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Pﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních.
V novém roce pevné zdraví a mnoho
úspûchÛ pﬁejí zamûstnanci obce
Velké Chvojno a zastupitelstvo obce.

Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané,
vydává se letos druhé ãíslo Chvojensk˘ch novin. Pﬁed námi je ãas
vánoãní a já doufám, Ïe se v‰ichni potkáte ve zdraví u vánoãního
stolu s celou svojí rodinou. Vím, Ïe dne‰ní doba je tûÏká a pro nûkoho i psychicky nároãná. Ale bohuÏel si na to musíme zvyknout a
nauãit se s tím „prevítem“ Ïít. Nebudu Vás nabádat, k oãkování, na
to si musí kaÏd˘ pﬁijít sám. Ale chci Vás poprosit, abyjste se respektovali navzájem a nebyli na sebe zlí. KaÏd˘ z nás je zodpovûdn˘ sám za sebe, ale prosím myslete i na obãany kolem sebe, pomáhejte si a chraÀte se navzájem. A teì ty pﬁíjemnûj‰í záleÏitosti.
V leto‰ním roce se na‰e malá knihovna setkala s úspûchem.
Na‰e milá knihovnice AlÏbûta Zachariá‰ová se stala knihovnicí roku
za Ústeck˘ kraj. Myslím, Ïe kaÏd˘ z Vás ví, jak se paní AlÏbûta s láskou stará o malé ãtenáﬁe. Toto ocenûní je pro ni zaslouÏené a my
jsme rádi, Ïe ji tady máme.
Ráda bych zde i podûkovala panu Franti‰ku Eckertovi za dar
stromkÛ, které na‰i pracovníci zasadili k hospÛdce Pod Lipou.
Leto‰ní rozsvícení Vánoãního stromu podpoﬁila Nadace
âEZ grantem, ze kterého jsme poﬁídili sadu svûteln˘ch
ﬁetûzÛ na Vánoãní strom. Podpory Nadace âEZ si váÏíme a dûkujeme za ni.

Urãitû jste zaznamenali, Ïe je zmûna v systému svozu komunálního odpadu. JiÏ nemáte na v˘bûr kombinovan˘ svoz. JelikoÏ se v loÀském roce zmûnil zákon o odpadech, i na‰e obec musela vydat
novou vyhlá‰ku. Nûkteﬁí z Vás mûli v˘voz jednou t˘dnû a to pﬁeváÏnû v zimních mûsících. Lze to ﬁe‰it tak, Ïe je moÏné v topné sezónû
objednat vût‰í popelnici. Od 1.1. 2022 se vrací do obcí kontejnery
na tﬁídûn˘ odpad. VyváÏení bude 1x za 14dní. Vûﬁíme, Ïe obãané
nebudou vyhazovat do kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad to, co tam nepatﬁí. KdyÏ to funguje jinde, proã by to nefungovalo u nás. Zamûstnanci obce uÏ nebudou sváÏet pytle s tﬁídûn˘m odpadem od nemovitostí.
Zdravotní poji‰Èovna ministerstva vnitra âeské republiky ve spolupráci s âeskou po‰tou zﬁídila od 1.11.2021 nové kontaktní místo
na Po‰tû Partner ve Velkém Chvojnû. Na kontaktním místû je pro
obãany zaji‰tûn informaãní servis a sluÏby v rozsahu podatelny.
Mimo jiné zde mÛÏete vyﬁídit registraci k nejvût‰í zamûstnanecké
zdravotní poji‰Èovnû, podat Ïádost o pﬁíspûvky z preventivních
programÛ, provést registraci novorozence nebo podat pﬁehled
OSVâ.
Více informací se doãtete dále v na‰ich novinách. Ráda bych Vám
popﬁála krásné vánoãní svátky, uÏijte si je s rodinou ve zdraví.
Vûﬁím, Ïe pﬁí‰tí rok bude lep‰í neÏ tento.
VaÀáãová Markéta, starostka obce

Knihovna ve Velkém Chvojnû má nejlep‰í knihovnici roku 2021
Severoãeská vûdecká knihovna ve spolupráci s Ústeck˘m krajem
a Svazem knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ od roku 2015 kaÏdoroãnû vyhla‰uje ocenûní Knihovník Ústeckého kraje. V rámci této
ceny se vyhodnocuje ãinnost knihovnic a knihovníkÛ ve veﬁejn˘ch
knihovnách v obcích a mûstech s maximálním poãtem 5 000 obyvatel. Mezi hlavní kritéria, která hodnotící komise sloÏená ze zástupcÛ zmiÀovan˘ch organizací hodnotí, patﬁí spolupráce s obecními úﬁady, spolky a organizacemi v obci, inovativní pﬁístup, rozsah
sluÏeb a komunitní aktivity nebo zapojení do celostátních projektÛ
a kampaní.
Vítûzkou leto‰ního roãníku Knihovníka Ústeckého kraje se stala
paní AlÏbûta Zachariá‰ová z Obecní knihovny Velké Chvojno,
jeÏ vynikajícím zpÛsobem propojuje ãinnosti knihovny se vzdûláváním a aktivitami dûtí a mládeÏe a úzce spolupracuje s místní komunitou a ‰kolou. Jsme rádi, Ïe byla ocenûna „na‰e Bûtu‰ka“ a i touto
cestou jí dûkujeme za v˘bornou práci pro na‰i obec.
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Struãnû, témûﬁ telegraficky
■ Základní ‰kola podala Ïádost o dotaci do
6.v˘zvy MAS Labské skály z Programu rozvoje venkova na kompletní rekonstrukci
‰kolní kuchynû. Stav Ïádosti je pﬁed podpisem Dohody o poskytnutí dotace. Realizace
probûhne pﬁes prázdniny v roce 2022.

údrÏbu pietních míst získala na‰e obec dotaci na opravu pomníkÛ z první svûtové
války v Arnultovicích, Îìáru a Velkém
Chvojnû. Realizace probûhne v roce 2022.

