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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané,
Po dlouhé odmlce vydáváme dal‰í ãíslo
na‰ich chvojensk˘ch novin. LoÀsk˘ rok byl
pro nás v‰echny nároãn˘ a já doufám, Ïe leto‰ní rok bude v tomto duchu lep‰í, i kdyÏ to
teì zatím moc nevypadá. Vím, Ïe pro nûkteré z Vás to musí b˘t tûÏké, ale musíme b˘t
trpûliví. Pro na‰e dûti je to asi nejtûÏ‰í, nemÛÏou do ‰koly kde mají své kamarády
a venku bûhají jen v me‰ích skupinkách.
Není pro nû Ïádná akce, kde by se mohly
vyﬁádit. Vûﬁím, Ïe to spoleãn˘mi silami
„dáme“ a za pár mûsícÛ to budeme brát jako

‰patn˘ sen, kter˘ je za námi. Zatancujeme
si na zábavû a dûti se vyﬁádí tﬁeba na dûtské diskotéce.
Vím, Ïe nûkteﬁí z Vás je‰tû nevûﬁí na to,
Ïe nûjak˘ COVID existuje. Létají mezi námi
rÛzné konspiraãní teorie a Vy sami nevíte
ãemu vûﬁit a ãemu ne. KaÏd˘ má na to nûjak˘ názor. Nûkdo bohuÏel díky tomu pﬁi‰el
o svÛj zdroj pﬁíjmÛ, ale nûkdo pﬁi‰el o svého
pﬁíbuzného a to je mnohem hor‰í. Chtûla
bych podûkovat v‰em, kteﬁí pomáhali tûm,
kteﬁí to potﬁebovali v dobû nemoci ãi v karanténû. Dûkuji, Ïe jste tu pro sebe. Tahle

doba je zlá. V jednu chvíli vidíte svûtlo
na konci tunelu a v druhou se to svûtlo vzdaluje. Musíme b˘t v‰ichni silní a semknout
se.
V na‰ich novinách se dozvíte o tom co se
v minulém roce podaﬁilo a co plánujeme na
rok leto‰ní. PrÛbûÏnû také informujeme na
Facebooku na stránce „Na‰e chvojenské
noviny a novinky“ a samozﬁejmû na internetov˘ch stránkách obce, vãetnû aplikace
„V obraze“, kterou si mÛÏete ze stránek
obce stáhnout do svého mobilu.
Pﬁeji Vám hodnû zdraví, neboÈ to je nyní
nejdÛleÏitûj‰í a pﬁíjemné poãtení.
Markéta VaÀáãová,
starostka obce

Krása zimní chvojenské krajiny
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Zateplení bytov˘ch domÛ
Zastupitelstvo schválilo postupné zateplování bytov˘ch domÛ
v majetku obce. Zateplením dojde ke sníÏení energetické nároãnosti
budov.
Ke konci roku je kompletnû zateplen bytov˘ dÛm ãp. 7 Velké
Chvojno, témûﬁ dokonãeno zateplení bytového domu ãp. 13 Velké
Chvojno a probíhá realizace zateplení bytového domu ãp. 16 Luãní
Chvojno. Na tuto velkou investiãní akci byly podány Ïádosti o dotaci z IROP (Integrovan˘ regionální operaãní program). Dotace ãiní
40% zpÛsobil˘ch v˘dajÛ.
V prÛbûhu roku 2020 byly podány Ïádosti o dotaci na zbylé bytové domy, které jsou nyní v hodnocení. Pokud budou dotace schváleny, bude obec stát pﬁed rozhodnutím, zda zateplení zbyl˘ch bytov˘ch domÛ zrealizovat je‰tû v tomto plánovacím období to znamená do ãervna 2023. DÛleÏit˘m argumentem pro rozhodnutí zastupitelstva bude, dopad následkÛ pandemie do veﬁejn˘ch rozpoãtÛ
a pﬁípadné kompenzace v˘padkÛ pﬁíjmÛ v rozpoãtovém urãení daní
(RUD).
U zateplen˘ch domÛ, vzhledem k velké investici spolufinancování z obecního rozpoãtu bude nutné zv˘‰ení nájemného. U bytového
domu ãp. 7 Velké Chvojno, vzhledem k dokonãení zateplení uÏ toto
zv˘‰ení od 1.1. 2021 probûhlo. Jedná se o nav˘‰ení základního nájemného na m2 o 20%. U ostatních zateplovan˘ch bytov˘ch domÛ
dojde ke zv˘‰ení nájemného o tûchto 20% od následujícího mûsíce
po dokonãení zateplení bytového domu.
Vûﬁíme, Ïe si nájemníci bytov˘ch domÛ váÏí pﬁístupu obce ke
správû bytov˘ch domÛ. Nájemné v bytov˘ch domech pﬁedchozí zastupitelstva dostateãnû neﬁe‰ila a nájemné tak bylo dlouhodobû
podhodnoceno (mimo ãp. 45 - kde je nájemné nastaveno vzhledem
k podmínkám dotace na v˘stavbu bytÛ a ãiní 54,-/m2).
„Staré“ bytové domy potﬁebují dal‰í investice na ãp. 23 Velké
Chvojno a ãp. 27 Velké Chvojno je nutné ﬁe‰it stﬁechu, v nûkter˘ch
bytech jsou je‰tû staré rozvody vody apod. V‰e nejde najednou, ale
zámûrem zastupitelstva je vytvoﬁit podmínky pro udrÏitelnou správu
bytÛ. I z toho dÛvodu pﬁijalo zastupitelstvo obce usnesení, kter˘m
se mûní podmínky pro pronajímání bytÛ v obecních domech a to tak,
Ïe s nov˘mi nájemníky bude uzavﬁená nová nájemní smlouva, ve
které bude zakotvena tﬁímûsíãní kauce (tak jak je to v ãp. 45), nájemní smlouvy budou na dva roky s moÏností prodlouÏení a bude
v nich uvedena inflaãní doloÏka a zv˘‰ení nájmÛ v pﬁípadû zhodnocení bytového domu, nebo bytu.
Chceme apelovat na nájemníky (na ty, kter˘ch se to t˘ká), povinnost platit nájemné, vãetnû záloh je do konce mûsíce (vÏdy za dan˘
mûsíc). Jedná se o zaplacení CELÉHO nájemného, nikoli ãásti.
Není moÏné na jedné stranû do bytov˘ch domÛ investovat a na
druhé stranû tolerovat neplatiãe. Doplácí pak na to obãané celé
obce. V pﬁípadû, Ïe se nûkdo dostane do finanãní tísnû je tﬁeba to
vãas ﬁe‰it a ne spoléhat na to, Ïe „to nûjak dopadne, nûkdo nûco

promine apod“. Obec spolupracuje se sociální pracovnicí paní Mgr.
RÛÏiãkovou, která má na starosti na‰í obec (z povûﬁeného Obecního úﬁadu v Libouchci) a dále s organizací NJP z.s. , která se zab˘vá poradenstvím v sociální nouzi (viz ãlánek v tomto v˘tisku Chvojensk˘ch novin). Potﬁebujete-li obraÈte se na starostku obce, která
zajistí propojení, tak aby Vám byla poskytnuta pomoc v rámci zákonn˘ch moÏností.
Na tomto místû je také tﬁeba podûkovat tûm nájemníkÛm, jenÏ své
závazky ve vztahu k obci plní ﬁádnû a vãas, o byty, které mají v pronájmu se dobﬁe starají a chápou, Ïe nic není zadarmo (ostatnû nikdy
nebylo).
Jiﬁina Bischoffiová, 2. místostarostka obce

