Sváteční zpravodaj
obce Chvojenec

rok 2017
Neprodejné
Pouze pro potřebu Obecního úřadu Chvojenec

V rámci Vesnice roku Pardubického kraje 2017
naše obec Chvojenec obdržela
„Ocenění za trvalý rozvoj sportu“

Informace pro všechny
Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna
2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
V obci Chvojenec je jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti budovy Obecního
úřadu Chvojenec čp. 30
Řádné I. kolo volby – doba hlasování
Pátek 12.1.2018 (14:00 – 22:00 hod.)
Sobota 13.1.2018 (8:00 – 14:00 hod.)
Doba hlasování pro případné II. kolo (nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu
odevzdaných platných hlasů):
Pátek 26.1.2018 (14:00 – 22:00 hod.)
Sobota 27.1.2018 (8:00 – 14:00 hod.)
Voličům bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti a státního občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu trvalého pobytu) nejpozději
do úterý 9. ledna 2018, v den voleb je může obdržet ve volební místnosti.

Zastupitelstva Obce Chvojenec v roce 2018
Zastupitelstva se konají v pondělí 12. února; 19. března; 16. dubna; 21. května; 18. června;
17. září; 22. října; 19. listopadu; 17. prosince 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu vždy
od 19 hodin.
Obec Chvojenec schválila na posledním zastupitelstvu 18.12.2017 rozpočtové provizorium
pro rok 2018. V lednu 2018 se bude připravovat rozpočet na rok 2018, který by měl být
schválen v únoru 2018.

Pozvánka na plesy
Hasičský ples v Rokytně, pátek 2.2.2018. Lístky si můžete zajistit přes členy SDH.
Reprezentační ples Svazku obcí Loučná se bude konat v Býšti, pátek 9.2.2018. Vstupenky
s místenkou si zakoupíte na Obecním úřadu Chvojenec. Vstupné 150 Kč včetně dopravy.
Sokolský ples ve Chvojenci, sobota 24.2.2018. Lístky u pana Luďka Kotfalda.
Další kulturní a společenské akce naleznete v kalendáři, který dostanete na Obecním úřadě
Chvojenec. Opět je pro Vás připraven spolu s odpadovým hospodářstvím a dalšími
informacemi.

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 4.–10. ledna 2018 pořádá Oblastní charita Pardubice
tradiční Tříkrálovou sbírku. Již posedmnácté budou
Pardubicemi, Lázněmi Bohdaneč, Holicemi, Chrastí, Luží a
okolními obcemi procházet skupinky koledníků s přáním
štěstí, zdraví a pokoje do nového roku a s prosbou o příspěvek
do kasičky. Ve Chvojenci budou tři králové chodit v sobotu
6. ledna 2018.

Uskutečněné investiční akce v Obci Chvojenec v roce 2017







Rekonstrukce vodovodního řádu – investor: VAK Pardubice a.s.
Polní cesta C1 a C3, biokoridor LBC 3 – investor: Pozemkový úřad Pardubice
Úpravy v 1. patře obecní budovy č. p. 115 – investor: obec, dotace: POV Pardubického
kraje
Výstavba retenční nádrže – investor: obec, dotace: Ministerstvo zemědělství
Úpravy u nádržky „Hliník“ – investor: obec, dotace: částečně z POV přes Svazek obcí
Loučná
Úprava odpadových míst – investor: obce, dotace: část dotovaná z POV přes Svazek obcí
Loučná

Plánované investiční akce Obce Chvojenec na rok 2018








Pokračování úprav objektů OÚ a MŠ – zateplení a fasáda
Výstavba kapličky – podána žádost o dotaci z POV Pardubického kraje
Rekonstrukce chodníku u silnice na Rokytno – podání žádosti o dotaci na SFDI
Výstavba chodníku v horní části obce – územní a stavební řízení
Multifunkční hřiště – územní a stavební řízení
Výstavba cyklostezky – územní řízení, investor: Dobrovolný svazek obcí Holicka
Pokračování zastřešení fotbalových kabin – hledání dotačních možností

Statistické údaje o naší obci
Počet obyvatel naší obce se koncem roku dostal na číslo 705 (bez cizinců), mužů 367, žen
338, dětí do 15 let 125, nad 60 let 175.