■ Obec Velké Chvojno podala Ïádosti do
OPÎP na zateplení, v˘mûnu zdroje vytápûní
a rekuperaci v Z· Velké Chvojno. Realizace
v pﬁípadû, Ïe budou Ïádosti schváleny, probûhne v roce 2022.

■ Z dotace Ústeckého kraje byly poﬁízeny
domácí kompostéry pro vlastníky nemovitostí, kteﬁí projevili zájem.

■ Obec Velké Chvojno zrealizovala z dotací
Regionálního operaãního programu (IROP)
zateplení dvou bytov˘ch domÛ ve Velkém
Chvojnû (ãp. 7,13) a bytového domu v Luãním Chvojnû (ãp. 16). Dal‰í zateplení, vãetnû rekonstrukce stﬁechy - bytov˘ dÛm ãp. 27
Velké Chvojno je právû v realizaci.
■ Z programu Ministerstva obrany âR na

■ Z rozpoãtu obce byla zrekonstruována
stﬁecha na Sbûrném dvoﬁe.

■ Byla podána dotace do programu Národní sportovní agentury na stavbu nov˘ch fotbalov˘ch kabin. Dotace nebyla schválena.
Bude podána znovu v následující v˘zvû
v roce 2022.
■ Byl vybrán zhotovitel Studie proveditelnosti odkanalizování místních ãástí Arnultovice a Luãní Chvojno se spoleãnou âOV.
Studie bude vypracována v první polovinû
roku 2022.

■ Farnost Skorotice, která má ve správû
kostel V‰ech svat˘ch v Arnultovicích podala
do 6. v˘zvy MAS Labské skály Ïádost na rekonstrukci stﬁechy na kostele, stav Ïádosti
je pﬁed podpisem Dohody o poskytnutí dotace. Farnost bude projekt realizovat na jaﬁe
2022.
■ Nadaãní fond Severoãeská voda podpoﬁil
grantem ná‰ Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Z grantu bylo nakoupeno vybavení pro hasiãsk˘ potûr (malé hasiãe). SDH také získalo dotaci z programu na podporu komunitního Ïivota v území MAS Labské skály na poﬁádání akce louãení s létem.
• • •
■ Na úãtech Obce Velké Chvojno
je k 31.10.2021
BûÏn˘ úãet u âSOB............9 080 057,Úãet u âNB.........................5 753 710,Spoﬁící úãet .........................2 860 444,Úãet Fondu rozvoje
bydlení....................................456 199,-

Kã
Kã
Kã
Kã

Informace pro obãany

KULTURNÍ KALENDÁ¤

■ OTVÍRACÍ DOBA PO·TA PARTNER VELKÉ CHVOJNO
Telefon: 411 198 932
Pondûlí:
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00 hodin
Úter˘:
7:30 - 09:00
14:00 - 15:00 hodin
Stﬁeda:
7:30 - 12:00
13:00 - 17:00 hodin
âtvrtek:
7:30 - 11:00
14:00 - 15:00 hodin
Pátek:
7:30 - 09:00
14:00 - 15:00 hodin

BohuÏel situace s ‰íﬁením nemoci Covid 19 nás donutila zru‰it Mikulá‰skou nadílku. Dûti z na‰í obce o nadílku nepﬁijdou, doruãíme
jim jí domÛ, jako vloni.
Ostatní akce se budou konat, pokud nebudou vládou pﬁijata opatﬁení, která jejich konání nedovolí. Na akcích budeme vyÏadovat od
úãastníkÛ prokázání bezinfekãnosti podle aktuálních protiepidemick˘ch naﬁízení. Plakáty na tyto akce budou zveﬁejnûny.

■ 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
Úter˘:
8:00 - 12:00 Libouchec 13.30 - 17:00 Libouchec
Stﬁeda:
9:00 - 12:00 Petrovice (MUDr. Libor Dupal), 8.00 - 12.00 Libouchec
13.30 - 18.00 Libouchec (MUDr. Ondﬁej Procházka)
âtvrtek
8:00 - 13:00 Velké Chvojno
Pátek
8:00 - 12:00 Libouchec
■ OBECNÍ Ú¤AD VELKÉ CHVOJNO
Telefon/email: 411 198 930, podatelna@obecvelkechvojno.cz
Starostka: Markéta VaÀáãová tel. ã. 723 568 804
Pondûlí: 8:00 hod. - 11:30 hod. - 12:30 hod. - 17:00 hod.
Úter˘:
8:00 hod. - 11:30 hod. - 12:30 hod. - 15:00 hod.
Stﬁeda: 8:00 hod. - 11:30 hod. - 12:30 hod. - 17:00 hod.
âtvrtek: 8:00 hod. - 11:30 hod. - 12:30 hod. - 15:30 hod.
■ SMÍ·ENÉ ZBOÎÍ U PETRA
Pondûlí:
7:00 hod. - 20:00 hod.
Úter˘:
7:00 hod. - 20:00 hod.
Stﬁeda:
7:00 hod. - 20:00 hod.
âtvrtek:
7:00 hod. - 20:00 hod.
Pátek:
7:00 hod. - 20:00 hod.
Sobota:
7:00 hod. - 20:00 hod.
Nedûle:
8:00 hod. - 19:00 hod.
■ HOSPÒDKA POD LIPOU
Pﬁes zimní období z dÛvodu covidové situace otevﬁeno v hospÛdce
Pondûlí:
Zavﬁeno
Úter˘:
16:00 hod. - 22:00 hod.
Stﬁeda:
16:00 hod. - 22:00 hod.
âtvrtek:
zavﬁeno
Pátek:
15:00 hod. - 23:00 hod.
Sobota:
13:00 hod. - 23:00 hod.
Nedûle:
zavﬁeno
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■ 4.12. 2021 - Mikulá‰ská nadílka na sále KD ve Velkém Chvojnû
od 14,30 hodin
ZRU·ENO
■ 11.12. 2021 - Adventní koncert pûvecké se‰losti SAH z Dûãína
v kostele V‰ech svat˘ch od 16.00 hod
■ 18.12. 2021 - Vánoãní turnaj ve stolním tenise na sále KD ve
Velkém Chvojnû od 13,30 hod
■ 29.1. 2022 - Ples obce Velké Chvojno na sále KD ve Velkém
Chvojnû od 20.00 hodin
■ 19.2. 2022 - Luãnochvojensk˘ ples na sále KD Luãní Chvojno
od 20.00 hodin
■ 5.3. 2022 - MDÎ a jarní zábava
■ 16.4. 2022 - Turnaj ve stolním tenise na sále v KD Velké Chvojno
Pﬁehled dal‰ích akcí bude uveden
v následujících Chvojensk˘ch novinách