Rekonstrukce chodníkÛ ve Velkém chvojnû
V roce 2020 probûhla první etapa rekonstrukce chodníkÛ ve Velkém
Chvojnû. Vzhledem k tomu, Ïe bylo nutné stavbu zkoordinovat s investiãní akcí âEZ - v˘mûna kabelového vedení NN a dále s v˘mûnou
kabelÛ k veﬁejnému osvûtlení, jednalo se o dost nároãnou akci.
Nicménû pﬁes urãité problémy a komplikace se rekonstrukce chodníkÛ podaﬁila dokonãit vãas v plánovaném termínu. Akce byla kryta
evropskou dotací z IROP, kterou obec podala do 9. v˘zvy MAS Labské skály. Koncem roku 2020 byla podána Ïádost o proplacení, která
je jiÏ schválena a dotace bude v nejbliÏ‰ích dnech poukázána na úãet
obce.
Dal‰í etapa a to rekonstrukce chodníkÛ v dolní ãásti obce, prostor
zastávky autobusu, chodník horní zastávky k obchodu a dále k nové
zástavbû bude realizována jakmile bude moÏné získat dal‰í dotaci.
Projekãnû je akce pﬁipravena.
Jiﬁina Bischoffiová, 2. místostarostka obce
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Struãnû, témûﬁ
telegraficky...
■ Obec Velké Chvojno mûla na sv˘ch úãtech ke
konci roku tyto finanãní prostﬁedky:
BûÏn˘ úãet obce: 10 571 694,70 Kã
Úãet obce u âNB (dotaãní) 2 040 245,99 Kã
Spoﬁící úãet u âSOB 2 860 010,77 Kã
Fond bydlení 451 791,- Kã
■ Do konce února budou podány Ïádosti o dotaci
do OPÎP na zateplení a v˘mûnu zdroje vytápûní
Z· a rekuperaci. Pokud budou dotace schváleny
realizace by mûla probûhnout v roce 2022.
■ V lednu obec podala Ïádost do programu Ministerstva obrany na obnovu pietních míst a to
na opravu tﬁí pomníkÛ z 1. svûtové války (Arnultovice, Velké Chvojno, Îìár). Pokud bude
dotace schválena oprava pomníkÛ se uskuteãní v roce 2022.
■ Obec Velké Chvojno se zapojila do programu
kotlíkov˘ch pÛjãek. Na v˘mûnu nevyhovujících
kotlÛ na uhlí poskytla z pﬁidûlené dotace pÛjãku
pûti ÏadatelÛm. Vrácené peníze z tûchto pÛjãek
obci zÛstanou a bude se s nimi spolufinancovat zateplení ‰koly.
■ Pﬁipravují se pozemkové úpravy v katastrech
Velké Chvojno, Malé Chvojno a Îìár. Souãástí
pozemkov˘ch úprav bude mimo jiné vybudování cesty mimo obec k bioplynové stanici, rozsáhlé v˘sadby a ozelenûní krajiny, opatﬁení
k zadrÏování vody v krajinû.
■ Poﬁízení územního plánu se blíÏí do finále.
V souãasné dobû brání veﬁejnému projednání
opatﬁení v souvislosti s pandemií koronaviru. Jakmile to situace dovolí veﬁejné projednání upraveného návrhu probûhne.
■ Spolek Chvojensko z.s. získal grant na obnovení kﬁíÏe Franze Merolda na hranici katastru
Arnultovice a Neznabohy. Realizace probûhne
v leto‰ním roce.
■ V roce 2020 získala obec dotaci od Ústeckého
kraje na v˘mûnu kabelového vedení veﬁejného
osvûtlení ve Velkém Chvojnû. Akce probûhla souãasnû se stavbou chodníkÛ a v˘mûnou kabelového vedení NN realizovaného âEZ. Závûreãná
zpráva a vyúãtování dotace bylo podáno a probíhá
kontrola.
■ Obec získala dotaci na vybudování klubovny
v Kulturním domû ve Velkém Chvojnû. Realizace probûhne v roce 2021 a 2022.
■ V kulturním domû ve Velkém Chvojnû byla provedena v roce 2020 rekonstrukce sociálního zaﬁízení (WC pánské a dámské). V souãasné dobû
probíhá zpracování projektové dokumentace na
dostavbu sociálního zaﬁízení pro sál.
■ V Luãním Chvojnû, Îìáru a Îdáru - osadû
bylo provedeno zpevnûní ãásti místních komunikací.
■ Farnost Skorotice (pod kterou patﬁí kostel V‰ech
svat˘ch v Arnultovicích) pﬁipravuje Ïádost v rámci
6. v˘zvy MAS Labské skály na rekonstrukci stﬁechy na kostele v Arnultovicích. Pokud bude Ïádost
o dotaci schválena realizace probûhne v roce
2022.
■ Obec v roce 2020 zakoupila zánovní Multikáru.

OBEC VELKÉ CHVOJNO je zapojena
do partnerského projektu IKM
Communitas - Integrovan˘ rozvoj obce
Obec Velké Chvojno se zapojila do Projektu IKM Communitas, kter˘ realizuje
spolek Reditus v partnerství s UJEP Ústí nad Labem. Jedná se o Integrovan˘ rozvoj obce. Projekt se zaobírá souÏitím lidí v obci, komunikací, vzájemnou interakcí
mezi námi v‰emi.
K tomuto v˘zkumu byly vytipované tﬁi obce v Ústeckém kraji - Blatno (Chomutov), Tisá a Velké Chvojno (Ústí nad Labem). Funkcí koordinátorky za Velké
Chvojno jsem byla poctûna já. K tomuto v˘zkumu je zapotﬁebí uskuteãnit dostateãn˘ poãet rozhovorÛ s vámi, s lidmi z obce Velké Chvojno. Nûkteﬁí z Vás jiÏ byli
osloveni a rozhovor jsme spolu absolvovali. Tímto Vám moc dûkuji a vûﬁím, Ïe to
pro Vás nebyl úplnû nepﬁíjemn˘ záÏitek.
Ráda bych je‰tû s nûkter˘mi s Vámi rozhovor uskuteãnila. Samozﬁejmû se pﬁizpÛsobím epidemiologické situaci a respektuji ve‰kerá naﬁízení s ním spojená
a hlavnû Va‰e názory a postoje.
Na závûr bych chtûla pouÏít slova filozofa Ladislava Hejdánka, která dle mého
názoru krásnû vystihují zámûr projektu (pouÏili i tvÛrci projektu a jistû mi odpustí,
Ïe pouÏiji také):
„Péãe o obec“
neznamená opeãovávání obce, aby byla, aby zÛstala, aby se nepo‰kodila,
ale je to praktické ustaviãné starání se o to, aby byla dobrá,
aby Ïila, aby se v ní dobﬁe Ïilo.
To znamená, Ïe vlastním cílem „péãe o obec“ není sama obec,
ale ti, kdo v ní Ïijí - tûm se v ní má dobﬁe Ïít.
(Ladislav Hejdánek, filosof)
Pﬁeji v‰em lep‰í ãasy, dobrou náladu, silné nervy a v neposlední ﬁadû pevné
zdraví. Tû‰ím se na Vás na spolkov˘ch akcích, pﬁi rozhovorech, ale i pﬁi neformálních setkáních.
Mgr. Iva Mudrová, koordinátorka projektu za Obec Velké Chvojno

