûÏily o nejlep‰í umístûní. V‰ichni hráãi obdrÏeli diplom za úãast a malou odmûnu.
SoutûÏ se nejen vydaﬁila, a pﬁispûla i ke zlep‰ování kamarádsk˘ch
vztahÛ.
ZIMNÍ VYRÁBùNÍ 29. 1. 2019 - V odpolední druÏinû bylo pro dûti
pﬁipraveno zimní vyrábûní - âAJOVÉ PODTÁCKY. Pﬁi vyrábûní
jsme si povídali o nemocech a pﬁedcházení jim. KaÏd˘ si vyrobil dva
rÛzné ãajové podtácky (snûhulák, zvíﬁátko). Pﬁi tvoﬁení jsme mohli
vyuÏít svoji fantazii a kreativitu. V˘robky jsme si odnesli domÛ, kde
nám budou dobﬁe slouÏit.
ZIMNÍ RADOVÁNKY - V lednu a únoru jsme si v odpoledních hodinách uÏívali snûhu - váleli jsme snûhové koule, dûti stavûly iglú a
také se zahrabávaly.
VALENT¯NSKÉ TVO¤ENÍ 14. 2. 2019 - Na svátek svatého Valent˘na si dûti pro své blízké vytvoﬁily valent˘nské pﬁáníãko s origami, srdíãkem a ãokoládou. Tvoﬁení se v‰em moc podaﬁilo.
MDÎ - P¤ÍPRAVA DÁREâKÒ 1. 3. 2019 - Dûti si pﬁipravily s paní
vychovatelkou k MDÎ druÏinovou odpolední akci - ,,Krabiãka s pﬁekvapením“. Pﬁedlohu skládací krabiãky jsme ze v‰ech stran rÛznû
pomalovali. Do hotové krabiãky jsme dali nûkolik ãokoládov˘ch bonbonÛ a zavázali ma‰lí. Nakonec jsme z barevného papíru a podle
návodu origami sloÏili a slepili kytiãku, kterou jsme krabiãku dozdobili.
STAVÍME PTAâÍ BUDKY - SOUTùÎ 25. 3. 2019 -Tady jsme se
zúãastnili dal‰í soutûÏe „Stavíme ptaãí budky“, kterou uspoﬁádala
spoleãnost SâVK. Úkolem soutûÏe bylo sestavit podle návodu ptaãí
budku a libovolnû ji vyzdobit a umístit do ‰kolní zahrady. Dále si dûti

namalovaly obrázek s ,,obyvateli“, kteﬁí by v ptaãí budce mohli bydlet. V‰e jsme nakonec vyfotografovali a odeslali do soutûÏe.
P¤ÍPRAVA DÁREâKÒ K ZÁPISU - Jako kaÏd˘ rok i letos dûti vyrábûly dáreãky pro budoucí prvÀáãky. Práce se v‰em moc daﬁila a
prvÀáãci u zápisu mûli z ãeho vybírat.
VELIKONOâNÍ TVO¤ENÍ - 15. 4. 2019 - vyrábûli jsme ta‰ku, na
kterou jsme vystﬁíhali a nalepili velikonoãního zajíce, nakonec jsme
mu dokreslili a dolepili detaily. Dal‰í ãástí bylo zhotovení krabiãek s
velikonoãní tematikou pro uloÏení sladkostí pro koledníky. Pﬁi vyrábûní jsme si povídali o velikonoãních tradicích a zvycích, a je‰tû jsme
v‰ichni byli spokojeni ze sv˘ch v˘robkÛ.
KERAMICKÉ TVO¤ENÍ - Dûti za pomoci p. Richterové vyrobily z
keramické hlíny krásnou sluneãnici k zavû‰ení. Hotov˘ keramick˘
v˘robek dají sv˘m maminkám k svátku „Dni matek“.
Do konce ‰kolního roku je‰tû pﬁipravujeme tyto akce a soutûÏe: „O nejhezãí obrázek“ (malovan˘ barevn˘mi kﬁídami na ‰kolním hﬁi‰ti); „Moje rodina“ (beseda o vztazích v rodinû, chování k rodiãÛm, sourozencÛm, o vzájemné pomoci a ãím bychom chtûli b˘t);
Den dûtí - pln˘ her a soutûÏí; sportovní olympiádu (rÛzné sportovní
disciplíny); ,,Povídáme si o prázdninách“ (kam na dovolenou, plány
na léto...).