KAPITOLY Z HISTORIE
Velké Chvojno - Ves zaloÏena patrnû v prÛbûhu 13. století. Pﬁipomínána je v roce 1352 jako farní ves v pﬁíslu‰enství hradu Krupka. V
roce 1580 koupil od císaﬁe Rudolfa II. rytíﬁské sídlo a pansk˘ dvÛr
rod Adama Kölbla z Geisingu. Po jeho smrti v r. 1591 tady syn Rudolf postavil tvrz, pﬁikoupil Malé Chvojno a potom jako samostatn˘
statek celek prodal Václavu st. Kölblovi. Tomu v‰ak po Bílé hoﬁe byl
majetek i s obcí Malé Chvojno zkonfiskován a v roce 1623 odprodán
Franti‰kovi de Couriers (tvrz se zde uvádí jiÏ naposled), kter˘ ves
pﬁipojil pod panství Krásn˘ Les. ·kolu zde zaloÏil v roce 1717 hrabû
Vratislav Mitrovsk˘ ze Schönwaldu.
V r. 1842 (aÏ na ãp. 6, 7 a 8) vyhoﬁelo zb˘vajících 34 stavení. Ve
smûru na ves Îìár stála pﬁi silnici vila - zámeãek majitele statku E.
Sommera. Od r. 1961 byla osadou obce Libouchec, v r. 1998 získala samostatnost a má ãásti: Velké Chvojno, Mnichov, Malé Chvojno,
Luãní Chvojno, Îd’ár a Arnultovice. Farnost Velké Chvojno (zﬁízena
v r. 1832 a patronem tady byl Otto hrabû Westphalen).
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Letos se dûti na ‰kolu tû‰ily
Po mûsících distanãní v˘uky se dûti na spoleãnou v˘uku letos
opravdu tû‰ily. „Kontakty a záÏitky s kamarády jim uÏ chybûly,“ ﬁekla
ﬁeditelka ‰koly Alena Martinková. PﬁestoÏe budou srovnávat a doplÀovat pﬁípadné mezery po mûsících distanãní v˘uky, o spoleãné záÏitky nebude nouze. Hned v úvodu ‰kolního roku se dûti zúãastnily
oslav Bitvy u Chlumce - pﬁipomínky Napoleonsk˘ch válek na na‰em
území, do které se zapojila i obec Velké Chvojno. „Dûti obdivovaly
nastrojené konû a vojáky,“ dodala uãitelka Petra Stupková-Procházková.
·kola zahájila projekt EU - „PODPORA VZDùLÁVÁNÍ“, kter˘
bude probíhat cel˘ ‰kolní rok. Je zamûﬁen na spoleãné vzdûlávání
ÏákÛ, na spolupráci, na personální podporu a rozvoj pedagogÛ a rozvoj aktivit a poãítaãové gramotnosti. Po cel˘ ‰kolní rok budou také
dûti dostávat mléko a ovoce ãi zeleninu v rámci projektu EU „Ovoce,
zelenina a mléko“ do ‰kol. Souãástí v˘uky bude i projekt „·kolní zahrada jako pﬁírodní uãebna“ - zamûﬁen˘ na prohloubení environmentální a technické gramotnosti, v nûmÏ se seznámí s promûnami pﬁírody a zahrady v roãních obdobích, s prací na zahradû a vyuÏíváním
zahradního náﬁadí. Osvûtou a praktick˘m vyuÏitím ekologick˘ch znalostí se budou zab˘vat v celoroãním projektu „Tﬁídûní odpadu“, vûnovanému tﬁídûní odpadu a jeho recyklaci. Dlouhodob˘ projekt o zdravém Ïivotním stylu, zamûﬁen˘ pﬁedev‰ím na prevenci, nese název
„HOP - Hravû o prevenci“. Formou her, soutûÏí a rÛzn˘ch aktivit by
dûti mûly pﬁirozenû pﬁijímat zdrav˘ Ïivotní styl - zdravou stravu,
pohyb, aktivní odpoãinek atd. - do svého Ïivota.
V polovinû ﬁíjna se dûti vydaly do porcelánky v Dubí na celodenní
projekt EU „Náv‰tûva ãeského porcelánu Dubí s workshopem“. Zde
se seznámily s historií a s postupem v˘roby porcelánu formou prezentace videoprojekcí, pﬁedná‰kou a ukázkami. Pﬁi workshopu
v dílnû si dûti vlastnoruãnû namalovaly svÛj hrníãek, kter˘ po glazování a závûreãném zpracování dostanou domÛ.
Mgr. Pavla Vaicová - supervizor
Projekt EU - NÁV·TùVA âESKÉHO PORCELÁNU V DUBÍ
s workshopem se konal v úter˘ 19. 10. 2021. Îáci se seznámili
s historií v˘roby porcelánu a s postupem jeho v˘roby v souãasném
provoze. Prohlédli si videodokument, vyslechli rozhovor s odborníkem, kter˘ popsal jednotlivé úseky v˘roby doprovázené ukázkami,

