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Úvodní slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané, od posledního vydání do‰lo k nûkolika zásadním zmûnám
v na‰í obci. Pﬁedev‰ím koncem ãervna se Václav Svoboda vzdal funkce starosty
i ãlena zastupitelstva. Ve své písemné rezignaci uvedl:
„Dne‰ním dnem, tj. 28. 6 2019, jsem se
rozhodl rezignovat na funkci starosty obce
Velké Chvojno. DÛvodem jsou vztahy v zastupitelstvu obce, kde místo pÛvodnû avizované nabídky spolupráce dochází k negování projektÛ schválen˘ch pﬁedchozím zastupitelstvem a to i za pﬁispûní b˘val˘ch zastupitelÛ, kteﬁí zﬁejmû ztratili pamûÈ. Dále nesouhlasím s postojem vût‰iny zastupitelÛ
k novému územnímu plánu, kter˘ za jejich
pﬁispûní nevytvoﬁí podmínky pro rozvoj
území a navíc mÛÏe znamenat i citeln˘ finanãní postih obce.
Vzhledem k osobním vztahÛm s nûkter˘-

mi zastupiteli dnem 28. 6. 2019 rezignuji i na
mandát ãlena zastupitelstva obce Velké
Chvojno a omlouvám se voliãÛm, kteﬁí mû
ve volbách podpoﬁili. Volím odchod v dobû,
kdy je audit hospodaﬁení a závûreãn˘ úãet
obce bez závad.“
Pan Svoboda ode‰el z funkce starosty
(a ze zastupitelstva) „ze dne na den“ bez jakékoli dal‰í komunikace. Pﬁesto mu dûkujeme a pﬁejeme mu zaslouÏen˘ klid a pohodu.
Následnû se vzdali mandátu zastupitele
pan Ing. Josef Schmieder a pan Ing. Jaroslav Procházka.

Hasiãi vytvoﬁili krásnou fontánu

Pﬁi akci „Hasíme léto v Jílovém u Dûãína“ na‰i hasiãi spoleãnû s místními hasiãi vytvoﬁili barevnou hasiãskou fontánu.
Dal‰í informace z ãinnosti hasiãÛ na stranû 4-5.

Na jejich místo postoupili náhradníci pan
Emil âejka a pan Roman Vesel˘.
V souãasné dobû zastupitelstvo obce
pracuje na plné obrátky. Spolupráce v zastupitelstvu je nyní v˘borná, ãlenové zastupitelstva spolu komunikují a snaÏí se vûci
ﬁe‰it spoleãnû bez ohledu na to, ze které
kandidátky vze‰li. Aktivnû pracují jak Finanãní v˘bor, tak Kontrolní v˘bor. Díky profesionalitû a pomoci pracovnic Obecního
úﬁadu se nám daﬁí orientovat se v agendû.
Stejnû tak na‰i techniãtí pracovníci a pracovníci Sbûrného dvora jsou skvûlí a já jim
dûkuji za jejich práci a obûtavost.
¤e‰íme plno vûcí, které je nutné napravit a vyﬁe‰it. Zastupitelstva se konají ãastûji
neÏ bylo v minulosti zvykem a otevﬁenû
jsou pﬁedávány informace obãanÛm, kteﬁí
se veﬁejn˘ch zasedání zúãastÀují. Úãast
obãanÛ na jednání zastupitelstva vítáme
a budeme rádi, kdyÏ tûch, kteﬁí se zajímají
a chtûjí b˘t s námi v dialogu bude pﬁib˘vat.
Pro informovanost veﬁejnosti jistû pﬁispûl
i facebookov˘ profil, kter˘ naleznete na
stránce Na‰e Chvojenské noviny a novinky.
Firma Galileo Corporation s.r.o. zpracovává nov˘ vzhled obecních internetov˘ch stránek, kter˘ bude moderní a odpovídající souãasn˘m nárokÛm.
Dotahuje se pﬁíprava projektÛ na zateplení bytov˘ch domÛ a na chodníky podél hlavní silnice ve Velkém Chvojnû. Dokonãuje se
pﬁíprava roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení ve
Îìáru, jehoÏ realizace by mûla probûhnout
pﬁí‰tí rok. SnaÏíme se zajistit opravy místních komunikací. Transparentním v˘bûrov˘m ﬁízením byl vybrán dodavatel na realizaci Multifunkãního hﬁi‰tû ve Velkém Chvojnû. Ve zpracování je projektová dokumentace na sportovní kabiny. Pokraãuje budování volnoãasového prostoru ve Îìáru. ¤e‰íme pﬁevod pozemkÛ od Pozemkového
fondu, aby se neopakovala situace, kdy Pozemkov˘ fond prodá pozemky pod obecními
komunikacemi jin˘m subjektÛm neÏ je obec.
Stejnû tak je tﬁeba vyﬁe‰it vlastnictví u zahrady u M·, cestu k ãistiãce a nûkter˘ch veﬁejn˘ch prostranství. SnaÏíme se ﬁe‰it stav
bytového fondu i stav budov majetku obce.
Dal‰ím velk˘m problémem jsou ãerné skládky. Jsme vdûãní lidem, kteﬁí se zúãastÀují jiÏ
tradiãních akcí Ukliìme, na kter˘ch se nyní
aktivnû podílí i obec. Dal‰í úklidovou akci
plánujeme v nejbliÏ‰í dobû. Samozﬁejmû,
(Pokraãování na následující stranû)