Spolek Chvojensko informuje
VáÏení a milí pﬁátelé,
na úvod bych Vás jménem spolku velmi ráda pozdravila v
novém roce. Skonãil zvlá‰tní rok 2020 a nov˘ rok nezaãal
o moc jin˘m zpÛsobem. Tato doba nepﬁeje moc spolkov˘m akcím a setkávání vÛbec. Uãíme se nové zpÛsoby komunikace, kdy jedin˘m pﬁijateln˘m zpÛsobem je online
prostﬁedí, sociální sítû, SMS apod. Od v‰eho toho jsme
je‰tû nedávno odrazovali na‰e dûti, aby za kamarády radûji ‰ly a byly ve fyzickém kontaktu, povídaly si, mûly vzájemnou interakci v reálném prostﬁedí. Nyní je to v‰echno naopak.
V loÀském roce spolek stihl uskuteãnit tûsnû pﬁed jarním nouzov˘m stavem
Luãnochvojensk˘ ples. V ãervnu jsme nakonec „odpískali“ oblíbené Antonínské
odpoledne. Konala se náhrada v men‰ím mûﬁítku v záﬁí a Antonína v tuto chvíli
krásnû nahradila Marie. Mariánské odpoledne bylo téÏ pﬁíjemné. BohuÏel, zanedlouho zaãal nouzov˘ stav znovu a je tu stále. Nyní v únoru byl nachystan˘ dal‰í
roãník plesu, opût bez uskuteãnûní.
Nicménû, na vás v‰echny neustále myslíme. Pﬁem˘‰líme, co podnikneme, aÏ to
bude moÏné.
V kaÏdém pﬁípadû v létû na va‰e dûti ãeká druh˘ roãník pﬁímûstského tábora,
kter˘ bude zrealizován opût v Z· Velké Chvojno. Termíny se jiÏ také r˘sují.
Dáme vãas vûdût, vydrÏte.
Mgr. Iva Murová, pﬁedsedkynû spolku Chvojensko
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Multifunkãní hﬁi‰tû a prostor pro volnoãasové
aktivity pro veﬁejnost i spolky ve Velkém Chvojnû
Realizace projektu byla zahájena
v kvûtnu 2020. Následnû realizující firma zjistila problematické jílovité podloÏí pozemku na základû provedené zkou‰ky. Byl osloven projektant k posouzení a bylo
projednáno zpracování zmûny projektu, která spoãívala v pﬁehodnocení ﬁe‰ení podloÏí. Zmûna projektu byla schválena stavebním úﬁadem, následnû byl vypracován dodatek smlouvy s realizující firmou,
kde byla nav˘‰ena cena realizace.
Vzhledem k tûmto komplikacím a souãasnû i vzhledem k ohroÏení termínu realizace z dÛvodu situace v souvislosti s pandemií koronaviru jsme poÏádali poskytovatele dotace o prodlouÏení termínu realizace a informovali jsme o nav˘‰ení ceny realizace. Zmûna termínu realizace byla schválena.
Akce byla dokonãena 19. 10. 2020 pﬁedáním akce.
Naplnûní stanoven˘ch cílÛ: Pﬁes v‰echny komplikace se projekt
podaﬁilo zrealizovat v pÛvodním termínu. Byly splnûny v‰echny naplánované parametry. Na hﬁi‰tû byl vydán kolaudaãní souhlas
8.12.2020. Hﬁi‰tû i navazující prostor pro volnoãasové aktivity je pﬁipraven k pﬁedání do uÏívání veﬁejnosti i spolkÛm. Slavnostní otevﬁení plánujeme na jaro 2021 (podle poãasí), pokud nám to situace
v souvislosti s pandemií Covid-19 dovolí. Souãasnû pﬁipravujeme rezervaãní systém na pouÏívání hﬁi‰tû, kde se budou spolky i veﬁejnost
registrovat, aby byla zaji‰tûna bezproblémová vyuÏitelnost. Na hﬁi‰tû bude dohlíÏet správce, kterého obec zamûstná od dubna 2021 na
DPP.

Projekt byl realizován s podporou MMR âR z programu Obnovy a
rozvoje regionÛ 2019+
Vzhledem k v˘‰e popsanému problému s podloÏím byla nav˘‰ena cena realizace :
PÛvodní cena 2 371 574 Kã vã. DPH.
Aktualizovaná cena 3 015 862,20 Kã.
Aktualizovaná cena vychází ze zmûny projektové dokumentace
a rozpoãtu v dodatku smlouvy.
Dotace ãiní 1 566 486,- Kã a je jiÏ od poskytovatele (MMR âR)
proplacena.
Jiﬁina Bischoffiová, 2. místostarostka obce