prohlédli si muzeum porcelánu a potom si na workshopu nazdobili
svÛj vlastní hrníãek. Projektov˘ den byl realizován v prostorách KS
Dubí, firmy âesk˘ porcelán a v Muzeum porcelánu.
Vedení workshopu bylo zajímav˘m doplÀkem vlastivûdn˘ch a pﬁírodovûdn˘ch znalostí a pﬁispûlo k rozvoji manuálních dovedností
a estetického cítûní. Bylo vyuÏito metod informaãnû receptivních
i názornû demonstraãních. Po instruktáÏní ãásti a ukázkách se Ïáci
usadili ve workshopové místnosti, kde pro nû byly pﬁipraveny hrníãky - nenazdobené polotovary. Seznámili se s postupem zdobení
a pod vedením lektora a pedagogÛ si kaÏd˘ Ïák nazdobil svÛj hrníãek. V˘robky potom projdou dokonãovacím procesem v rámci technologického postupu a nazdobené a glazované hrnky pozdûji Ïáci
dostanou domÛ.
Îáci pracovali v dobrovoln˘ch skupinkách, vzájemnû si dûlili role
tak, aby ãasovû i esteticky zvládali zadan˘ úkol - zdobení, pomáhali si s dÛrazem na dodrÏení bezpeãnosti. Osobní úãast ÏákÛ na v˘robû porcelánového v˘robku pﬁispûla k prohloubení znalostí o pﬁírodninách a jejich vyuÏití, roz‰íﬁení pﬁedstav o zpracovávání kaolinu
a o technologick˘ch postupech - coÏ v závûru potvrdili vyprávûním
o v˘robû porcelánu - diagnostickou metodou. V‰ímali si také úlohy
bûÏn˘ch pﬁedmûtÛ v‰edního dne a pﬁínosu pro kulturu Ïivota.
Mgr. Pavla Vaicová - supervizorka
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Nov˘ systém placení za odpad od roku 2022
VáÏení obãané,
od roku 2022 na‰e obec zavádí nov˘
systém placení za odpad a to formou poplatkÛ za odkládání komunálního
odpadu z nemovité vûci.
Sazba poplatku je stanovena
Obecnû závaznou vyhlá‰kou
na 0,70 Kã/litr. Kapacita popelnic je 80 litrÛ, nebo 120 litrÛ
pﬁípadnû 240 litrÛ. âetnost
svozu bude od ledna 2022
1x za 14 dní.
Plátcem je vlastník nemovitosti, u bytov˘ch domÛ kde je spoleãenství vlastníkÛ (Velké Chvojno ãp. 19
a 34) je plátcem Spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek a jednotlivé poplatky od poplatníkÛ (jednotliv˘ch vlastníkÛ bytov˘ch
jednotek vybírá). U obecních bytov˘ch domÛ
je plátcem obec a poplatek bude vybírán od
nájemníkÛ.
CO SE DÁLE ZMùNÍ:
Do obcí se vrátí barevné kontejnery na tﬁídûn˘ odpad, tedy na plast a papír. (Kontejnery na sklo v obcích jsou).
Kontejnery na tﬁídûn˘ odpad se budou vyváÏet 1x za 14 dní (nikoli tedy mûsíãnû jako
to bylo v dobû, kdy byly umístûny v obcích).
Podmínkou ov‰em je, Ïe v kontejnerech
bude odloÏeno to, co do nich patﬁí. Pokud se
v kontejnerech bude objevovat komunální
odpad bude nutné tento systém pro dal‰í
období opût pﬁehodnotit a to i v souvislosti
s v˘‰í poplatku.
Pracovníci obce svezou po Novém
roce naposledy pytle s tﬁídûn˘m odpadem od nemovitostí ve v‰ech místních
ãástech. Nadále se pak tﬁídûn˘ odpad plast, papír a tradiãnû sklo bude odkládat
do barevn˘ch kontejnerÛ v obcích.
Postupnû dostáváte do schránek formuláﬁ, pomocí kterého budete OÚ infor-

MODR¯ KONTEJNER NA PAPÍR
NEVHAZOVAT - Do kontejneru nepatﬁí
uhlov˘, mastn˘, promáãen˘ nebo zneãi‰tûn˘ papír. Tyto materiály nelze uÏ nadále recyklovat. PouÏité dûtské pleny nepatﬁí do
kontejneru na papír, ale do popelnice.
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movat o svém poÏadavku na kapacitu nádoby na komunální odpad.
Na základû pﬁiznání k poplatku a v˘‰e
Vámi zvolené kapacity, Vám bude
pﬁistavena nádoba (popelnice),
nebo pokud Vám dosavadní
kapacita vyhovuje, bude Vám
stávající ponechána.
V pﬁípadû dotazÛ, potﬁeby
rady nebo konzultace obraÈte se na pracovnice Obecního úﬁadu tel. 411 198 930,
starostku Markétu VaÀáãovou
tel. 723 568 804 nebo na místostarostku Jiﬁinu Bischoffiovou tel. 737
155 959, pﬁípadnû na zastupitele bydlícího
ve Va‰í místní ãásti. Budeme se snaÏit spoleãnû najít pro Vás ﬁe‰ení.
Co bohuÏel neovlivníme je cenov˘ nárÛst
nákladÛ na odvoz odpadu.

INFORMACE O UKLÁDÁNÍ
ODPADU NA SBùRNÉM
DVO¤E od ledna 2022
Druhy jednotliv˘ch vytﬁídûn˘ch sloÏek
odpadu, které lze odkládat na SDO bez
zpoplatnûní:
1. objemn˘ odpad (nábytek, koberce, zbytky dﬁevûn˘ch obalÛ, kolo, lyÏe aj.) maximálnû 2x do roka v mnoÏství malého kontejneru za domácnost
2. biologicky rozloÏiteln˘ odpad (rostlinné
zbytky z údrÏby zelenû a zahrad)
4. nápojové kartony (etrapaky nezneãi‰tûné)
5. drobné a ostatní kovy (Ïelezn˘ odpad
a barevné kovy)
6. papír (smûsn˘, kartony)
7. polystyren