Ukliìme âesko

Stavíme ptaãí budku

Recitaãní soutûz
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Pﬁijìte fandit na‰im fotbalistÛm
FKA VELKÉ CHVOJNO 2018

Fotbalisti 50 let ve Velkém Chvojnû
V roce 1969 se parta ChvojÀákÛ rozhodla
zaloÏit fotbalov˘ klub Sokol Velké Chvojno.
U jeho zrodu byli ãlenové, kteﬁí byli souãasnû i první hráãi muÏstva. Pﬁedsedou klubu si
zvolili Franti‰ka Holuba. Místopﬁedsedou se
stal Oldﬁich Strzepek, kter˘ byl tehdy pﬁedsedou v˘robnû hospodáﬁské jednotky Velké
Chvojno pod Státním statkem Libouchec.
Oldﬁich Strzepek dûlal zpoãátku i trenéra.
Pokladní byl Oldﬁich Fiala. Jednatelem
klubu byl povûﬁen Jiﬁí âepelák. âlenem v˘boru se stal Jaroslav Vondra. Hﬁi‰tû se zaãalo budovat v roce 1969 a to s pomocí
místních obãanÛ. Místní zemûdûlsk˘ statek
pﬁi tom vypomáhal mechanizaãními a dopravními prostﬁedky. První zápasy se odehrály s manãafty z okolních vesnic. Klub zaãínal na úrovni nejniÏ‰í IV. fotbalové tﬁídy.
Kromû mistrovsk˘ch utkání v okresní soutûÏí se hrála i pohárová utkání vût‰inou s muÏstvy okolních Státních statkÛ. V roce 1989
parta nad‰encÛ (vojákÛ z Litomûﬁic), posílila místní kádr fotbalového klubu. V roce
1993 se Chvojensk˘ klub pﬁejmenoval na
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FKA - Fotbalov˘ klub amatérÛ ve Velkém
Chvojnû. Po roce 2000 se fotbalistÛm daﬁilo
v nûkolika sezónách probojovat v mistrovsk˘ch utkání do III. tﬁídy, bohuÏel se vÏdy
udrÏeli jen jednu sezonu. V roce 2006 se
konal v Libouchci halov˘ fotbalov˘ turnaj,
kde se pﬁedstavil i mistr âR 2005, PraÏská
Sparta. Ta mûla v základní soupeﬁe FKA
Velké Chvojno. Velkochvojen‰tí byli blízko
úspûchu. Je‰tû 2 minuty pﬁed koncem vedli
2:1, ale v poslední minutû skórovala Sparta
a rozhodla o svém postupu.
To je ov‰em jiÏ historie. Fotbalové
druÏstvo se od té doby mnohokrát obmûnilo. V souãasné dobû má FKA Velké
Chvojno 42 ãlenÛ. Pﬁi klubu pÛsobí i dûtská pﬁípravka. Trénovat chodí 11 mal˘ch
fotbalistÛ.
V leto‰ním roce tedy slaví na‰i sportovci
50-ti leté v˘roãí. Pﬁejeme jim do dal‰í padesátky aÈ se jim daﬁí, jsou vÏdy dobrá parta
a aÈ jdou vÏdy sportem ku zdraví !!! Ho‰i - na
zdraví!!!!