Pﬁímûstsk˘ tábor v Základní ‰kole Velké Chvojno
Spolek Chvojensko poﬁádal v prostorách na‰í Základní ‰koly ve
Velkém Chvojnû pﬁímûstsk˘ tábor, kter˘ byl podpoﬁen z projektu Pﬁímûstské tábory Chvojensko reg.ã. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_
047/0015699, kter˘ je spolufinancován Evropskou unií pﬁes v˘zvu
MAS Labské skály.
Pﬁímûstské tábory probûhly ve tﬁech t˘denních turnusech v dobû
letních ‰kolních prázdnin od 20. ãervence do 7. srpna 2020 pro dûti
zamûstnan˘ch rodiãÛ. Tábor byl pro 20 dûtí od 3 do 15 let. V‰echny
3 turnusy byly plnû obsazeny a ve tﬁetím turnuse bylo dokonce 25
dûtí - takov˘ byl o pﬁímûstské tábory zájem. O dûti se na táboﬁe staraly pﬁeváÏnû paní uãitelky ze ‰koly, Jana Dolej‰ová, Ivana Pulchartová, Martina Fialová, obû Ivany Buckové st. i ml. a Pavla HanÏlová. Pro dûti pﬁipravily úúúúÏasn˘ program pln˘ v˘tvarného tvoﬁení a soutûÏení na ‰kolní zahradû. Pro dûti byla zakoupena trampolína, vodní mlha, spousta sportovních potﬁeb a hromada v˘tvarného
materiálu. Za finanãní podpory obce Velké Chvojno kaÏd˘ t˘den takÏe 3x pﬁijelo s pohádkou Divadlo Krabice Teplice. Na pohádku
mohly pﬁijít na ‰kolní zahradu i dûti, které se neúãastnily tábora. Ve
‰kolní kuchyni vaﬁily samé dobroty skvûlé kuchaﬁky Olga Pluhaﬁová
a Martina Jelínková.
Dûtem se na táboﬁe líbilo tak, Ïe se jim odpoledne nechtûlo domÛ
a chtûly b˘t na táboﬁe i o víkendu, rodiãe byly spokojení a v‰ichni uÏ
se tû‰í na tábory pﬁí‰tího léta.
Pﬁímûstsk˘ tábor v dobû ‰kolních prázdnin v létû 2021 bude probíhat opût v prostorách Základní ‰koly v dobû od 19. 7. 2021 do 6.
8. 2021 ve 3 t˘denních turnusech za stejn˘ch podmínek jako v loÀském roce. Rodiãe, kteﬁí mají zájem pﬁihlásit dûti na pﬁímûstsk˘
tábor v létû 2021 -sledujte www. chvojensko.cz, kde budou podrobnûj‰í informace v dostateãném pﬁedstihu zveﬁejnûny. Stejnû
tak bude na webov˘ch stránkách spolku Chvojensko zveﬁejnûn plakát s informacemi o táboﬁe a také i na webov˘ch stránkách obecního úﬁadu, na po‰tû a na obchodû ve Velkém Chvojnû.
Petra ·ofrová
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DÛleÏité informace
K nakládání s odpady v roce 2021
Dne 23. 12. 2020, pouh˘ den pﬁed Vánoci, nám vláda nadûlila
nov˘ zákon o odpadech, s úãinností od 1. 1. 2021, kter˘ dostal pﬁidûlené ãíslo 541/2020 Sb. Pro na‰i obec z toho vypl˘vá, Ïe musíme
pﬁepracovat vyhlá‰ku o odpadech a to v termínu nejpozdûji do konce roku 2021.
Zatím bûÏí tzv. pﬁechodné
období, kdy platí nyní aktuální vyhlá‰ka. Co z toho pro
obec a obãany vypl˘vá:
Nadále bude svozovou
spoleãností AVE, ale dojde
k úpravû smlouvy. Cenu v˘vozu popelnic spoleãnost
AVE jako kaÏd˘ rok zvy‰uje.
MoÏností jak u‰etﬁit je dÛsledné tﬁídûní (vyuÏívání svozu plastÛ, papíru, kartonÛ) a sníÏení ãetnosti vyváÏení (napﬁ. 1x za 14 dní). Pﬁípadnû nastavit svoz kombinovan˘ tzn. v zimních mûsících ( kdy je
topná sezóna a produkuje se popel z uhlí) v˘voz 1x t˘dnû a v letních
mûsících v˘voz 1x za 14 dní.

T¤IëTE ODPAD

Pﬁehled cen za svoz SKO 2021
NÁDOBA
_110/120 L_
SKO 80 L
SKO 80 L
SKO 110 L
SKO 110 L
SKO 120 L
SKO 120 L
SKO 240 L
SKO 240 L
SKO 120
SKO 240

âETNOST
_líst. systém (ks)_
1 x t˘dnû
1 x 14 dní
1 x t˘dnû
1 x 14 dní
1 x t˘dnû
1 x 14 dní
1 x t˘dnû
1 x 14 dní
Kombinovan˘
Kombinovan˘

CENA CELKEM S DPH
76,00 Kã
2 701,00 Kã
1 276,00 Kã
3 205,00 Kã
1 909,00 Kã
3 205,00 Kã
1 909,00 Kã
4 603,00 Kã
3 399,00 Kã
2 557,00 Kã
4 001,00 Kã

Zmûny nádob a ãetnost v˘vozu hlaste nejpozdûji do 28.2.2020
na Obecním úﬁadû Velké Chvojno.
Zmûny lze hlásit také telefonicky na tel. â. 411 198 930, nebo
emailem podatelna@obecvelkechvojno.cz

Sbûrn˘ dvÛr obce Velké Chvojno
Provozní doba:
Duben aÏ ﬁíjen: pondûlí aÏ ãtvrtek 12.00 - 16.00
Duben aÏ ﬁíjen: sobota 9.00 - 12.00 jednou mûsíãnû dle rozpisu
(10. 4. 2021, 15. 5. 2021, 5. 6. 2021, 3. 7. 2021, 7. 8. 2021,
4. 9. 2021, 2. 10. 2021)
Listopad aÏ bﬁezen: pondûlí aÏ stﬁeda 12.00 - 16.00 hodin
V pﬁípadû potﬁeby, není-li pﬁítomna obsluha volejte telefonní ãísla
733 652 223 nebo 604 964 046
Termíny svozu tﬁídûného odpadu od nemovitostí rok 2021
■ Velké Chvojno, Malé Chvojno, Îìár
8.1, 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 26.3, 9.4, 23.4, 7.5, 21.5, 4.6, 18.6,
2.7 ,16.7, 30.7, 13.8, 27.8, 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11,
3.12, 17.12, 31.12
■ Arnultovice, Luãní Chvojno, Mnichov
8. 1., 22.1, 5.2, 19.2, 5.3, 19.3, 1.4, 16.4, 30.4, 14.5, 28.5,
11.6, 25.6, 9.7, 23.7, 6.8, 20.8, 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11,
26.11, 10.12, 31.12
Stejnû jako v minul˘ch letech si mohou obãané objednat mal˘
kontejner na objemn˘ odpad, pﬁíp. stavební odpad na ãísle 733 652
223 (p. Kamil Bouchner), s úhradou podle ceníku.
Vût‰í mnoÏství stavebního odpadu ﬁe‰í stavebník odvozem pﬁímo
na skládku.

Otevírací doby
Otevírací doba Po‰ta Partner Velké Chvojno
Telefon: 411 198 932
Pondûlí:
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00
Úter˘:
7:30 - 9:00
14:00 - 15:00
Stﬁeda:
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00
âtvrtek:
7:30 - 11:00
14:00 - 15:00
Pátek:
7:30 - 9:00
14:00 - 15:00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

MUDr. Libor Dupal - praktick˘ Lékaﬁ
Telefon: Libouchec: 475 222 444, Velké Chvojno: 411 198 931,
Petrovice: 475 226 170
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 V. Chvojno 13:00 - 16:00 Libouchec
Pátek
8:00 - 12:00 Libouchec 13:00 - 15:00 Petrovice
Obecní úﬁad Velké Chvojno
Telefon/email: 411 198 930, podatelna@obecvelkechvojno.cz
Starostka: Markéta VaÀáãová tel.: 723 568 804
Úﬁední hodiny Obecního úﬁadu od 15. 2. 2021
Pondûlí
8.00 - 11.30 hod. • 12.30 - 17.00 hod.
Stﬁeda
8.00 - 11.30 hod. • 12.30 - 17.00 hod.
Úter˘, ãtvrtek dle telefonické dohody.
Pátek pro veﬁejnost zavﬁeno.
Smí‰ené
Pondûlí:
Úter˘:
Stﬁeda:
âtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Nedûle:

zboÏí u Petra
7:00 hod. - 20:00
7:00 hod. - 20:00
7:00 hod. - 20:00
7:00 hod. - 20:00
7:00 hod. - 20:00
7:00 hod. - 20:00
8:00 hod. - 19:00