odpadu, které lze odkládat na SDO za poplatek:
1. stavební odpad (zemina, kamení, suÈ,
cihly, beton aj.) 300,- Kã za naplnûn˘
mal˘ kontejner za pﬁistavení kontejneru k nemovitosti 36 Kã/km jízdy vozidla
2. pneumatiky z osobních vozÛ (s diskem
i bez disku) 40,- Kã za 1 kus
3. objemn˘ odpad v mnoÏství vût‰ím neÏ
mal˘ kontejner 2x do roka 800,- Kã za
dal‰í naplnûn˘ mal˘ kontejner
Druhy jednotliv˘ch odpadÛ, které nelze
odkládat na SDO :
1. nebezpeãn˘ odpad (léky, masti, roztoky,
zbytky barev, olejové filtry, záﬁivky, domácí chemikálie, motorové oleje, zaolejované pﬁedmûty)
Tento odpad je zaji‰tûn pro obãany
zdarma mobilním svozem 2x do roka.
2. skelná vata, eternit, stﬁe‰ní lepenka
Ukládání odpadu je podmínûno prokázáním trvalého bydli‰tû na území Obce
Velké Chvojno nebo vlastnictvím rekreaãního objektu.
Provozní doba Sbûrného dvora - Leden prosinec - pondûlí a ãtvrtek 12.00-17.00
hod. Duben aÏ ﬁíjen - navíc vÏdy první sobota v mûsíci 9.00-12.00 (dle aktuálního rozpisu na dan˘ rok)
Soboty, kdy je otevﬁen Sbûrn˘ dvÛr
v roce 2022: 2.4., 7.5, 4.6., 2.7., 6.8., 3.9.,
1.10.

Druhy jednotliv˘ch vytﬁídûn˘ch sloÏek

Dal‰í informace k provozu sbûrného
dvora naleznete v provozním ﬁádu, kter˘
je aktualizovan˘ a platn˘ od 1. 1. 2022.
Kontaktní osoba v pﬁípadû potﬁeby:
Kamil Bouchner, tel. ã. 733 652 223

ZELEN¯ KONTEJNER NA SKLO
NEVHAZOVAT - 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.

ÎLUT¯ KONTEJNER NA PLASTY
NEVHAZOVAT - 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.
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Spolek Chvojensko obnovuje památky, peãuje
o krajinu a poﬁádá kulturní akce a novû také mo‰tuje
V roce 2021 byl komunitní a spoleãensk˘ Ïivot stále ochromen covidovou pandemií. Pﬁesto se nám podaﬁilo v ãervnu uspoﬁádat tradiãní Antonínské odpoledne. Byla to pﬁíjemná setkávací akce pro
dûti i dospûlé náv‰tûvníky s programem a hudbou produkovanou
na‰im DJ KONO. Dûkujeme Petﬁe. Na pﬁípravû se podílejí jak ãlenové spolku, tak i ostatní dobrovolníci, proto se to v‰e daﬁí.
Získali jsme grant od Ústecké komunitní nadace na dal‰í zapomenutou drobnou památku MeroldÛv kﬁíÏ, kter˘ byl obnoven na pÛvodním místû, na hranici arnultovického a neznaboÏského katastru.
K tomuto kﬁíÏi se podaﬁilo díky paní Dr. Hladíkové z Ústeckého archivu dohledat pﬁíbûh, kter˘ byl prezentován na slavnostním svûcení. Kamenické práce provedl ná‰ Pepík Sotona, kter˘ má „na svûdomí“ mnoho podobn˘ch obnoven˘ch a zachránûn˘ch památek
v okolí. KﬁíÏ byl slavnostnû vysvûcen arcidûkanem Miroslavem ·imáãkem za úãasti památkomilcÛ ze ‰irokého okolí. Máme „v merku“
dal‰í podobnou památku a sice kﬁíÏ nad Chuderovcem, tentokrát na
hranici katastrÛ Arnultovice a Chuderovec. Podali jsme Ïádost
o grant opût do Ústecké komunitní nadace, která na‰i ãinnost v této
oblasti podporuje, za coÏ patﬁí velik˘ dík. V‰echny granty a peníze
by nebyly nic platné, kdyby se tûchto aktivit nechopili ochotní a ‰ikovní lidé. Velikou zásluhu na obnovû kulturní krajiny (to znamená
jak na obnovû drobn˘ch památek, tak i na v˘sadbách stromÛ) má
Lubo‰ Kunze z Arnultovic, kter˘ je pro nás, dal‰í dobrovolníky motorem. Moc Ti Lubo‰i touto cestou dûkujeme! Podûkování patﬁí samozﬁejmû Pepovi Sotonovi za kamenickou práci, ochotu a patriotismus a také Járovi Kry‰tofovi, kter˘ ochotnû pomáhá se sv˘m bagﬁíkem, aby se u‰etﬁila ta veliká dﬁina, která pﬁi tûchto pracích b˘vá. No
a pak jsou tady ti dal‰í, kteﬁí pomáhají, pﬁijdou, seãou, hrabou listí,

sází stromky, seÏenou materiál, odvezou, pﬁivezou... Moc Vám pﬁátelé dûkujeme, bez Vás v‰ech by to nebylo.
Novou leto‰ní aktivitou bylo komunitní mo‰tování. Díky grantu nadace Severoãeská voda, jsme poﬁídili mo‰tovaã, kter˘ byl prvnû
v provozu v prÛbûhu leto‰ního ﬁíjna. Odhadem bylo zmo‰továno cca
3 metráky ovoce, které zájemci z na‰ich obcí k mo‰tování pﬁivezli.
Mo‰t se stáãel do pﬁinesen˘ch PET lahví. UÏ se tû‰íme na pﬁí‰tí
úrodu ovoce a následné mo‰tování. Vãas dáme vûdût.
Za spolek Chvojensko,
Iva Mudrová, Jiﬁina Bischoffiová a Petra ·ofrová