CHVOJENSKÉ NOVINY
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
Ïe by bylo ideální, kdyby byli v‰ichni natolik soudní a vychovaní a nepoﬁádek v pﬁírodû nedûlali, ov‰em realita je taková jaká je
a my si váÏíme lidí, kteﬁí jsou ochotni s úklidem pomoci.
Mezi ty, kteﬁí pravidelnû pomáhají jsou
na‰i hasiãi. AÈ jde o ãi‰tûní kanalizaãních
vpustí (coÏ jistû není pﬁíjemná práce) nebo
pomoc pﬁi pﬁípravû akcí nebo tﬁeba likvidaci
obﬁích vosích hnízd a podobnû. Dûkuji jim
touto cestou.
Roz‰íﬁila se nabídka kulturních akcí, vãetnû „letního kina“ - které bylo zku‰ebnû realizováno o prázdninách. Rozvíjí se spolupráce mezi obcí a spolky.
VáÏíme si práce uãitelÛ z na‰í Základní
‰koly i mateﬁské ‰kolky. Na‰e ‰kola letos
slaví 60 let od svého vzniku, na‰í prioritou je
v obci ‰kolu udrÏet. Rodiãe dûtí z mateﬁské
‰koly podpoﬁíme poskytnutím pﬁíspûvku na
obûdy - stejnû tak, jak je to zavedené v základní ‰kole.
Jednou z dÛleÏit˘ch vûcí je tvorba územního plánu. Velice nás potû‰il zájem obãanÛ
a vyjádﬁení názoru na nûkteré kontraverzní
zámûry, ke kter˘m patﬁí zámûr CPI vystavût
na katastru Îìáru prÛmyslové haly, a dále
neúmûrného
roz‰íﬁení
zastavitelného
území u nûkter˘ch na‰ich obcí. Jednoznaãnû vût‰ina obãanÛ si prÛmyslové haly
u Îìáru nepﬁeje, stejnû tak masivní v˘stavbu. V tûchto dnech máme jiÏ k dispozici vyjádﬁení CHKO âeské stﬁedohoﬁí a Odboru
územního plánování Krajského úﬁadu. Tato
vyjádﬁení nás utvrzují v tom, Ïe je ná‰ postup a „pojetí územního plánu“ správn˘.
V rámci veﬁejného projednání budeme navrhovat úpravy návrhu. V‰echny informace
o postupu tvorby územního plánu jsou zveﬁejnûny na stránkách obce (na úvodní stranû).
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Máme naplánováno tolik vûcí, které je
tﬁeba udûlat, Ïe to pravdûpodobnû za jedno
volební období nevyﬁe‰íme. Budeme dûlat
co je v na‰ich silách a na co nám budou staãit peníze.
Pﬁes ve‰kerou snahu nejde
v‰echno najednou a hned. Vûﬁíme, Ïe to pochopíte. Tím bych ukonãila tento úvodník
na‰ich Chvojensk˘ch novin. Mûjte krásné
podzimní dny.
Markéta VaÀáãová - starostka obce

Dne 12.10.2019 probûhne svoz nebezpeãného odpadu.
Obãané pﬁedají osobnû obsluze sbûrného
vozu nebezpeãn˘ odpad.
Jedná se zejména o staré barvy, lepidla,
minerální oleje a tuky, prostﬁedky domácí
chemie, chemické postﬁiky, záﬁivky a jiná
zaﬁízení s obsahem rtuti, ﬁedidla, rozpou‰tûdla a tûmito odpady zneãi‰tûné obaly.
Jin˘ odpad nebude odebrán!!!
■ Sbûrn˘ vÛz zaãne svoz v M. Chvojnû
v 8.30 - 8.45 hod. v místû kde stojí nádoby na tﬁídûn˘ odpad nebo v blízkosti tohoto místa.
■ Ve V. Chvojnû u obchodu v 8.50 - 9.05
hod.
■ U sbûrného dvora 9.10 - 9.25 hod.
■ Ve Îìáru 9.35 - 9.50 hod.
■ V Arnultovicích v 10.00 - 10.15. hod.
■ V L. Chvojnû bude v 10.25 - 10.40 hod.
■ Bude pokraãovat do Mnichova k nádobám asi v 10.50. hod, kde bude sbûr
ukonãen.
Pﬁedpokládaná doba svozu v kaÏdé obci
bude asi patnáct minut. Îádám obãany
o trpûlivost a toleranci k ãasu svozu.
Markéta VaÀáãová, starostka

Ráda bych chtûla touto cestou podûkovat paní Alenû Komárkové z Malého
Chvojna, za zvelebování místní zastávky. Díky ní je v Malém Chvojnû krásnû
rozkvetlá zastávka. Dûkuji V‰em dobrovolníkÛm, kteﬁí zvelebují vesnice na
Chvojensku.

DROBNÉ OPRAVY V BYTù
K 1. 1. 2014, kdy vstoupil v platnost nov˘ Obãansk˘ zákoník (NOZ), pﬁestalo platit naﬁízení vlády ã. 258/1995 Sb., které upravovalo úhradu nákladÛ spojen˘ch s drobn˘mi opravami nájemního bytu. Podle NOZ se mohli v nájemní smlouvû o této záleÏitosti pronajímatel a nájemce dohodnout.
Vláda schválila nové naﬁízení, které od 1. 1. 2016 vymezuje bûÏnou údrÏbu a drobné
opravy bytu, které provádí a hradí nájemce.
1) BûÏnou údrÏbou se rozumí „udrÏování a ãi‰tûní bytu vãetnû zaﬁízení a vybavení, které
se provádí obvykle pﬁi del‰ím uÏívání. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování
a ãi‰tûní podlah vãetnû krytin, obkladÛ stûn a ãi‰tûní zanesen˘ch vodovodních odpadÛ aÏ
ke svisl˘m rozvodÛm.“ Náklady hradí nájemce, nedohodnou-li se s pronajímatelem jinak.
2) Za drobné opravy se povaÏují opravy bytu a jeho vnitﬁního vybavení, pokud je toto vybavení souãástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Napﬁíklad: opravy podlahov˘ch krytin,
ãástí dveﬁí a oken, v˘mûny zámkÛ, opravy a v˘mûny vypínaãÛ, zásuvek, jistiãÛ, zvonkÛ, domácích telefonÛ, zásuvek rozvodÛ datov˘ch sítí, signálÛ televizního vysílání, dále pak opravy a v˘mûny bytov˘ch mûﬁidel pro rozdûlování nákladÛ na vytápûní a opravy a certifikace
bytov˘ch vodomûrÛ teplé a studené vody. Do v˘ãtu patﬁí také opravy vodovodních baterií,
sprch, ohﬁívaãÛ vody, umyvadel, van, dﬁezÛ apod.
Nájemce hradí drobné opravy podle vûcného vymezení (opravy konkrétnû vyjmenované
v § 4) a u ostatních oprav neuveden˘ch v § 4 do v˘‰e nákladÛ 1.000 Kã na jednu opravu
(§ 5). DÛleÏit˘m ustanovením je finanãní limit, kter˘ je stanoven maximální ãástkou
100Kã/m2 podlahového plochy bytu za kalendáﬁní rok (§ 6).
Informace k bytov˘m domÛm - Ráda bych Vás informovala o opravû chodníkÛ u bytov˘ch domÛ,. Dûkuji, Ïe akceptujete dûlníky, kteﬁí na‰e chodníky opravují. Chtûla bych poprosit v‰echny obyvatelé bytÛ, aby si pﬁed zimou uklidili ve spoleãn˘ch prostorách. Staré
elektrospotﬁebiãe a obleãení mÛÏete odevzdat na sbûrném dvoﬁe.
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Svoz nebezpeãného
odpadu