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

Valí se na nás kompostéry!
Na základû zájmu obãanÛ, kter˘ jsme zji‰Èovali
v minulém roce jsme podali Ïádost o dotaci na Ústeck˘ kraj do Programu podpory odpadového hospodáﬁství na poﬁízení domácích kompostérÛ, které
budou vlastníkÛm nemovitostí v na‰í obci zdarma
zapÛjãeny na dobu 5-ti let. Po této dobû pﬁejde
kompostér do vlastnictví vypÛjãitele. Îádost o dotaci byla úspû‰ná
a nyní je jiÏ ãást kompostérÛ dodána, do konce února dojde k dodání zbylé ãásti kompostérÛ.
Za pomoci pana Jaroslava Bílka a pana Mariana Horáãka byly vyrobeny ‰títky, kter˘mi se kompostéry oznaãí. Na jednání zastupitelstva bude schváleno znûní smlouvy o v˘pÛjãce. Pak uÏ jen budeme
ãekat na lep‰í poãasí a jakmile nastane ten správn˘ ãas, zaãne distribuce kompostérÛ mezi zájemce. Spolu s kompostérem uÏivatelé
dostanou pﬁíruãku o správném kompostování a návod na sestavení
kompostérÛ. Toto sestavení je velmi jednoduché a kaÏd˘ ho zvládne.
Pro bytové domy budou k dispozici také speciální kompostéry na
bioodpad. Stejnû tak na zelen˘ch plochách veﬁejného prostranství,
které pracovníci obce udrÏují. NeÏ propukne jaro v celé své síle
kompostéry uÏ budou mít v‰ichni zájemci k dispozici.
Jiﬁina Bischoffiová, 2. místostarostka obce
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Na chvojensku bylo letos vysázeno 60 stromÛ

V leto‰ním roce se za pomoci dobrovolníkÛ podaﬁilo vysadit 60 stromÛ. Byla vysázena alej jeﬁábÛ jedl˘ch od upraveného místa
b˘valého hﬁbitova nad Arnultovicemi podél
silnice na Neznabohy a podél komunikace
k nové zástavbû ve Velkém Chvojnû. Oba
pozemky jsou v majetku Farnosti, se kterou
dobﬁe spolupracujeme. Dal‰í stromy byly vysázeny podél komunikace k âOV ve Velkém
Chvojnû, pﬁímo v Luãním Chvojnû, kde na

veﬁejném prostranství byly nahrazeny staré
ovocné stromy nov˘mi a dále na obecním
pozemku podél úãelové komunikace z Arnultovic.
Na poﬁízení stromÛ a nezbytného materiálu získal spolek Chvojensko dva granty od
Nadace Îivá voda, zbytek nákladÛ spolufinancoval z v˘tûÏku plesu, kter˘ poﬁádal na
zaãátku roku 2020.
Pﬁi v˘sadbû jsme oslovili chvojenskou ve-

ﬁejnost a s její pomocí se v‰e podaﬁilo. VáÏíme si toho, Ïe se k této práci pro chvojenskou krajinu pﬁidává stále více lidí. V˘borná
spolupráce je jak s obcí, tak s Farností.
Letos jsme bohuÏel nemohli zorganizovat
tradiãní „Ukliìme“, o které byl také velk˘
zájem. Vûﬁíme, Ïe v roce 2021 to pÛjde
a zase se sejdeme.
Mgr. Iva Mudrová,
pﬁedsedkynû spolku Chvojensko

Jak z toho ven aneb Normální je poãítat
Autor ãlánku se dlouhodobû zamûﬁuje na
zvy‰ování finanãní gramotnosti obyvatel, ‰íﬁení novinek z této oblasti a pﬁedev‰ím na
pomoc pﬁi ﬁe‰ení tíÏivé finanãní situace, do
které se dostali jak jednotlivci , tak rodiny,
podnikatelé nebo firmy.
Nejprve se zamûﬁíme na vysvûtlení insolvenãního ﬁízení.
1. Insolvenãní ﬁízení je soudní ﬁízení,
jehoÏ pﬁedmûtem je dluÏníkÛv úpadek
nebo hrozící úpadek a zpÛsob jeho ﬁe‰ení
Co to znamená:
• DluÏník dluÏí nejménû dvûma vûﬁitelÛm
• DluÏí po dobu del‰í neÏ 30 dnÛ po lhÛtû
splatnosti
• Závazky není schopen platit
2. ZpÛsoby ﬁe‰ení úpadku
• Konkurz - t˘ká se pﬁedev‰ím právnick˘ch
osob. JestliÏe soud prohlásí konkurz na
fyzickou osobu, tak pro ní to znamená, Ïe
jí nebude udûleno oddluÏení a placení
dluhÛ se nezbaví.
• Reorganizace- jedná se o postupné uspokojování pohledávek vûﬁitelÛ pﬁi zachová-
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ní provozu dluÏníkova podniku
• OddluÏení - oddluÏení mÛÏe b˘t povoleno
právnické osobû, která dle zákona není
povaÏována za podnikatele a souãasnû
nemá dluhy z podnikání a fyzické osoby
i podnikatele, neboÈ dluhy z podnikání nebrání ﬁe‰ení úpadku nebo hrozícího úpadku oddluÏením
• Zvlá‰tní zpÛsoby ﬁe‰ení úpadku, které
zákon stanoví pro urãité subjekty nebo pro
urãité druhy pﬁípadÛ.

1.089,- Kã a v pﬁípadû platby v˘Ïivného
se tato ãástka o v˘Ïivné nav˘‰í.
V pﬁípadû spoleãného návrhu manÏelÛ je
tato ãástka 1.635,- Kã
c) OddluÏení trvá max. 5 let. Pﬁi úhradû 60%
v˘‰e závazkÛ 36 splátkou trvá oddluÏení
3 roky. U starobních dÛchodcÛ nebo invalidních dÛchodcÛ je oddluÏení na 3 roky.
d) OddluÏení lze provézt zpenûÏením majetkové podstaty nebo splátkov˘m kalendáﬁem se zpenûÏením majetkové podstaty

Souãasná situace zpÛsobila, Ïe se ﬁada
obãanÛ dostala do finanãní nejistoty a narostly jejich závazky o penále, úroky , úroky
z prodlení, soudní náklady a náklady exekutora.
Jedním z ﬁe‰ení je pro nû oddluÏení.
a) Pro koho je oddluÏení - oddluÏením
mohou ﬁe‰it svou situaci fyzické osoby
nepodnikatelé, ale i podnikatelé
b) Musí prokázat, Ïe jsou schopni ze sv˘ch
pﬁíjmÛ (i darovací smlouvy) uhradit:
V pﬁípadû jednotlivce - hotové v˘daje
a odmûnu správce - 1.089,- Kã (vãetnû
DPH), to samé na splátku vûﬁitelÛm, tedy