Komunitní mo‰tování

Obnova kﬁíÏe Franze Merolda

Úklid listí u kﬁíÏku
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Pﬁímûstsk˘ tábor v Základní ‰kole Velké Chvojno
EVROPSKÁ UNIE
Evropsk˘ sociální fond
Operaãní program Zamûstnanost
Spolek Chvojensko poﬁádal v prostorách na‰í Základní ‰koly ve
Velkém Chvojnû jiÏ druh˘m rokem 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 29. ãervence do 6. srpna 2021 pro dûti
zamûstnan˘ch rodiãÛ. Tábor byl pro 20 dûtí od 3 do 15 let. V‰echny
3 turnusy byly plnû obsazeny. O dûti se na táboﬁe staraly pﬁeváÏnû
paní uãitelky ze ‰koly, Jana Dolej‰ová, Ivana Pulchartová, Martina
Fialová, Adéla âerná a Tereza Hodanová. Pro dûti pﬁipravily úÏasn˘ program pln˘ v˘tvarného tvoﬁení a soutûÏení na ‰kolní zahradû.
Pro dûti byla zakoupena dal‰í trampolína, 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 a také kaÏd˘ t˘den byl pro dûti pﬁipraven blok zábavn˘ch vûdeck˘ch pokusÛ. Ve ‰kolní kuchyni vaﬁily samé dobroty

Pﬁímûstsk˘ tábor 2021

T˘m kter˘ se staral o va‰e dûti na pﬁímûstském táboﬁe 2021

skvûlé kuchaﬁky ZdeÀka Gryãová a Karolína Ke‰nerová.
Dûtem se na táboﬁe líbilo a uÏ se tû‰í na tábory pﬁí‰tího léta, které
budou pro dûti pﬁipraveny v Mateﬁské ‰kolce DOMEâEK - Velké
Chvojno, protoÏe v Základní ‰kole budou probíhat stavební úpravy.
Petra ·ofrová

Hasiãi varují pﬁed poÏáry od komínu
NASTALA NÁM TOPNÁ SEZONA
Doufáme proto, Ïe jste nezapomnûli na
kontrolu spalinov˘ch cest. Základní lhÛta
pro ãi‰tûní spotﬁebiãe paliv do 50kW pﬁi celoroãním provozu je tﬁikrát roãnû u spotﬁebiãe na pevná paliva a jedenkrát roãnû na
plynná paliva. Obãané, pokud jsou toho
schopni, si mohou ãi‰tûní provést i sami.
Naﬁízení vlády ã. 91/2010 Sb. ov‰em ﬁíká,
Ïe minimálnû jednou do roka by mûl komín
zkontrolovat kominík.
Prevence je dÛleÏitá a pﬁedchází tak nebezpeãí ‰kod na majetku, zdraví zvíﬁat a
osob. Co ov‰em dûlat, kdyÏ nám v komínû
zaãne hoﬁet?
DÛleÏité je nepanikaﬁit, co nejrychleji zavolat na linku 150 a okamÏitû odstranit v‰echen
volnû loÏen˘ hoﬁlav˘ materiál z bezprostﬁed-
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ního okolí komínového tûlesa. To mÛÏe vlivem vysoké teploty (aÏ pﬁes 1000°C) prasknout a následnû se pak mohou vznítit

dal‰í hoﬁlavé látky v jeho blízkosti.
Nikdy nehaste poÏár v komínû vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i v˘buchu. Voda vlitá do rozpáleného komínu
tvoﬁí páru, která se rozpíná a v tûsném prostoru nemá kam uniknout (z 1 litru vody
mÛÏe vzniknout aÏ 1700 litrÛ páry).
Neotvírejte ani vybírací dvíﬁka. Hrozí totiÏ
sesutí hoﬁících sazí do prostoru a bez
ochrann˘ch prostﬁedkÛ mÛÏe dojít k popálení ãi roz‰íﬁení poÏáru.
Vhodn˘m hasícím prostﬁedkem je napﬁ.
such˘ písek, pﬁípadnû prá‰kov˘ hasicí pﬁístroj.
Jak se ﬁíká: OheÀ je dobr˘ sluha, ale zl˘
pán. Proto se vyplatí nepodceÀovat prevenci. Pﬁedejdeme tak na ‰kodách majetku
ãi Ïivotech na‰ich blízk˘ch.
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Jak se daﬁí chvojenskému fotbalu?
Fotbalov˘ podzim se pomalu blíÏí ke
svému konci, a tak bychom vás rádi informovali o na‰em fotbalovém oddílu.
V kontextu dne‰ní doby, kdy zaniká pomûrnû velké mnoÏství amatérsk˘ch fotbalov˘ch klubÛ, ru‰í se B t˘my, zuÏují soutûÏe,
roste prÛmûrn˘ vûk hráãÛ a mladí i dûti dávají pﬁednost jin˘m aktivitám, se také pot˘káme se v‰emi tûmito problémy. Nutno ale
podotknout, Ïe velmi obstojnû a snaÏíme se
fotbal v obci nejen udrÏet pﬁi Ïivotû, ale
i rozvíjet. A jsme velmi rádi, Ïe jsme s vedením obce na‰li spoleãnou ﬁeã ohlednû tohoto rozvoje.
V nedávné dobû se dokonãila stavba multifunkãního hﬁi‰tû hned za brankou a bylo by
velmi pﬁínosné finalizovat projekt rekonstrukce kabin tak, aby mohly slouÏit jako zázemí pro obû hﬁi‰tû. Pro rozvoj sportu v obci
by to znamenalo hodnû, jelikoÏ nalákat dospûlé hráãe i dûti do klubu s nevyhovujícím
zázemím je opravdu tûÏké. Na‰ím snem je
i postupná rekonstrukce hrací plochy.
V souãasné dobû máme kromû t˘mu dospûl˘ch i t˘m mlad‰ích ÏákÛ, u kter˘ch odvádí neskuteãnou práci trenéﬁi Jiﬁí Limr
a Petr Král. Velké díky patﬁí i v‰em angaÏovan˘m rodiãÛm, hlavnû panu Vlasákovi za
materiální podporu, kdy poﬁídil soupravy pro
cel˘ t˘m. Kluci hrají v okresní soutûÏi jako
jeden z nejmlad‰ích t˘mÛ velmi dobﬁe a po
polovinû podzimní ãásti sezóny se pohybují
s témûﬁ vyrovnan˘m skórem v klidném stﬁedu tabulky. Nejlep‰ím stﬁelcem ÏákÛ je Vojta
âern˘. Kromû vûkového rozdílu oproti soupeﬁÛm se trenéﬁi pot˘kají hlavnû s poãtem
hráãÛ, kdy se jen tûÏko stﬁídá. Ale o problematickém náboru jsme jiÏ psali v˘‰e.
U muÏÛ je situace vlastnû dost podobná.
T˘m se také nachází v hor‰ím stﬁedu tabulky
a také má problém s ãetn˘mi absencemi. Povedlo se zapracovat ‰estnáctiletého Martina
Böhma, kter˘ se jiÏ usadil v základní sestavû
a touto cestou mlad˘ch hráãÛ bychom rádi
pokraãovali, pﬁeci jen prÛmûrn˘ vûk t˘mu je
jeden z nejvy‰‰ích v okresním pﬁeboru.
Vrhli jsme se i na sociální sítû, takÏe
v‰echny novinky ohlednû chvojenského fotbalu mÛÏete sledovat na Facebooku FKA
Velké Chvojno.
Na závûr bychom rádi podûkovali „na‰im
dûdkÛm“ (âepelák, Fíla, Rychl˘) za dlouholetou podporu - jak fandûní na kaÏdém zápase, tak starání se o vûci okolo jako tﬁeba
pﬁípravu hﬁi‰tû. Díky, chlapi!
Pavel Graf
VÍTE TO...? FIFA, jako organizace zastﬁe‰ující celosvûtovû
souãasnou kopanou, povaÏuje za zárodek dne‰ního fotbalu ãínskou hru cuju, provozovanou za dynastie Han, tedy nûkdy ve druhém a tﬁetím století pﬁed na‰ím letopoãtem. Japonská verze kamari je zaznamenána v roce 600 na‰eho letopoãtu u císaﬁského
dvora v Kjóto. Na evropské pÛdû se musíme vydat k starovûk˘m
¤ekÛm. Zhruba tﬁi sta let pﬁed na‰ím letopoãtem hráli ¤ekové hru
zvanou episkyros, jejíÏ pravidla mûla podle v‰eho nejblíÏe
k ragby. Z ní se vyvinula ﬁímská hra harpastum, pﬁi které se pouÏívaly vzduchem plnûné koÏené míãe. Hry podobné fotbalu jsou