Odpadové hospodářství v roce 2018
První svoz popelnic v roce 2018 bude vyjímečně v úterý 2.1.2018 (svoz čtrnáctidenních a
měsíčních známek). Dnem svozu komunálního odpadu (popelnic) v roce 2018 bude stejně
jako v roce 2017 pondělí.
Poplatky za odpad se vybírají POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA! Jejich
vybírání začne od pondělí 15.1.2018.
Svozy plastů budou probíhat každou středu. Sklo se vyváží na vyžádání po zaplnění
kontejnerů. Papír je možné nosit do dvou kontejnerů u obecního úřadu, které se sváží
jedenkrát měsíčně. Další sběry papíru obec vyhlašuje průběžně během roku.

Obec je zapojena s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol do programu sběru elektroodpadu.
Vysloužilé elektrozařízení můžete předávat zaměstnancům obce v pracovních dnech na
obecním úřadě. Kontejner na textil je umístěn u obecního úřadu a je průběžně vyvážen.

Co je pro Vás důležité vědět?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Svozové známky je nutné si zajistit a označit nimi popelnice do pondělí 5.3.2018.
Poplatek za odpad na rok 2018 je 420,- Kč na osobu a rok.
Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let. Osoby nad 90 let neplatí.
Podle nové vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku.
Poplatek je splatný do 31.3.2018.
V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30.6.2018.
Svozovým dnem zůstává pondělí.

8) Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě Chvojenec a navazuje na rok 2017.
9) Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení
budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry.
10) Platby lze uskutečnit i na účet obce č.ú. 103698982/0300, VS číslo popisné.
S poplatky za odpad se platí poplatky za psa (ve výši 50 Kč za jednoho psa, každý další
pes je za 100 Kč) a pozemky (dle smluv).

Tlaková kanalizace
STOČNÉ
Od 1.1.2017 se platí stočné dle spotřeby na vodoměru. Nemovitosti, které používají i jiný
zdroj vody, platí stočné dle směrných čísel ( 36 m3/osoba a rok). Cena stočného v roce 2018
zůstává stejná jako v roce 2017, tj. 29 Kč/m3 (25,22 + 3,78 DPH).
Platby za stočné v roce 2018 budou vybírány jako v roce 2017 na základě fakturace a to 4x
ročně (březen, červen, září, prosinec). Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo
176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci
v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek.
Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte.
Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec (dále jen VH) dne 21.12.2017 schválila
cenu stočného pro rok 2018 ve výši 29,-Kč.
Dále VH schválila:


rozpočet na rok 2018:



výdaje (kapitálové + běžné) celkem: 1 222 000,- Kč
bezúplatný převod majetku od Obce Rokytno a Obce Chvojenec „Dodatek číslo 2 ke
stanovám DSO Svazek obcí Rokytno - Chvojenec“.



úpravu rozpočtu č. 2/2017:

příjmy (stočné + dotace obcí) celkem: 1 222 000,- Kč

příjmy celkem : 42800,- Kč
výdaje celkem :42800,- Kč
VH vzala na vědomí dokončení kanalizace v části Bohumileč obce Rokytno.

PROVOZ KANALIZACE
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění odpadních vod se řídí provozními
podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých
jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické
potřeby, hadry a podobné předměty, které poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla a
opravu z těchto důvodů poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě.
Dále připomínáme, že připojení nemovitosti musí být přímo do čerpací jímky! (NE PŘES
STAROU JÍMKU NEBO JINOU ŠACHTU) Při kontrolách jímek bylo zjištěno, že některé
nemovitosti jsou napojeny do jímky přes jinou jímku, což nesmí být. Žádáme proto majitelé
nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce opravili.
V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné závadě je odběratel povinen neprodleně
upozornit Obecní úřad ve Chvojenci, kancelář 466989186 nebo volejte na telefonní čísla,
Píšová Jaroslava 606660209, Píša Jaroslav - elektrikář 728648235.
Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ zasahovat do zařízení jímky, případně je
opravovat.
Svazek Obcí Rokytno-Chvojenec oznamuje, že v průběhu roku 2018 bude ve všech
domácnostech prováděna kontrola jímek.