(Pokraãování na následující stranû)
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FOTO â. 1 - Mistrovské utkání v Telnici v r. 1972, sedící zleva:
D. Fiala, J. Hurt, V. RáÏek, A. Chlumeck˘, M. Kdolsk˘. Stojící:
J. Fíla, J. Soukup, J. Tynys, P. Vavrou‰, L. ·tefan, J. âepelák
a trenér F. âech.
FOTO â. 2 - Mistrovské utkání ve Velkém Chvojnû 1974,
sedící zleva: J. Fíla, J. Gajdo‰, A. Chlumeck˘, J. DoleÏel,
J. Soukup, Z. Schauer stojící: B. Su‰ick˘, J. Kdolsk˘, L. ·tefan,
J. âepelák a F. Ry‰ánek.
FOTO â. 3 - Pohárové utkání STS na hﬁi‰ti v Telnici, asi 1975
stojící zleva J. Fíla, J. Soukup, Tynys, P. Vavrou‰, ·tefan, âepelák
a F. âech, sedeící zleva O. Fiala, Hurt, V. RáÏek, A. Chlumeck˘
a M. Kdolsk˘.

Pojìme sázet stromy - pro chvojenskou krajinu
âlenové spolku Chvojensko, spolu s nûkter˘mi místními patrioty, by rádi realizovali v˘sadby ovocn˘ch stromÛ podél obecních cest nad
(a pod) Arnultovicemi. Napadlo nás, Ïe oslovíme na‰i chvojenskou veﬁejnost. Máme zku‰enost z akce Ukliìme a také z loÀské brigády k
úpravû b˘valého hﬁbitova nad Arnultovicemi, Ïe mnozí chvojen‰tí obãané nejsou lhostejní a jsou ochotni ve svém volném ãase pﬁiloÏit ruku
k dílu.
Do nejbliÏ‰ího zastupitelstva dáme tedy návrh na zapojení obce do tohoto projektu a vyÏádáme si souhlas s poskytnutím ãásti pozemkÛ
okolo cest. Obce není pouze vyasfaltovaná plocha, ale i pásy zelenû okolo tûchto cest.
Pokud Zastupitelstvo obce bude souhlasit, poÏádá Spolek Chvojensko o grant, ze kterého se poﬁídí stromky, kÛly, chrániãky proti okusu,
pﬁípadnû pletivo.
Projekt bychom chtûli koncipovat tak, aby se zapojili lidé z na‰ich obcí, kaÏd˘ kdo chce by mohl zasadit strom „pro své dítû“ - (Má‰ dítû?
- Zasaì strom). Z ãehoÏ nemusí b˘t vylouãení, ti jenÏ dûti nemají - zasadí strom sám za sebe.
PÛjdeme tedy do toho? Kdo má zájem se této aktivity zúãastnit, prosím, vyplÀte anketní lístek a odevzdejte ho buì Ivû Mudrové, pﬁedsedkyni spolku Chvojensko, nebo Markétû VaÀáãové, místostarostce obce.
ODST¤IHNùTE

ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA •

Anketní lístek - Pojìme sázet stromy pro chvojenskou krajinu
Pokud se chcete zúãastnit na‰eho projektu, prosím vyplÀte, odstﬁihnûte a odevzdejte místostarostce
Markétû VaÀáãové (osobnû, nebo na obecní úﬁad), nebo pﬁedsedkyni spolku Chvojensko Ivû Mudrové
(osobnû, nebo do po‰tovní schránky ãp. 55).

ANO - mám zájem se zúãastnit
Kontakt:....................................................................................................................................................
.Osobní údaje (jméno a kontakt), které úãastníci ankety poskytnou nebudou nikde zveﬁejÀovány. Správcem osobních údajÛ je Chvojensko z.s.
CHVOJENSKÉ NOVINY • Informaãní list pro obãany Chvojensk˘ch obcí. • Vydává Obec Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno • Iâ: 66109973 • Periodick˘ tisk
územního samosprávného celku • Vychází ãtyﬁikrát roãnû • Pro obãany obce v˘tisk zdarma • Náklad 300 v˘tiskÛ • Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní
Registrace: MK âR E 23592
úﬁad ve Velkém Chvojnû, elektronickou po‰tou chvojenskenoviny@seznam.cz • Zpravodaj v elektronické podobû na www.obecvekechvojno.cz
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