Autor ãlánku NJP, z.s. je akreditovanou
osobou k poskytování sluÏeb v oblasti oddluÏení, sepisu a podání návrhu na povolení
oddluÏení podle § 390 odst. 1..
Své dotazy mÛÏete zasílat na:
NJP,z.s. se sídlem Kardinála Trochty
515/2, 412 01 Litomûﬁice, Iâ: 227 41 097,
Provozovna: Dómské námûstí 10,
412 01 Litomûﬁice
Bene‰ov nad Plouãnicí, Námûstí Míru 17,
407 22 Bene‰ov nad Plouãnicí
775 715 721, 606 840 118, 725 632 685
e-mail: njpspolek@seznam.cz
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Informace ze Základní ‰koly Velké Chvojno
·KOLNÍ ROK 2020-2021
V leto‰ním ‰kolním roce nav‰tûvuje 1. roãník osm ÏákÛ - 4 chlapci a 4 dívky. Nové poznatky a dovednosti objevují s paní uãitelkou
Mgr. Ivanou Pulchartovou, která je vyuãuje v‰echny pﬁedmûty.
Ve v˘uce i v ostatních roãnících vyuÏíváme prvky ãinnostního
uãení - názornost a praktickou manipulaci s dÛrazem na vlastní proÏití ãinnosti, kdy Ïáci s pomocí uãitele objevují principy a zákonitosti pozorovan˘ch jevÛ se zamûﬁením na zvládání podstatného. Vlastní manipulací s pomÛckami na konkrétních pﬁíkladech a situacích
získávají rychleji a trvaleji praktické zku‰enosti, k ãemu nov˘ poznatek nebo dovednost slouÏí. V prÛbûhu ãinností je Ïák veden
k sebekontrole, sebehodnocení a zodpovûdnosti za svá rozhodnutí. Vzhledem k jejich poãtu mají Ïáci nadstandardní prostor k projevÛm vlastní iniciativy, vyjádﬁení sv˘ch názorÛ a prezentaci sv˘ch
my‰lenek i k praktick˘m v˘konÛm. Tato doba je dÛleÏitá nejen napﬁ.
pﬁi ãtení, ale pozdûji pﬁi v˘uce angliãtiny i v ostatních pﬁedmûtem,
kdy Ïáci mají dostateãn˘ prostor k praktickému vyzkou‰ení novû získávan˘ch poznatkÛ. K vyuãování vyuÏíváme spoustu pomÛcek, IA
tabuli, v˘ukov˘ SW, piano a jiné hudební nástroje, Logiko, obãas
nav‰tívíme PC uãebnu, a kdyÏ poãasí umoÏní, uãíme se i venku.
Leto‰ní prvÀáci jsou ‰ikovní, umí jiÏ hezky ãíst, snaÏí se o úhledné písmo, poãítají a v prvouce se uãí o pﬁírodû, o místû, kde Ïijeme,
o lidském tûle a o zdravém Ïivotním stylu, umí pracovat spoleãnû
s ostatními Ïáky, ale i samostatnû. Pilnû se tak pﬁipravují na dal‰í
poznávání a uãení.
UÏ nás nezaskoãila ani v˘uka on line, kdy díky pomoci rodiãÛ a interaktivních uãebnic zvládáme v‰e, co máme umût. V souãasné
dobû mohou b˘t Ïáci 1. - 3. roãníku ve ‰kole v rou‰kách, a i kdyÏ
musíme dodrÏovat pﬁísná hygienická opatﬁení, na kaÏd˘ den stráven˘ ve ‰kole se tû‰íme.
Rádi bychom uvítali na prezenãní v˘uce v‰echny Ïáky. Za tímto
úãelem byla sepsána v˘zva s poÏadavkem na otevﬁení v‰ech tﬁíd

malotﬁídních ‰kol, ke které jsme se okamÏitû pﬁipojili, protoÏe vzdûlání je pro nás prioritou. V˘zva apeluje na návrat ÏákÛ do malotﬁídních ‰kol, protoÏe v na‰em prostﬁedí jsou Ïáci vzájemnû propojení
nejen rodinn˘mi vazbami, ale ve‰ker˘mi kontakty, ãímÏ do jisté míry
postrádá opatﬁení smysl. ZároveÀ jsme schopni zodpovûdnû zajistit
dÛsledné dodrÏování hygienick˘ch opatﬁení, vãetnû napﬁ. pﬁipravovaného testování. BohuÏel na tyto v˘zvy nemáme zatím pozitivní odpovûdi.
Z tohoto dÛvodu pﬁeji na‰im ÏákÛm a jejich rodiãÛm i nám v‰em
pﬁedev‰ím zdraví, pevné nervy a optimismus pﬁi zvládání v˘uky na
dálku, které máme v‰ichni dost a doufáme, Ïe se to brzy zmûní.
Mgr. Alena Martinková

AQUACENTRUM TEPLICE A PLAVâÍK 6. 2. 2020
âtvrteãní dopoledne v dobû jarních prázdnin jsme vyuÏili po dohodû s rodiãi k náv‰tûvû aquaparku v Teplicích, kde v rámci aktivit EU zamûﬁen˘ch na smûﬁování budoucího profesního uplatnûní dûtí, jsme si naplánovali podívat se na, pro nás tak trochu
netradiãní profesi, plavãíka. Hlavním programem byl samozﬁejmû pobyt na skvûl˘ch
atrakcích vodního svûta.
Kromû plavãíka jsme se hned na zaãátku
setkali s paní pokladní - recepãní, která
nás srdeãnû pﬁivítala, ochotnû poradila, jaké
vstupné zakoupit, jak pouÏívat ãipy ke vstupu a pomáhala nám také pﬁi odchodu, kdy
jsme mûli s ãipy men‰í problémy. Kromû
toho pﬁíjemného pﬁístupu se od podobn˘ch
profesí poÏaduje také znalost dal‰ího svûto-

vého jazyka, aby mohla poradit i cizincÛm.
ProtoÏe pracuje s hotovostí, nesmí jí Ïádné
peníze chybût, ale ani pﬁeb˘vat.
A co plavãík? Tûch bylo víc, u kaÏdého
bazénu nebo atrakce, bedlivû pozorovali
svoje stanovi‰tû, dbali na bezpeãnost náv‰tûvníkÛ a ve vodû jsme je samozﬁejmû
vÛbec nevidûli. Práci plavãíka nemÛÏe dûlat
kaÏd˘, ale jen ten, kdo je dobr˘m plavcem,
je fyzicky zdatn˘ a i on musí umût komunikovat v cizí ﬁeãi. Základní podmínkou pro
práci plavãíka je získání certifikátu plavãíka,
v rámci kterého si musí osvojit i schopnosti
poskytnout pﬁípadnû první pomoc.
Pobyt ve vodû jsme si zpﬁíjemnili náv‰tûvou bufetu. Dali jsme si párek v rohlíku
a paní prodavaãka nám sdûlila, Ïe se stará