v historick˘ch pramenech zaznamenány po celém svûtû - poãínaje Eskymáky, pﬁes pÛvodní obyvatele Ameriky ãi Austrálie aÏ
po Maory na Novém Zélandû. Rozvoj fotbalu ve stﬁedovûku je
neodmyslitelnû spjat s Anglií, ne nadarmo b˘vá naz˘vána kolébkou fotbalu. Aãkoliv je v záznamech z dvanáctého století popsána ve Francii hra La Soule, na rozdíl od prapﬁedkÛ fotbalu v Anglii se k uvedení míãe do pohybu mohlo pouÏívat také hole. Za
pﬁedka fotbalu ji tedy povaÏovat nemÛÏeme. V ranû stﬁedovûké
Anglii se míãov˘ch zápasÛ úãastnili celé vesnice. Obvykle se
odehrávaly pﬁi pﬁíleÏitosti kﬁesÈansk˘ch svátkÛ.
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Vánoãní zvyky a povûry, které si udrÏely své kouzlo dodnes
Na‰i pﬁedkové pﬁipisovali ·tûdrému dnu i veãeru zvlá‰tní moc. Z toho dÛvodu se udrÏovala ﬁada zvykÛ a magick˘ch úkonÛ, které mûly
zajistit pﬁedev‰ím bohatou úrodu, dobrou uÏitkovost domácích zvíﬁat a zdraví a ‰tûstí rodiny. 24. prosinec si udrÏel své kouzlo dodnes. ¤ada
lidí si tento den nedokáÏe pﬁedstavit bez dodrÏování vánoãních zvykÛ a povûr, z nichÏ nûkteré si pﬁipomeneme v následujících ﬁádcích.
Kdo se postí, uvidí zlaté prasátko
Spousta lidí bûhem 24. prosince odolává
vÛni vánoãního cukroví i jídlem nabité ledniãce. A to do té doby, neÏ usedne ke ‰tûdroveãerní tabuli. Vûﬁí totiÏ, Ïe kdyÏ se postí,
budou zaslouÏenû odmûnûni - uvidí zlaté
prasátko. I kdyÏ ho je‰tû nikdo nikdy nevidûl.

·tûdroveãerní tabule
Také v dne‰ní dobû bazíruje spousta lidí
na tom, aby u ‰tûdroveãerního stolu sedûl
sud˘ poãet stolovníkÛ. V pﬁípadû lichého
poãtu by se podle povûry mohlo v pﬁí‰tím
roce vloudit do domu ne‰tûstí. U ‰tûdroveãerního stolu se také ãasto prostírá jedno
místo navíc. Toto místo je urãené pro náhodného osamûlého ãlovûka, anebo je
vzpomínkou na ty, kteﬁí nás opustili a uÏ
nikdy s námi u jednoho stolu nezasednou.
Podle povûry je rovnûÏ nepﬁípustné, aby
od ‰tûdroveãerní veãeﬁe kdokoliv vstal. Vûﬁilo se totiÏ, Ïe ten, kdo od stolu vstane, do
roka zemﬁe. Se ‰tûdroveãerní veãeﬁí je spojen je‰tû dal‰í vánoãní zvyk: Na‰i pﬁedkové
ovazovali nohy ‰tûdroveãerního stolu provazem nebo ﬁetûzem. Vûﬁili, Ïe jedinû tak celá
rodina zÛstane v pﬁí‰tím roce pohromadû.
Kapﬁí ‰upiny
·upiny z kapra zásadnû nevyhazovat!
Podle vánoãní povûry vám totiÏ mohou v následujícím roce zaruãit dostateãn˘ pﬁísun financí. A to v pﬁípadû, kdyÏ si je bûhem ‰tûdroveãerní veãeﬁe schováte pod talíﬁ, nebo je
budete po cel˘ rok nosit v penûÏence.