Sbûr pouÏitého
kuchyÀského oleje
Od 1. 1. 2020 dojde k zavedení sbûru
pouÏit˘ch jedl˘ch olejÛ v obcích.
DÛvodem proã tato nová povinnost vzniká
je, Ïe v souãasné dobû pouze zhruba 10%
obcí a mûst zaji‰Èuje tﬁídûní tûchto odpadÛ.
PouÏité oleje a tuky z kuchyní ãasto konãí
v kanalizaci, kde tyto oleje dûlají neplechu.
Tato novela dále upﬁesÀuje, Ïe jedlé oleje
a tuky nesmí b˘t shromáÏìovány spolu s jin˘mi biologicky rozloÏiteln˘mi odpady. PouÏité oleje do kanalizace nepatﬁí!!! Vyléváním
pouÏitého kuchyÀského oleje do kanalizaãního systému dochází k velké enviromentální zátûÏi.
Dochází k po‰kození chodu ãistíren odpadních vod. Vylévání olejÛ a tukÛ do kanalizace mÛÏe zpÛsobit ucpání odpadního potrubí. Je tedy v zájmu v‰ech, aby se tato vysoká zátûÏ pro Ïivotní prostﬁedí co nejrychleji sníÏila. Pro zajímavost 1litr oleje mÛÏe
zneãistit aÏ nûkolik tisíc litrÛ vody. Kam
s pouÏit˘m kuchyÀsk˘m olejem?
Od ledna 2020 bude na sbûrném dvoﬁe
nádoba pro pouÏit˘ kuchyÀsk˘ olej, kter˘
odevzdávejte v ﬁádnû uzavﬁené PET láhvi
naplnûné kuchyÀsk˘m olejem.

CHVOJENSKÉ NOVINY
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Pﬁíkladná Zelená obec Velké Chvojno:

Recyklací odevzdaného elektrozaﬁízení obãané v roce 2018 u‰etﬁili
práci celkem 181 stromÛm
V roce 2018 obyvatelé obce Velké Chvojno zajistili sbûr vyslouÏilého elektrozaﬁízení v pﬁepoãtu 9 kg/obyvatele. Pro porovnání, v roce 2017 prÛmûrn˘ obãan âeské republiky k recyklaci odevzdal 8,6 kg vyslouÏilého elektra. Recyklací odevzdaného elektrozaﬁízení obec Velké Chvojno pﬁispûla ke zlep‰ení
Ïivotního prostﬁedí sníÏením produkce CO2 ekvivalentnû
o 5434 kg. Takové mnoÏství uhlíku by muselo v prÛbûhu jednoho roku absorbovat a pﬁemûnit na kyslík celkem 181 stromÛ.
Za svoje úsilí Velké Chvojno obdrÏí certifikát Pﬁíkladná Zelená
obec 2018.
Sv˘m klientÛm REMA nabízí odborné a komplexní ﬁe‰ení na cestû
ke splnûní legislativních povinností, bûÏn˘m spotﬁebitelÛm pomoc
a jednoduché vyﬁe‰ení starostí s nepotﬁebn˘mi ãi vyslouÏil˘mi spotﬁebiãi, bateriemi, akumulátory a solárními ãlánky. V oblasti ochrany
Ïivotního prostﬁedí REMA pÛsobí od roku 2005, od kdy provozuje
systém pro zpûtn˘ odbûr a recyklaci vyﬁazen˘ch elektrozaﬁízení.

Podrobné informace o REMA najdete na adrese
www.rema.cloud

âerné skládky se léta neﬁe‰ily
V okolí na‰ich chvojensk˘ch obcí je bohuÏel nûkolik letit˘ch ãern˘ch skládek. Postupnû vstoupíme do jednání s vlastníky pozemkÛ. Jejich argumentem je , Ïe odpad na své
pozemky nenavozili, coÏ bude nejspí‰ pravda, ale sami se mûli snaÏit zaneﬁádûní

sv˘ch pozemkÛ ﬁe‰it. Musíme najít spoleãnou ﬁeã, prostﬁedky a také spoleãnû skládky
postupnû uklidit.
V pﬁípadû dopadení hrozí „zakladateli
ãerné skládky“ za vyhození odpadu v místech, kam nepatﬁí, podle pﬁestupkového zá-

kona pokuta ve správním ﬁízení aÏ do v˘‰e
50 tisíc korun.
Pokud ãernou skládku ﬁe‰í pﬁímo âeská
inspekce Ïivotního prostﬁedí, tak mÛÏe
stanovená pokuta dosáhnout i milionové
v˘‰e.

Majitelé psÛ v âesku mají je‰tû ãtyﬁi mûsíce na to, aby nechali svá zvíﬁata u veterinárního lékaﬁe oznaãit mikroãipem.
Ukládá jim to od 1. ledna novela veterinárního zákona, podle
které bude povinné oãkování psa proti vzteklinû platné jen v pﬁípadû, Ïe bude zvíﬁe oznaãeno mikroãipem. Jinak hrozí majiteli pokuta aÏ 20 000 korun.
âipování zvíﬁat majitelÛm ukládá naﬁízení EU o neobchodních pﬁesunech zvíﬁat v zájmovém chovu. K
oznaãení je moÏné pouÏít pouze mikroãipy splÀující ISO normy pro mikroãipy a ãtecí zaﬁízení - ISO 11784
a ISO 11785. Pokud mikroãip nesplÀuje tyto poÏadavky, musí majitel nebo oprávnûná osoba zajistit pﬁi
kaÏdé kontrole odpovídající ãtecí zaﬁízení. U oznaãeného zvíﬁete bude moÏné snadnûji prokázat, kdo je
jeho majitelem, coÏ je pﬁínosné v pﬁípadech krádeÏí psÛ, ale také kdyÏ se zvíﬁe zatoulá nebo zpÛsobí ‰kodu
(napﬁ. zaviní dopravní nehodu, zraní ãlovûka ãi „pytlaãí“) a je potﬁeba identifikovat zodpovûdnou osobu.

POVINNÉ âIPOVÁNÍ PSÒ
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Ohlédnutí za ãinností SDH Velké Chvojno
DUBEN - ZÁ¤Í 2019
Jaro je pro na‰e ãleny nejpilnûj‰í období, máme nejvíce soutûÏí
a úãastníme se nejvíce akcí. Ale o tom jsme Vás informovali jiÏ v minulém díle chvojensk˘ch novin. V dubnu probûhlo ‰kolení strojníkÛ
JSDHO na útvaru v Ústí nad Labem. V kvûtnu jsme mûli také velmi
na pilno. Dne 4. 5. 2019 jsme se zúãastnili závodu o putovní Floriánovu put˘nku v Chlumci. DruÏstvo „A“ se pﬁekvapivû umístilo na
1. místû a druÏstvo „B“ na 7. místû. Dne 11. 5. jely dûti z krouÏku do
ZOO Ústí nad Labem na skautsk˘ den. Poãasí nám nepﬁálo, pﬁesto
jsme si soutûÏe moc uÏili a v˘let se nám moc líbil. V kvûtnu jsme poﬁádali Hasiãskou zábavu, k poslechu hrála kapela „Basic“ a nechybûla tradiãní tombola. Ve dnech 25. 5 - 26. 5. se konal jiÏ tradiãní
Hasiãi pﬁi kropení fotbalového hﬁi‰tû
„Závûr plamene“ na hﬁi‰ti
ve Svádovû. SoutûÏilo se
v disciplínách: ‰tafeta dvojic, ‰tafeta 4x60, ‰tafeta
CTIF, útok CTIF a poÏární
útok. Na‰e SDH reprezentovali pouze star‰í Ïáci
a skonãili na krásném
4. místû. Souãasnû na
hﬁi‰ti probíhal závod jednotlivcÛ na 60 m s pﬁekáÏkami - Memoriál J. Rohleny, z na‰eho druÏstva
nikdo bohuÏel na medailové pozice nestaãil.
(Pokraãování na následující stranû)