o objednávání sortimentu, dbá na pﬁípravu
a správnou teplotu jídla, také o ãistotu a poﬁádek, které k jídlu patﬁí. Doporuãovala hostÛm, co si mohou vybrat. I ona musí dávat
pozor, aby mûla v poﬁádku ãástku penûz.
Nezbytnou souãástí její práce je také pﬁíjemné a ochotné vystupování.
TakÏe nakonec jsme se setkali kromû
plavãíka i s jin˘mi profesemi. Ale pro nás
bylo dÛleÏité také to, Ïe jsme si v‰ichni uÏili
tobogán, skluzavku a dal‰í atrakce, Ïe
v‰ichni dodrÏovali pravidla bezpeãnosti,
díky ãemuÏ by bylo moÏné si tuto akci znova
na pﬁání zopakovat. BohuÏel jsme zapomnûli foÈák a tak pﬁikládáme alespoÀ fotky
bez nás.
A.M.
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V¯LET ZA ZVÍ¤ÁTKY - ,,CO DùLÁ MYSLIVEC?“
V rámci aktivit EU zamûﬁen˘ch na smûﬁování budoucího profesního uplatnûní jsme se v sobotu 18. 1. 2020 opût se‰li v Z·,
abychom si pﬁiblíÏili, co dûlají pro zvíﬁátka MYSLIVCI. Vzhledem
k tomu, Ïe hlavnû v zimním období nás zvíﬁátka potﬁebují, chtûli
jsme jim pﬁinést nûjaké jídlo a dozvûdût se o nich víc.
Nejdﬁíve jsme si vyprávûli, co dûlají myslivci a lesníci v lednu a co
se dûje v pﬁírodû. Nebylo pro nás velk˘m pﬁekvapením, Ïe myslivci
jsou také ochranáﬁi pﬁírody. A protoÏe se hlavnû k ochranû pﬁírody
chceme pﬁidat, zaloÏili jsme si DENÍK MLADÉHO MYSLIVCE
A OCHRÁNCE P¤ÍRODY, kter˘ nám nejen poskytne rÛzné informace a úkoly ve vztahu k pﬁírodû, ale obsahuje DESATERO
ZÁSAD, jak se v pﬁírodû máme chovat.
Nejvíce jsme se tû‰ili na v˘let za zvíﬁátky, ale protoÏe nám poãasí vÛbec nepﬁálo, mohli jsme absolvovat jen krátk˘ okruh kolem rybníkÛ. Zvíﬁátka se pﬁed námi snad poschovávala, dokonce i kachny
pﬁeletûly vÏdycky jinam, neÏ jsme pﬁi‰li my. Pﬁesto jsme jim tam jídlo
nechali a vrátili jsme se do ‰koly.
I kdyÏ nás poãasí zradilo, plánované opékání ‰pekáãkÛ jsme pﬁemístili do trouby a ãas ãekání jsme vyuÏili na vyhledání zajímavostí
o lesních zvíﬁatech, vym˘‰leli jsme hádanky jako popis zvíﬁete a neÏ
jsme se nadáli, ‰pekáãky byly hotové.
Pﬁi spoleãné konzumaci jsme se dohodli, Ïe podobné setkání si
zopakujeme, ale chtûli bychom vidût a sly‰et myslivce ,,naÏivo“, coÏ
nám hned zajistila ,,maminkostarostka“ p. VaÀáãová, a tak se máme
na co tû‰it pﬁí‰tû.
A. M.
Desatero zásad
MLADÉHO MYSLIVCE A OCHRÁNCE P¤ÍRODY
1. Uã se pﬁírodu znát a rozumût jejím zákonÛm. StaÀ se jejím pﬁítelem a ochráncem, krásy pﬁírody obdivuj a vÏdy ochraÀuj!
2. Chovej se v pﬁírodû ti‰e a nenápadnû. Dbej, aby tvÛj hlas, hudební nástroj ãi pﬁijímaã neru‰il okolí. Kdo v lese kﬁiãí, zvûﬁ neusly‰í.
3. Choì co nejvíce pû‰ky. Motorové vozidlo pouÏívej jen na veﬁejn˘ch silnicích, nevjíÏdûj s ním do luk, polí, lesních cest a porostÛ, do
území vodních zdrojÛ. Na kolech a bûÏkách se pohybuj jen po zna-

ãen˘ch stezkách. Nechoì, kde se kácí stromy, mÛÏe‰ b˘ti ohroÏen˘!
4. Raduj se z pﬁírodních krás, ale neniã je. Netrhej a nevyzvedávej
rostliny, nekopej do hub, neolamuj Ïivé vûtve, neﬁeÏ do kÛry stromÛ
ani do ní nezatínej nÛÏ ãi sekeru. Semenáãky a sazeniãky netrhej,
radûji je obcházej!
5. Buì pﬁítelem v‰ech ÏivoãichÛ. Neru‰ jejich klid zejména v dobû
rozmnoÏování, mláìatÛm se radûji vyhni. Vzduchovku a prak do pﬁírody nenos, Ïádné zvíﬁe netrap a svévolnû nezabíjej. Pamatuj, Ïe
skoro v‰ichni obojÏivelníci, plazi a ptáci jsou u nás chránûni zákonem.
6. StﬁeÏ ãistotu vody. Starej se o ãistotu lesních studánek a pramenÛ. Nikdy neodhazuj v pﬁírodû do vody odpadky, nevylévej do ní saponátové, olejové nebo postﬁikové spla‰ky. VÏdy na les pamatuj
a odpadky do nûj nevhazuj!
7. S ohnûm zacházej opatrnû. OheÀ zakládej na místû k tomu urãeném a ﬁádnû zabezpeãeném, ohni‰tû pﬁi odchodu zahlaì. Vypalování trávy a kﬁovin je v pﬁírodû pﬁísnû zakázáno. Nerozdûlávej oheÀ
v lese, pﬁed poÏárem se les i zvûﬁ tﬁese. OheÀ je dobr˘ sluha, ale zl˘
pán.
8. Peãuj o ãistotu pﬁírodního prostﬁedí. Papíry, obaly a biologické
zbytky roztﬁiì, zbytky spal nebo zakopej, pﬁípadnû odnes zpátky
domÛ do tﬁídûného odpadu. V okolí chat a sídli‰È ukládej odpad jen na
povolenou skládku a tu ãas od ãasu uveì do poﬁádku nebo odvez
odpad do sbûrného dvora.
9. Táboﬁ jen tam, kde je to povoleno. Na oheÀ sbírej jen such˘ klest,
o poráÏení such˘ch stromÛ se dohodni s lesníkem. Pﬁi odchodu z táboﬁi‰tû zahlaì v‰echny stopy svého pobytu. Pro táboﬁení si vybírej
jen vyhrazená místa, tam je bezpeãnost tvá i lesa jistá!
10. Buì pﬁírodû prospû‰n˘. VyuÏij kaÏdé chvilky, abys pro pﬁírodu
a zvûﬁ vykonal nûco prospû‰ného a uÏiteãného. BraÀ ji pﬁed nevûdomci, vandaly a pomáhej tûm, kteﬁí peãují o dodrÏování ochranáﬁsk˘ch zásad. Mûj na mysli, Ïe tvé moudré a ukáznûné jednání zachraÀuje a vytváﬁí základní Ïivotní hodnoty nejen pro pﬁítomnost, ale
i pro budoucnost.
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MAGICKÁ BORÒVKA, aneb rostlina,
která by nemûla chybût na va‰í zahrádce?
âlovûk by si mûl najít chvilku na sebe, b˘t
sám s vlastními my‰lenkami, nauãit se odpoãívat. Tak mi dovolte, abych Vám pﬁedala
kus sv˘ch my‰lenek a ãasu, kdy odpoãívám.
Jako malé dítû jsem jezdila s babiãkou do
její rodné vesnice ve v˘chodních âechách,
která se jmenuje DÏbánov. Jezdili jsme tam
za rodinou, ale mû pﬁedev‰ím utkvûla
v hlavû vzpomínka na borÛvky. Celé dny
jsme trávili v lese a sbírali borÛvky, podot˘kám Ïe ruãnû, hﬁeben na sbûr borÛvek jsem
v Ïivotû nedrÏela v ruce. Nejdﬁíve jsme sbírali do takov˘ch mal˘ch plechov˘ch hrníãkÛ
a pak se to sypalo do konve. Nûkteﬁí z Vás
si jistû je‰tû vzpomenou na hliníkové konve,
do kter˘ch se lilo mléko. Teì uÏ si pﬁesnû
nevzpomenu na objem, ale myslím, Ïe to
bylo 20 - 25 litrÛ. TakÏe nasbírat takovouto
konviãku chtûlo pûknou dávku trpûlivosti
a pracovitosti, ale pﬁesto jsme to vût‰inou za
den dali. Kromû toho, Ïe to byla práce
a moc mû to nebavilo, tak dnes jiÏ ve vzpomínkách pﬁevaÏuje pozitivní stránka vûci,
kdy jsme byli cel˘ den na vzduchu, mûli
jsme moÏnost si nekoneãnû dlouho povídat
a v ne poslední ﬁadû chuÈ borÛvek, které
právû nasbíráte, je‰tû nemáte pln˘ hrníãek
a nasypete ho do pusy a kousnete - to je
chuÈ, ulevující, osvobozující.
Z tohoto dÛvodu jsem se rozhodla, Ïe se
pustím do pûstování borÛvek. Proto jsem vyhledala specialistu - borÛvkovou farmu na
Moravû, kde mi pan majitel pﬁiblíÏil svût pûstování borÛvek. Není to velká vûda, ale
nûco tomu vûnovat musíte. Pﬁi rozhodování,
jak na to, jsme zaãali v˘bûrem odrÛd. Na
zmínûné farmû jich pﬁed 5-ti lety mûli asi 15,
takÏe jsme vzali od kaÏdé odrÛdy 2 - 3 keﬁe.
Toto rozhodnutí se vyplatilo, protoÏe dnes je
na na‰í zahradû asi 30 rostlin a tyto plodí od
poloviny ãervna do konce záﬁí. TakÏe po
celé léto máte pﬁísun borÛvek a lze z nich
udûlat opravdu spoustu vûcí, pokud vám to
dûti nesní, neÏ to donesete domÛ na zpracování. Letos i loni jsem posbírala 26 kg borÛvek. Letos nebylo poãasí tak pﬁíznivé jako
loni, ale pﬁesto jsme si borÛvek dostateãnû
uÏili.
Pan majitel byl opravdu sdíln˘, kdyÏ nám
pﬁedával návod na pûstování borÛvek.
TakÏe mal˘ v˘taÏek z nûj:
■ BorÛvka potﬁebuje slunné stanovi‰tû
■ Dopﬁejte ji dostatek vláhy (denní závlaha
je nutností, ideální je závlahov˘ systém,
kdy ke kaÏdé borÛvce dostanete vodu
a nemusíte bûhat po zahradû s hadicí)
■ Keﬁe dokáÏou pﬁi správné péãi plodit aÏ
40 let a produkovat na 1 keﬁ 5 - 7 kg borÛvek
■ Rostliny se sází do bílé baltské ra‰eliny,
která dokáÏe dlouho udrÏet vláhu
■ Samozﬁejmû je nutné borÛvkám pomoci