Zdraví, nemoc, nebo smrt
K nejznámûj‰ím vánoãním zvykÛm, jeÏ v

sobû mají kus lidové povûry vztahující se ke
zdraví, nemoci a smrti, patﬁí rozkrajování
jablek. Z rozkrojeného jablka na‰i pﬁedkové
vû‰tili, jak to bude se zdravím jednotliv˘ch
ãlenÛ rodiny v nadcházejícím roce. Pokud
mûl jádﬁinec tvar hvûzdy, dotyãn˘ mûl b˘t po
cel˘ pﬁí‰tí rok zdrav˘. Pokud mûl jádﬁinec
tvar kﬁíÏe, znamenalo to nemoc nebo smrt.
Pﬁedkové vû‰tili zdraví, nemoc ãi smrt
také z jader vla‰sk˘ch oﬁechÛ. Byla-li jádra
prvních ãtyﬁ vylouskan˘ch oﬁechÛ pûkná
bílá, znamenalo to zdraví. Bylo-li nûkteré z
jader naãernalé, znamenalo to nemoc. A nakonec, byla-li naãernalá v‰echna ãtyﬁi jádra,
znamenalo to smrt.

Pou‰tûní lodiãek
Jedním z vánoãních zvykÛ, jenÏ si udrÏel
oblibu aÏ do dne‰ní doby, je pou‰tní lodiãek
vyroben˘ch z oﬁechové skoﬁápky vla‰ského
oﬁechu a svíãky. Také pou‰tûním lodiãek
bûhem ·tûdrého veãera hádali na‰i pﬁedci
svou budoucnost. Lodiãky pou‰tûli napﬁíklad
doma v lavoru s vodou. DÛleÏité bylo zhotovit si svou vlastní lodiãku, která by pak byla
schopná zodpovûdût otázky t˘kající se budoucnosti, lásky, rodiny ãi zamûstnání.
Otázka se vyslovila v okamÏiku zapálení
svíãky, poté se lodiãka pustila na vodu. JestliÏe lodiãka doplula na druh˘ bﬁeh, plány se
mûly vydaﬁit. KdyÏ zÛstala u bﬁehu, pﬁí‰tí rok
mûlo zÛstat v‰e pﬁi starém. Pokud se potopila, v‰echny snahy o zlep‰ení konkrétní situace mûly pﬁijít v niveã. Nakonec, lodiãka
plující po boku vû‰tila dobré mezilidské vztahy.
Vánoãní povûry pro vdavkychtivé
Svobodné dívky, které touÏily po vdav-

kách, dodrÏovaly bûhem ·tûdrého dne i
·tûdrého veãera spoustu povûr, jimiÏ si
mûly v následujícím roce zajistit Ïenicha. Po
‰tûdroveãerní veãeﬁi tﬁeba házely ve svûtnici stﬁevícem pﬁes hlavu. KdyÏ ‰piãka smûﬁovala ke dveﬁím, dûvãe mûlo nadûji, Ïe se v
pﬁí‰tím roce provdá. Jiné svobodné dívky
touÏící po sÀatku zase 24. prosince shromaÏìovaly patky od vánoãek. Povûra ﬁíkala,
Ïe která dívka v tento den sebere celkem
devût patek, do roka se vdá.
Nezadané dívky samozﬁejmû vûﬁily i dal‰ím povûrám. 24. prosince napﬁíklad zkou‰ely tﬁást bezem - dÛm, u kterého zaãal jako
první ‰tûkat pes, mûl b˘t domem, ve kterém
mûl bydlet také jejich nastávající.
Nûkteré dívky zase klepaly stﬁevícem na
kurník. Ozvala-li se jim slepice, mûla dívka
zÛstat svobodná. Ozval-li se kohout, dívka
se mohla v pﬁí‰tím roce tû‰it na vdavky.
Závûreãné upozornûní
A pozor! Na‰i pﬁedkové vûﬁili tomu, Ïe na
·tûdr˘ den se nesmí prát. Pﬁiná‰í to totiÏ
smÛlu a ne‰tûstí do domu. A rozhodnû nepi‰te svému partnerovi ani zamilované
psaní (tedy smsku nebo e-mail). Podle povûry by to mohlo znamenat rozchod.
K ãemu poslouÏí jmelí
Magickou moc této rostlinû patrnû pﬁisoudili staﬁí Keltové, a to zﬁejmû proto, Ïe jmelí
roste vysoko v korunách stromÛ; povaÏovali ho za dar z nebes a vûtviãkami pak vyhánûli zlé duchy a démony. A k ãemu jmelí poslouÏí vám, tedy pokud vûﬁíte na vûci mezi
nebem a zemí? DomÛ si spoleãnû s ním pr˘
pﬁinesete ‰tûstí, ale i lásku, odvahu a
ochránce pﬁed nemocemi. Ov‰em jen tehdy,
pokud ho získáte darem. Pak uÏ si mÛÏete
pár vûtviãek pﬁevázan˘ch stuÏkou zavûsit
kamkoli v domácnosti.
PﬁestoÏe tuto tradici dodrÏujeme pﬁedev‰ím v dobû vánoãní, mnozí z nás si jmelí
ponechávají doma po cel˘ rok. Jeden pﬁece
nikdy neví, kdy ho mÛÏe ‰tûstí nebo i láska
nav‰tívit... JenÏe dal‰í povûra zase ﬁíká, Ïe
zatímco zelené jmelí pﬁiná‰í ‰tûstí, suché
symbolizuje opak. A zlaté? To pﬁitahuje bohatství!
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