Závûr plamene Svádov

Dûti se na akci „Louãení s létem“ pûknû pobavily

Louãení s létem
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Krásné historické hasiãské vozidlo budí v‰ude pozornost

Byl proveden úklid zbrojnice

Hasiãi vyãistili kanál

CHVOJENSKÉ NOVINY
Dne 15. 6. se konal v MojÏíﬁi netradiãní útok, muÏi z na‰eho SDH
tento závod vyhráli jiÏ potﬁetí v ﬁadû. Pﬁes letní prázdniny hasiãsk˘
krouÏek nebyl, ale dospûlí nelenili a provádûli údrÏbu techniky a pﬁipravovali louãení s létem, které se konalo dne 24. 8. na hﬁi‰ti za ‰kolou. Náv‰tûvníky vozilo historické hasiãské vozidlo, zhlédli divadlo
Maxe Fische, balonkovou Eviãku a k poslechu a tanci hrála hudba.
Nemohla chybût ani hasiãská pûna, kde si uÏili malí, ale i velcí. Tato
akce se povedla a uÏ se tû‰íme na dal‰í rok.
Dne 17. 9. se druÏstvo dospûl˘ch zúãastnilo závodu poÏárního
úkolu v Povrlech, kde skonãilo na 5. místû. V sobotu 21. 9. na akci
„Hasíme léto v Jílovém u Dûãína“ jsme spoleãnû s místními hasiãi
vytvoﬁili barevnou hasiãskou fontánu.
Po cel˘ rok pomáhají ãlenové sboru obci Velké Chvojno. âistili kanály, kropili hﬁi‰tû fotbalistÛm, vypomáhali na akci „Ukliìme Chvojensko“, spoluorganizovali dûtsk˘ den ve Velkém Chvojnû a spaní
za ‰kolou. Jako kaÏd˘ rok pomáhali na Antonínsk˘ch slavnostech.
Do konce roku máme je‰tû mnoho plánÛ. V ﬁíjnu na nás ãeká
Memoriál J. Doubravy, kde budeme obhajovat vítezství jiÏ popáté
v ﬁadû. Dne 26. 10. budeme poﬁádat brann˘ závod mlad˘ch hasiãÛ
u nás ve Chvojnû. âeká nás v˘let s dûtmi, kter˘ je podporován Ús-
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teck˘m krajem. Tû‰íme se i na vánoãní dílniãky, které mûly vloni
velk˘ úspûch a ãeká nás taky dovednostní ‰tafeta.
Za SDH Velké Chvojno, Kaczynská Tereza

Netradiãní útok 1. místo

KﬁíÏ se vrátil na své pÛvodní místo
Nad Arnultovicemi byl navrácen na své pÛvodní místo centrální
kﬁíÏ v místû b˘valého hﬁbitova. Souãasnû bylo toto pietní místo,
které bylo léta neudrÏované, upraveno a instalovaná informaãní tabule pﬁipomíná jeho historii. Tuto práci provedli místní patrioti, kteﬁí
se v˘znamnû podíleli i finanãnû, poskytnutím sv˘ch strojÛ, práce
a volného ãasu. Pﬁedev‰ím bez nich by zámûr ne‰el vÛbec realizovat. Formou brigády jim pomohli dal‰í dobrovolníci z chvojensk˘ch
obcí. Farnost poskytla své pracovníky.
Dne 14.9. 2019 se konalo nad Arnultovicemi setkání u pﬁíleÏitosti
navrácení centrálního kﬁíÏe na místo b˘valého hﬁbitova. Slavnostní
posvûcení centrálního kﬁíÏe provedl správce Farnosti Skorotice P.
Miroslav ·imáãek s P. Pavlem Janãíkem, kteﬁí také podûkovali
v‰em, kteﬁí se do této aktivity zapojili. O tom jak zámûr vznikl a jak˘
byl prÛbûh realizace pohovoﬁil Lubo‰ Kunze z Arnultovic, kter˘ je
hlavním iniciátorem my‰lenky upravit pietnû místo b˘valého hﬁbitova a vrátit na místo centrální kﬁíÏ, kter˘ pﬁed lety pod lípou na‰el.
Lubo‰ také na tomto místû odpracoval spoustu hodin práce a byl tak
„hnacím motorem“ pro v‰echny, kteﬁí se na akci angaÏovali. Pﬁedsedkynû spolku Chvojensko Iva Mudrová, informovala pﬁítomné
o finanãní podpoﬁe tohoto projektu mezi které patﬁí Nadace OF, Ústecká komunitní nadace prostﬁednictvím Fondu Renesance Martina
Hausenblase, Ústeck˘ kraj prostﬁednictvím MAS Labské skály,
Obec Velké Chvojno. Pﬁiná‰íme pár fotografií z této pûkné akce.
Po vysvûcení se konal koncert JUNIOR BAND ze ZU· Evy Randové, kter˘ si pﬁítomní velmi uÏili. K dispozici bylo také obãerstvení,
které financovala farnost. Poãasí této akci pﬁálo a pﬁítomní proÏili
pﬁíjemné, sluneãné, kulturní i trochu duchovní odpoledne.
Iva Mudrová, spolek Chvojensko, z.s.
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Tento rok se s v˘lety roztrhl pytel
Na jaﬁe jsme se byli podívat na krásny
zámek Sychrov. Mû osobnû se tam moc líbilo. Prohlídka zámku byla velice zajímavá.
Na jejím konci jsme se mohli podívat na v˘stavu krásn˘ch star˘ch hraãek. Poté jsme
se pro‰li po zámecké zahradû a v místní kavárniãce ochutnali kávu a ãaj.
Po prohlídce zámku jsme jeli rychlostí
blesku na prohlídku do Svijan a kam jinam
neÏ do pivovaru. Paní prÛvodkynû nás bravÛrnû provedla pivovarem a samozﬁejmû
nám dala i ochutnat pivo. Dal‰ím v˘letem
byla známá v˘stava Zahrada âech v Litomûﬁicích. DomÛ jsme odjíÏdûli plni dojmÛ a s
pln˘mi ta‰kami. A jako poslední v˘let
v tomto roce jsme si vyjeli na zámek do Bene‰ova nad Plouãnicí. Absolvovali jsme prohlídku zámku, setkání automobilov˘ch veteránÛ a místní vinobraní. Na zpáteãní cestû
jsme se zastavili v rodinné praÏírnû kávy
CAFFE08 v Dûãínû Bﬁezinách.
Pﬁíbûh této praÏirny se zaãal psát v roce
2005, kdy malou praÏírnu vybudovali pﬁímo
v jejich domû. Poptávka po jejich v˘borné
kávû se zvy‰ovala a tak na podzim v roce
2016 se rozhodli splnit si svÛj sen a zaãali
malovat první nákresy své nové praÏírny.
V roce 2018 si svÛj sen splnili a my je mohli
nav‰tívit. Prostﬁedí této praÏírny je opravdu
krásné. Majitelé se nám s úsmûvem vûnovali a na konec na‰í náv‰tûvy nám udûlali
v˘bornou kávu. Já osobnû musím ﬁíct, Ïe
káva byla opravdu v˘borná. V‰em doporuãujeme nav‰tívit tuto rodinnou praÏírnu.
Akce byla podpoﬁena z dotaãního titulu
„Podpora komunitního Ïivota“. Tímto bych
chtûla podûkovat Mas Labské skály a Ústeckému kraji za finanãní podporu a v‰em
zúãastnûn˘m v˘letníkÛm, byli jste úÏasní.
VaÀáãová Markéta