hnojením, naleznete je v kaÏdém zahradnictví
■ ·kÛdci urãitû existují, ale já se zatím
s nimi moc nepotkala, takÏe bohuÏel zku‰enost zatím nemohu pﬁedat
■ Ptáci - borÛvky jim hodnû chutnají, takÏe
je potﬁeba je chránit sítûmi
■ No a pak je‰tû musí vyjít poãasí - na jaﬁe
to nesmí zmrznout, léto nesmí b˘t moc
de‰tivé a je potﬁeba hodnû sluníãka, pak
se mÛÏete tû‰it na hojnou úrodu

KdyÏ stihnete posbírat nûjaké to kileãko,
tak se pak dá z borÛvek udûlat spousta vûcí.
MÛÏete je zamrazit do koláãÛ, u nás jsou
oblíben˘m doplÀkem do pudinku, co takhle
borÛvkové knedlíky sypané tvarohem, kakaem, cukrem a pﬁelité máslem nebo borÛvkov˘ pﬁeliv na palaãinky. MoÏností je spousta,
u mne v‰ak vyhrává borÛvková bublanina.
Je to právû ta bublanina, kterou nám babiãka pekla ve DÏbánovû. Recept mûla od své
maminky, mé prababiãky, která byla z velmi
chudé rodiny a toto jídlo mívávali jako hlavní
chod po polévce k obûdu. Recept je jednoduch˘. Plech vymaÏete sádlem (nebo dnes
se jiÏ pouÏívá peãící papír), na nûj vylejete
palaãinkové tûsto (vejce, mléko a polohrubá
mouka se ‰petkou soli). Do tûsta pak nasypete borÛvky, je to hodnû ﬁídké, ale nebojte
se toho. Následnû peãu v troubû na klasické peãení (ne horkovzduch) cca 50 minut.
Po dopeãení se bublanina posype mouãkov˘m cukrem. Pokud do toho nûkdo pÛjdete,
tak Vám pﬁeji dobrou chuÈ. A i kdyÏ nejste
zrovna nejlep‰ími kuchaﬁi, tak urãitû stojí za
to jenom si tak natrhat hrst borÛvek a nasypat ji do pusy.
BorÛvka patﬁí mezi tzv. superpotraviny
a je pouÏívána odpradávna také jako lék na
spoustu neduhÛ. Má vlastní zku‰enost je zejména s borÛvkov˘m kompotem, kter˘ jsme
doma pouÏívali pﬁi chﬁipkách, ale také na
bolavou du‰i. Tato vûc má skuteãnû nezapomenutelnou chuÈ. Letos jsem také vyzkou‰ela a kompot zavaﬁila, zku‰enost
s chutí ale je‰tû nemám. Dále jsme pak borÛvky su‰ili, a to na pouÏití pﬁi prÛjmu. Pﬁi
pouÏití borÛvky jako léku mne zaujal ãlánek
na https://www.cpzp.cz/clanek/2670-0-Boruvky-jako-lek.html, kde vás rozsah jejího
pouÏití opravdu pﬁekvapí.
KdyÏ tedy najdete sílu, odvahu a ãas, vûnujte kus zemû ze své zahrádky a kousek
svého srdce této rostlinû, bohatû Vám to
vrátí nejen na Va‰em duchu, ale i na Va‰em
tûle.
Vûra Krepindlová

Domácí mazlíãek a jeho „potﬁeby“
Normální je po svém psovi uklízet
UÏ v minulosti jsme Ïádali a „domlouvali“ chovatelÛm psÛ z bytov˘ch
domÛ ve Velkém Chvojnû, aby po sv˘ch miláãcích uklízeli extrementy (pro ty kteﬁí nerozumí - hovínka). BohuÏel se domluvy minuly
úãinkem a chodníky a veﬁejná prostranství, jsou stále zneãi‰tûna.
Pﬁitom Ïijeme na vesnici a vyvenãit psa, je moÏné jít do pﬁírody,
na louku. Nûkteﬁí chovatelé venãení ﬁe‰í tak, Ïe vypustí psa bez
dohledu ven. UpozorÀujeme, Ïe do jednání zastupitelstva bude
pﬁedloÏen návrh vyhlá‰ky, kter˘ bude upravovat jak poplatek ze
psÛ chovan˘ch v bytov˘ch domech, tak podmínky evidence psÛ
a také povinnosti chovatelÛ.
Markéta VaÀáãová
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