Oznámení VAK Pardubice a.s.
Na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,
byla schválena úprava ceny pro vodné a stočné platná od 1.1.2018 takto:
 vodné 36,52 Kč + 5,48 Kč (15% DPH) = 42 Kč
 stočné 41,39 Kč + 6,21 Kč (15% DPH) = 47,60 Kč

Historie číslování domů ve Chvojenci
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru roku 1770 (někde je
uváděno 1. 10.) a ve většině obcí proběhlo od podzimu roku 1770 do roku 1771. Obecně
platilo při přidělování čísel popisných (skutečně příslušná komise popsala domy nebo vrata),
že číslo 1 obdržela nejvýznamnější budova ve vsi například fara tak, jak tomu bylo Vysokém
Chvojně – nebo bylo postupováno v přirozeném sledu, jak lze vesnici projít a pak se čísla po
druhé straně ve směru hodinových ručiček vracela k výchozímu místu. Takto můžeme
označení domů pozorovat v sousední Býšti.
Ve Chvojenci, jako typicky lánové obci bylo přistoupeno ke způsobu, kdy od horního konce
byly očíslovány domy- usedlosti podél cesty (vodoteče) a pořadí přeskakovalo z jedné strany
na druhou (napreskáčku) v celkové ose od Vysokého Chvojna k Rokytnu (výstavba ve Střídni
v této době neexistovala).
První praktické použití čísla popisného v matrice narozených pro Chvojenec je záznam
narození Alberta Vlčka ze dne 5. července roku 1771. Jedná se o číslo domu 8, později
přečíslovaného na 13 (viz. dále).
Při prvním označení domu (zřejmě v 1. polovině roku 1771) bylo ve Chvojenci očíslováno 51
domů – usedlostí. Od tohoto okamžiku vzniklo ve Chvojenci dalších 14 domů do doby, kdy
nastoupilo v platnost přečíslování, a to s celostátní platností (pro tento počin se udává období
mezi lety 1805-1815).
Podle záznamů z matrik došlo ve Chvojenci k přečíslování hned v prvním roce uváděného
období, tj. v roce 1805 a tam bylo po Chvojenci evidováno 65 domů, opět v pořadí směrem od
horního konce k Rokytnu vzestupně. Jako doklad ke změně označení domů může sloužit

záznam o narození dcery Jana Urbance, Mariany, narozené 9.2.1805 z čísla popisného 2 –
původně čp. 1.
V dalších letech byla čísla popisná přidělována ve stoupajícím pořadí, ať byly domy
postaveny kdekoliv. Tento způsob vydržel až do současnosti. Určitá výjimka nastala v době
ohraničení světovými válkami, kdy bylo využito čísel popisných ze zaniklých stavení (č. p.
11; 14; 18; 19; 58; 60; 45; 47). Proto stavby s tímto označením nectí původně průběžnou
vzestupnou řadu.
Vznik obytných domů s čísly popisnými 52-65 v kolonce 1. číslování je tak položen mezi
roky 1771 -1805. Stoupající řada čísel popisných je dobrým vodítkem na časové úseky vzniku
jednotlivých stavení.
„Protokol tabelární o udáních nájemného ze strany držitelů domů“ z roku 1899 obsahuje již
123 čísel popisných. „Seznam obyvatelstva obce Chvojence podle čísel popisných“ – akce
snímkování ze štítu (=zjišťování TBC) z roku 1960 zaznamenává 167 obytných domů ve
Chvojenci plus 3 domky nouzové (vagony).
Zajímavostí, která vypovídá o nedobrých majetkových poměrech v období II. světové války a
po ní je skutečnost , že do roku 1939 stálo ve Chvojenci 164 domů a od té doby až do roku
1960 přibyly jen 3 a to až v konci 50. let. V letošním roce bylo přiděleno novostavbě v naší
obci číslo popisné 267.
1. a 2. číslování – zdroj POZEMKOVÁ KNIHA CHVOJENEC (archiv Zámrsk)
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Zpráva z činnosti kulturního výboru za rok 2017
Kulturní výbor i tento rok připravil mnoho zajímavých akcí pro děti a dospělé. Na organizaci
těchto akcí se podílejí SDH Chvojenec, TJ Sokol Chvojenec, Letecký klub, Myslivecké
sdružení a žáci LŠU pod vedením Marie Valentové. Za to jim patří poděkování. Všechny akce
byly zdařilé a zúčastněným se líbily.
Kulturní výbor navštěvuje občany při jejich životních jubileích (70, 75, 80, …). V tomto roce
jsme navštívili 24 spoluobčanů.
Dvakrát jsme vítali nové občánky. Celkem jsme přivítali 12 dětí.
Z našich řad odešlo 6 občanů. Čest jejich památce.