6

CHVOJENSKÉ NOVINY

Léto s biografem
Letní kina nejsou v âechách
Ïádnou novinkou, jejich boom
u nás zaãal uÏ v 60. letech.
Tehdy jejich poãet pﬁesáhl stovku. Ani po skoro 60 letech se na
tomto trendu nic nezmûnilo, ba
naopak poãet letních kin v âechách neustále roste! Od roku 2016 je zaznamenáván exponenciální nárÛst letních kin, kter˘ loni pﬁesáhl 300. Tato forma zábavy u nás
tvoﬁí siln˘ tradiãní prvek, no ﬁeknûte sami, je pﬁíjemn˘ tepl˘ letní
veãer a komu z nás se chce jet do mûsta a zavﬁít se do klimatizovaného malého kina s cizími lidmi, kdyÏ je moÏnost sedût s pﬁáteli pod
‰ir˘m nebem, uÏívat drinky, vesnickou pohodu a zkouknout prima
film?
Myslím si, Ïe vût‰ina z vás by se rozhodla pro tu druhou variantu,
respektive jsem si jistá, jelikoÏ jsme se v‰ichni na úÏasném prvním
letním kinû v na‰í obci Velké Chvojno, dne 2. a 16. srpna 2019, setkali.
První promítan˘m filmem byla komedie „V‰echno nebo nic“ a druh˘m „Dvû nevûsty a jedna svatba“. Skvûlá akce pod zá‰titou obce
a spolupráce s provozovatelem Restaurace pod Lípou se vydaﬁila
dokonale. Zaãátek filmÛ byl sice aÏ od 21:30 hod., ale spousta lidí
se se‰la uÏ po osmé hodinû veãer a pomáhala s pﬁípravami. Bylo potﬁeba pﬁipravit plátno, které bylo ve spolupráci s SDH Velké Chvojno
zavû‰eno na stûnu vedle vchodu do restaurace, pﬁesnû tak, aby byl
film pro v‰echny zﬁetelnû viditeln˘. Na‰i statní muÏi donesli lavice od
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ohni‰tû pﬁed restaurací, aby bylo co nejvíce míst k sezení. Pﬁesnû
v pÛl desáté, po krátkém pﬁivítání starostkou obce Markétou VaÀáãovou, bylo promítání koneãnû zahájeno. Celé promítání probûhlo
bezchybnû, tedy aÏ na pár svûteln˘ch oslepení od aut pﬁiváÏejících
pizzy. Akce byla velice vydaﬁená, doufám, Ïe pﬁí‰tí rok se nás sejde
je‰tû víc a bude je‰tû více promítacích termínÛ.
Promítaní bylo podpoﬁeno z projektu Ústeckého kraje a Mas Labské skály.
Andrea VaÀáãová
VÍTE TO...?

První promítání v historii
Rozvoj filmu, díky ãemuÏ dnes mÛÏeme chodit do kina, se datuje
do konce 19. století. První veﬁejné promítání mají na svûdomí bratﬁi
Lumierové. Ti vynalezli kinematografick˘ pﬁístroj, kter˘ promítání
umoÏnil. ·lo o víceúãelov˘ vynález, takÏe zvládnul i filmování a kopírování. SvÛj v˘tvor pﬁedvedli bratﬁi Lumicrové veﬁejnû poprvé
v prosinci 1895 v PaﬁíÏi, pﬁedtím testovali promítání pouze v uzavﬁené spoleãnosti.
âeské zemû s promítáním mnoho neotálely. Vynález bratﬁí LumicrÛ se rychle dostal do svûta, a tak uÏ v roce 1896 mohli b˘t diváci u toho, kdyÏ se promítal první film na
na‰em území. Stalo se tak v ãervenci
v lázeÀském mûstû Karlovy Vary. O dva
roky pozdûji natoãil a promítal svÛj film
také první âech - Jan KﬁíÏeneck˘. Je‰tû
v roce 1898 stihl natoãit také první ãeské
hrané snímky.
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Vojáci ve Chvojnû
Oblast kolem Chlumce u Ústí nad Labem se v historii stala dûji‰tûm ﬁady v˘znamn˘ch bitev. Chlumeckem pro‰la snad v‰echna váleãná taÏení do âech. V letech 1004, 1040 a 1126 - bitvy za vlády
PﬁemyslovcÛ, husitská taÏení a bitva v roce 1426, taÏení rÛzn˘ch
vojsk v 17. století za 30leté války a v sedmilet˘ch válkách v 18. století, napoleonské války v roce 1813, prusko-rakouské stﬁety v roce
1866, ale i 1. a 2. svûtová válka.
Tato oblast ov‰em byla pﬁím˘m dûji‰tûm dvou v˘znamn˘ch bitev
a to v roce 1126 - vítûzství kníÏete Sobûslava I. nad králem Lotharem III. a pak v roce 1813. Ve dnech 29.-30. 8. 1813 se v okolí obcí
Chlumec, Pﬁestanov, Strádov, Îandov a Telnice odehrála nejv˘znamnûj‰í bitva s napoleonskou armádou na území âech a jedna z
nejkrvavûj‰ích bitev té doby. Kolem Chlumce se bûhem dvou dnÛ
postupnû stﬁetlo na 130 000 vojákÛ. Francouzská a spojenecká vojska zde nasadila více neÏ tﬁi sta dûl. Bûhem dvou dnÛ padlo a na‰lo
u Chlumce i svÛj hrob pﬁes 20 000 vojákÛ. Následné potyãky vyvrcholily vût‰í bitvou u VarvaÏova ve dnech 16.-17. 9. 1813, kdy voj-

ska gen. H. Colloredo-Mansfelda odrazila útok francouzsk˘ch vojsk
veden˘ch samotn˘m císaﬁem Napoleonem
Letos je to jiÏ 206 let od této v˘znamné bitvy a na poãest této události byla uspoﬁádána rekonstrukce bitvy u Chlumce.
Vojsko smûﬁující na bitvu u Chlumce vyrazila 5.9. 2019 z Petrovic
v ãele generál Karel Filip Schwanzenberg, kterého ztvárÀoval milovník koní Václav Vydra. V Tisk˘ch stûnách se pﬁed zraky místních
‰kolákÛ strhla ‰arvátka a po obûdû, kter˘ místní hrdinn˘m vojákÛm
pﬁichystali, vyrazil pochod smûr Libouchec. K nám do Chvojna
do‰lo vojsko 6.9. 2019, kde byl generál pﬁivítán chlebem a solí. Vojsko se posílilo na bitvu, chlebem se sádlem a ‰kvarky. Dûti ze ‰koly
si mohly prohlédnout zbranû, vozy, ale i samotného generála Schwanzenberga. Lidé se mohli vyfotit, popovídat si s generálem Schwanzerbergem alias Václavem Vydrou, kter˘ byl velice mil˘ a vstﬁícn˘. Chtûli bychom podûkovat za velkou úãast, ale i hlavnû za pomoc
v‰em, kteﬁí nám s touto akcí pomáhali. Bez Vás by to tady nebylo.
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Z pestré ãinnosti základní ‰koly
PﬁestoÏe ‰kolní rok byl zahájen tradiãním zpÛsobem - uvítáním
na‰ich prvÀáãkÛ i v‰ech ostatních ÏákÛ spolu s jejich rodiãi, zprávy
z na‰í ‰koly v leto‰ním ‰kolním roce zaãneme trochu netradiãnû. Po
del‰í dobû se nám totiÏ vzhledem k mûnícím se podmínkám podaﬁilo otevﬁít a vyuãovat ve tﬁech tﬁídách, coÏ znamená, Ïe prvÀáãci
mohou b˘t vyuãování samostatnû.
Do nového ‰kolního roku vstupujeme také s nov˘mi pﬁedstaviteli
obce, kter˘m tímto pﬁejeme mnoho úspûchÛ v jejich práci, pﬁedev‰ím paní Markétû VaÀáãové, novû zvolené starostce, aby se jí podaﬁilo, co si naplánovala pro zlep‰ení Obce a i pro nás ve ‰kole. ZároveÀ chceme podûkovat za spolupráci b˘valému starostovi obce
panu Václavovi Svobodovi a popﬁát mu do budoucna hlavnû zdraví
a spokojenost.
Ve ‰kole jsme o prázdninách vymûnili v nûkter˘ch ãástech lino,
bûhem roku byla realizována rekonstrukce osvûtlení. Dokonãení
tûchto prací navázalo na v úvodu
zmínûnou netradiãnost, která se
dot˘ká v˘znamného jubilea
‰koly, coÏ je 60 let jejího trvání. A
právû v tomto duchu od poãátku
záﬁí probíhaly pﬁípravné práce na
Den otevﬁen˘ch dveﬁí, na kter˘
byla zvána ‰iroká veﬁejnost, ale i
první prvÀáãci a zamûstnanci.
Dûti spolu s uãiteli pﬁipravovali
drobné dárky, zpracovávali tematické práce a snaÏili se zpﬁístupnit historii ‰koly alespoÀ prostﬁednictvím malé v˘stavky dobov˘ch fotografií a dostupn˘ch
materiálÛ z historie ‰koly. Tû‰ili
jsme se, Ïe Ïáci i zamûstnanci pﬁijdou zavzpomínat na léta strávená v prostorách této budovy. Propagaãní materiály a náklady akce
byly hrazeny z obecních prostﬁedkÛ.
Kromû tûchto pﬁíprav se od záﬁí úãastníme projektu EU - Podpora vzdûlávání na Z· Velké Chvojno II., prostﬁednictvím které jsme
mimo jiné získali 20 tabletÛ, na tûch dûti jiÏ pilnû procviãují své získané znalosti a dovednosti, kaÏd˘ sv˘m vlastním tempem, a to i ve
‰kolní druÏinû.
Stihli jsme se zúãastnit Pochodu historick˘ch vojsk k pﬁipravované rekonstrukci bitvy u Chlumce, kde si dûti prohlédly, s ãím ‰li vojáci do bojÛ a zúãastnily se doprovodného programu.
Zapojili jsme se opût do projektÛ k zdravému Ïivotnímu stylu a k
prevenci neÏádoucích jevÛ, prvÀáãci s paní uãitelkou nav‰tívili knihovnu za úãelem její prohlídky a seznámení s moÏností zapÛjãení
rÛzn˘ch knih.
Do budoucna nás ãekají tradiãní podzimní a pﬁedvánoãní akce, na
které budete postupnû opût srdeãnû zváni. Pﬁí‰tû se také podûlíme
o záÏitky ze spoleãného setkání k 60. v˘roãí zaloÏení ‰koly, které
bude probíhat v dobû uzávûrky Chvojenského zpravodaje.
Martinková Alena
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Zpráviãky z mateﬁské ‰koliãky
Konec ‰kolního roku uÏ je za námi, ale vraÈme se na chvilku zpût
alespoÀ k mûsíci kvûtnu a ãervnu.
V mateﬁské ‰kole jsme uspoﬁádali besídku ke Dni matek, ale nezapomnûli jsme ani na na‰e tatínky. Pﬁipravili jsme si básniãky, písniãky, cviãení, dáreãky a kytiãky pro maminky.
Spoleãné odpoledne jsme v mateﬁské ‰kole proÏili s na‰imi maminkami, tatínky a sourozenci. Vytváﬁeli jsme z keramické hlíny jarní
zahrádky, snûhuláky a závûsnou keramickou zvonkohru.
Den dûtí jsme oslavili na ‰kolní zahradû. Plnili jsme rÛzné úkoly
a uspoﬁádali závody na odráÏedlech. Maminka Markétka nám opût
malovala na obliãej a vyfotila nás. ProtoÏe bylo krásnû teplouãko,
osvûÏili jsme se mÀam nanuky.
K závûru ‰kolního roku patﬁí v˘let a my jsme se vydali za princeznou na zámek do Ploskovic.
Pohádka s písniãkami v prostorách zámku a zámecké zahrady se
nám moc líbila. Po jejím skonãení jsme si je‰tû pohráli v parku, obdivovali jsme vÛni rozkvetl˘ch lip a páva, kter˘ nám dokonce ukázal
svÛj parádnû vybarven˘ ocas.
Na konci ãervna jsme v‰ichni dostali krásná vysvûdãení, ‰koláci
byli pasováni na Ïáky ‰koláky a na památku si odnesli kufﬁíky a kníÏky s vûnováním, aby na nás nikdy nezapomnûli.
Na oslavu jsme si umazali pusinky ãokoládov˘mi nanuky.
Prázdniny utekly jako voda a vrátily jsme se se spoustou záÏitkÛ
zpût do ‰kolky. My, staﬁí známí, jsme mezi sebou pﬁivítali nové kamarády a budeme se snaÏit, aby se jim mezi námi líbilo. Tû‰íme se,
co se nového dozvíme, nauãíme, co si vyrobíme, nakreslíme ãi namalujeme, co spoleãnû proÏijeme... Pﬁejeme si, aby byl nov˘ ‰kolní
rok pohodov˘, klidn˘, zábavn˘ a pro nás v‰echny úspû‰n˘.
Mottem na‰í mateﬁské ‰koly je citát Roberta Fulghuma:

„V‰echno, co opravdu potﬁebuji znát,
jsem se nauãil v mateﬁské ‰kolce.“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O v‰echno se rozdûl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej vûci tam, kde jsi je na‰el.
Uklízej po sobû.
Neber nic, co ti nepatﬁí.
KdyÏ nûkomu ublíÏí‰, ﬁekni „promiÀ“.
Pﬁed jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláãky a studené mléko ti udûlá dobﬁe.
Îij vyrovnanû, trochu se uã a trochu pﬁem˘‰lej a kaÏd˘ den trochu
maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj a pracuj.
• KaÏd˘ den odpoledne si zdﬁímni.

• KdyÏ vyrazí‰ do svûta, dávej pozor na auta, chytni se nûkoho za
ruku a drÏ se s ostatními pohromadû.
Lidiãky, zamyslete se nad tûmito slovy a dávejte nám dobr˘
pﬁíklad, my vás budeme následovat, neboÈ není tﬁeba velmi vychovávat, staãí pûknû Ïít. Dítû uÏ se pﬁidá... Lenka Tomá‰ová

NemÛÏe dluÏit i Va‰e dítû?
V âeské republice ãelí exekucím tisíce
dûtí a mladistv˘ch a dal‰í desetitisíce dnes
jiÏ dospûl˘ch lidí si dluhy pﬁinesly z dûtství. Nejãastûj‰ím dÛvodem dûtsk˘ch exekucí je fakt, Ïe jejich rodiãe za dûti neplatili rÛzné poplatky ãi pokuty a nereagovali
ani na následné v˘zvy k zaplacení. Nápravu tohoto neutû‰eného stavu mohou
zajistit dvû právní normy, kter˘mi se v následujících t˘dnech bude zab˘vat Poslanecká snûmovna. Jedná se o novelu obãanského zákoníku a pozmûÀovací návrh
insolvenãního zákona.
Jak dûtem vznikají dluhy?
Nejãastûj‰ím dÛvodem dûtsk˘ch exeku-
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cí je fakt, Ïe jejich rodiãe za dûti neplatili
rÛzné poplatky ãi pokuty a nereagovali ani
na následné v˘zvy k zaplacení (pokud
o nich vûdûli). Postupem ãasu dluÏná ãástka rostla o sankce a nejrÛznûj‰í poplatky, aÏ
se ãasto z banálních ãástek staly dluhy
v ﬁádu desetitisícÛ. Jedná se o dluhy:
• pokuta za jízdu na ãerno
• za nezaplacené poplatky za komunální
odpad (jiÏ zmûnûno zákonem o poplatcích
2015, ale stále je tu ﬁada dûtí, po kter˘ch se
tento dluh exekuãnû vymáhá),
• dluh v knihovnû (sankce za nevrácenou
knihu nebo po‰kozenou apod.),
• faktura za telekomunikaãní sluÏby

(smlouva byla uzavﬁena nezletil˘m zastoupen˘m zákonn˘m zástupcem) apod.
Kdo nese odpovûdnost?
„Problémem je, Ïe podle souãasného
znûní § 31 obãanského zákoníku se má
za to, Ïe kaÏd˘ nezletil˘, kter˘ nenabyl
plné svéprávnosti, je zpÛsobil˘ k právním
jednáním co do povahy pﬁimûﬁen˘m rozumové a volní vyspûlosti nezletil˘ch jeho
vûku. Toto pravidlo se uplatÀuje i na zpÛsobilost nezletilého napﬁ. k uzavﬁení pﬁepravní smlouvy. Ve chvíli kdy vznikne nesplacen˘ dluh, Ïalobu vût‰inou, díky formalismu ãeské justice, neprojednává
soudce. A pokud ano, jdou zájmy dítûte
vût‰inou stranou,“ vysvûtluje Daniel HÛle.
Martin Kovalãík, mediální koordinátor
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Do práce na kole
V kvûtnu 2019 jako kaÏdoroãnû probíhala v rámci celé âeské republiky akce „Do práce na kole“. KdyÏ mû tím zprvu Jirka Star˘
(mimo jiné úãastník mého t˘mu a koordinátor celé akce v rámci Magistrátu mûsta Ústí nad Labem) oslovil, tak jsem hledala vhodnou
a diplomatickou v˘mluvu, proã do toho nejít. No a velmi rychle jsem
ji na‰la. „Jirko, já bych na kole jezdit nemohla, já jenom pû‰ky.“ Myslela jsem si, Ïe jsem z toho venku, Ïe chÛze se nepoãítá, a Ïe jsem
Jirkovi tolik neublíÏila, protoÏe jakousi snahu se zapojit jsem vyvinula. Nicménû jsem se velmi spletla, protoÏe akce Do práce na kole
se dá i „odchodit“, a to minimálnû 1,5 km dlouhou trasou cestou tam
i zpût, která se dá kombinovat napﬁíklad jízdou autobusem. Rychle
jsem tedy byla vyvedena z omylu a pak uÏ jsem z toho vycouvat nemohla.
TakÏe jsem se zaregistrovala a vymyslela, jak to udûlat. Bylo to
jednoduché. Doposud jsem jezdila autobusem 40 minut do práce.
Nová trasa byla 1,8 km pû‰ky za 20 minut a 20 minut autobusem.
Jednoduchá matematika, stejn˘ ãas stráven˘ na cestû do práce
a je‰tû k tomu bonus, Ïe se projdu pﬁírodou a bude mi líp. Nebylo to
vÏdy jednoduché, protoÏe rozmary poãasí v kvûtnu jsou opravdu
pestré. Ale stálo to za to, kdy po ránu pﬁed ‰estou hodinou procházíte probouzející se krajinou, zelená tráva uÏ nemÛÏe b˘t zelenûj‰í
a ãerstv˘ vzduch nemÛÏe b˘t ãerstvûj‰í. Navíc potvrzuji, Ïe zlatá hodina pro fotografy funguje (zlatá hodina = Zlatá nebo magická hodina pro fotografy je mimoﬁádná ãást dne, kdy se slunce nachází
nízko nad horizontem (10 - 12 stupÀÛ). V této dobû je moÏné udûlat
snímky s velmi difuzním, tepl˘m aÏ zlatav˘m osvûtlením; zdroj:
www.meteogram.cz). Opravdu jsem nûkterá místa nevidûla je‰tû
tak, jak je znám. No, a Ïe jsem nûkdy pﬁi‰la mokrá do práce? Víte,
co se ﬁíká? Neexistuje ‰patné poãasí, jenom ‰patné obleãení.
No a teì trochu statistiky. Za cel˘ kvûten jsem ‰la celkem
34x z práce nebo do práce pû‰ky z celkového poãtu 38 moÏn˘ch
cest, pﬁiznávám, ty 4 jsem jela autem :(. Ná‰ magistrátní t˘m MULYOSR se umístil na 2. místû v rámci mago‰e (t˘me díky, Ïe jsi mû in-

spiroval k lep‰ím v˘konÛm, stydím se, Ïe jsem z vás v‰ech poslední), kter˘ mûl letos rekordních 12 t˘mÛ, a v rámci mûsta Ústí nad
Labem jsme se umístili na 10. místû z celkového poãtu 70 t˘mÛ.
TakÏe i trocha té motivace byla, neztratit prestiÏ v rámci mago‰e :).
V nohách mám tedy 60 jarních kilometrÛ, moÏná i jedno kilo dole co
se t˘ká mého tûla a v du‰i dobr˘ pocit, Ïe jsem nûco udûlala pro
tuhle planetu. MoÏná Vám to pﬁijde jako kli‰é, ale chci, aby se m˘m
dûtem tady Ïilo dobﬁe.
Na závûr bych chtûla podûkovat v‰em kolemjedoucím (zejména
z Malého a Velkého Chvojna :)), kteﬁí mû chtûli cestu u‰etﬁit a svézt.
Ale zároveÀ jim chci podûkovat i za to, Ïe mû svádûli k tomu, abych
do jejich auta nasedla, protoÏe trénovali mou vÛli.
Tak tﬁeba za rok nebo i jindy na spoleãné cestû
do práce na vidûnou, Vûra Krepindlová.

UÏiteãné informace pro obãany na‰ich obcí
Po‰ta Partner
Velké Chvojno
Telefon: 411 198 932
Pondûlí: 7:30 - 12:00
Úter˘:
7:30 - 09:00
Stﬁeda: 7:30 - 12:00
âtvrtek: 7:30 - 11:00
Pátek: 7:30 - 09:00

h.
h.
h.
h.
h.

13:00
14:00
13:00
14:00
14:00

-

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

MUDr. Libor Dupal praktick˘ Lékaﬁ
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. EvÏen Bûlka - Gynekolog
Libouchec 370, Libouchec 403 35
Telefon: 471 008 695
âtvrtek 8:00 - 11:00 14:00 - 16:00

h.
h.
h.
h.
h.

Obecní úﬁad Velké Chvojno
Telefon/email: 411 198 930,
podatelna@obecvelkechvojno.cz

Provozní doba:
Pondûlí: 14:00 hod. - 17:00 hod.
âtvrtek:
14:00 hod. - 07:00 hod.

Starostka: Markéta VaÀáãová,
tel. 723 568 804
1. místostarosta: Bc. Martin BÛÏek
tel. 724 209 254
2. místostarostka: Jiﬁina Bischoffiová
tel. 737 155 959
Pondûlí: 8:00 hod - 12:00 hod 12:30 hod - 17:00 hod
Úter˘: 8:00 hod - 12:00 hod 12:30 hod - 15:00 hod
Stﬁeda: 8:00 hod - 12:00 hod 12:30 hod - 17:00 hod
âtvrtek: 8:00 hod - 12:00 hod 12:30 hod - 15:30 hod
Pátek: 8:00 hod - 12:00 hod.
KaÏd˘ pátek je POKLADNA
na OÚ zavﬁená!!!

HospÛdka
Pondûlí:
Úter˘:
Stﬁeda:
âtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Nedûle:

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.

pod Lipou Velké Chvojno
Zavﬁeno
16:00 hod. - 22:00 hod.
16:00 hod. - 22:00 hod.
16:00 hod. - 22:00 hod.
15:00 hod. - 23:00 hod.
13:00 hod. - 23:00 hod.
13:00 hod. - 22:00 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
■ Smí‰ené zboÏí 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.
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Ahoj kamarádi a pﬁátelé rockové hudby,
zvu Vás v‰echny na minifestival rockové hudby. Proã? Je stylov˘, kde si na své pﬁijdou vyznavaãi
rockové hudby, ale také recese. Jde o jedinou akci svého druhu v na‰em okolí.
Jak v‰e zaãalo. Minul˘ rok jsem si ﬁíkal, Ïe v na‰í vesnici nebyla zatím taková
akce uspoﬁádána. PoÏádal jsem pﬁátele a známé z nûkolika kapel, a ti mi hned
nabídli svou úãast. Kdyby mohlo b˘t po mém, je festival cel˘ víkend.
Bylo bûhem t˘dne snad 20 nabídek velmi dobr˘ch kapel. Pﬁed rokem jsem tedy
uspoﬁádal první testovací festival. Zahráli kapely FRIDRICH A FRIDRICH (Ústí),
WAN MEN SONK (Litvínov - napﬁíklad bubeník Jarda Drápala hraje v kapele
Anny K.) a TOXIC PEOPLE (Dûãín).
Na co se tû‰it letos. Zahraje kapela TOâÍLAS (Ústí - funky, reggae, punk, lues aj.),
která je známá recesí. Hudební ‰kála písní, u které si i zatancujete (doporuãuji stránky www.tocilas.cz).
Jako druhá kapela nastoupí TOXIC PEOPLE (Dûãín - rock), která si u nás získala fanou‰ky minul˘ rok. Kapela je známá divokou hudbou a skvûlou show.
Letos pﬁipravili také na ná‰ koncert pﬁekvapení. Minul˘ rok si zahráli napﬁíklad na
HARLEY DAVIDSON - nejvût‰í JEEP STAGE - www.toxicpeople.cz.
Neopomenu ani velmi dobr˘ zvuk. V‰e zajistí opût teplická parta, která má zku‰enosti se zvuãením festivalÛ po celé âR. Musím také velmi podûkovat pﬁátelÛm,
kteﬁí mi s akcí pomáhají finanãnû, bez sponzorÛ dnes takovou akci nelze uspoﬁádat!
Startujeme 12. 10. 2019 od 19.00 hodin v Kulturním domû Velké Chvojno. Vstupné 100,- Kã (pﬁedprodej: Ale‰ Zachariá‰ 774444660 - kapacita sálu je omezena, neváhejte v pﬁípadû zájmu volat). Tû‰íme se na vás!
Vá‰ Ale‰ Zachariá‰
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