Spolky obce seznamují se svou činností v roce 2017
TJ Sokol Chvojenec
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás tak jako každý rok informoval o Chvojeneckém fotbale. Jak mnozí
z Vás jistě ví, náš Sokol má už několik let jenom dvě mužstva. Mužstvo „A“ které hraje
okresní přebor a nevede si špatně. Po rozpačitém začátku se mužstvu začalo dařit a po
podzimní části této soutěže je na pěkném pátém místě. Mužstvo šestkrát vyhrálo a jen dvakrát
prohrálo. Mrzet nás můžou pouze zápasy s Dašicemi a Sezemicemi, protože tyto mužstva
byla na posledních místech a my jim darovali všechny body. Kladem je vítězství nad Křičení i
nad silným Torpédem Pardubice. Mužstvo má 20 bodů a skóre 27:22 branek.
Po odchodu Roberta Zbudila, který skončil z rodinných důvodů, mužstvo převzal pod své
vedení náš bývalý trenér Víťa Klouček. Jemu je potřeba poděkovat především za to, jaký měl
přístup k hráčům. Jeho tréninky kluky bavily, vždyť na ně chodili až na pár vyjímek trénovat
všichni hráči. Dále musím poděkovat všem hráčům za předváděnou hru a dobrou prezentaci
jak našeho Sokola, tak i obce.
Nyní pár slov k našemu mužstvu „B“. Po odchodu trenéra Romana Ižáka si mužstvo vzal na
starost Jirka Zbudil mladší. Jeho podmínkou bylo přehlásit družstvo ze třetí třídy do čtvrté
třídy Holicka. Mužstvo je po podzimní části této soutěže na třetím místě. Celkem 6x vyhrálo,
4x remizovalo a pouze 3x prohrálo. Mužstvo získalo 22 bodů se skóre 28:23 branek. Též
musím poděkovat všem hráčům tohoto mužstva, hlavně pak Jirkovi Zbudilovi za vedení
mužstva a všem ostatním, kteří se o toto mužstvo starali.
Jako každý rok se v červenci konal memoriál Josefa Kloučka. Letos jsme pro zpestření
turnaje pozvali mužstvo z rychnovského okresu - mužstvo z Lukavice. S těmito fotbalisty
přijel plný autobus fanoušků, kteří byli u nás velice spokojeni a též obohatili naši kasu.
Doufám, že na příští turnaj přijedou znovu.
Turnaje se jako každý rok zúčastnily čtyři mužstva. Tento turnaj nakonec vyhráli hráči
z Nemošic, na druhém místě se umístili hráči z Lukavice a třetí místo obsadili domácí
fotbalisté. Černý Petr tentokrát zbyl hráčům ze Dřítče.
Hostem memoriálu byl bývalý hráč Sparty a nynější asistent trenéra Chrudimi Radim Holub.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se starají o chvojenecký fotbal. Letos
nebudu nikoho jmenovat, nechtěl bych na někoho zapomenout. Však každý, koho se to týká

to ví. Hlavně chci poděkovat našemu zastupitelstvu, které řídí starostka Jaruška Píšová za
nemalý finanční dar pro náš fotbal. Vám všem chci popřát krásné a pohodové Vánoce, hodně
zdraví v Novém roce a hodně radosti s chvojeneckým fotbalem.
Všem fotbalistům přeji, ať se jim vyhýbá zranění a dál nám předvádějí jen pěkný fotbal na
který budeme rádi chodit a mít radost z jejich vítězství.
Jan Kreizl – sekretář fotbalového oddílu
Tréninky našich malých fotbalistů pokračovaly též v roce 2017, ale soutěž se nepodařilo
zajistit pro nedostatek hráčů. Někteří naši chlapci, ale i děvčata hrají v Býšti nebo v Holicích.
Zda budou tréninky pokračovat záleží na vás, nejen dětech, ale i trenérech.
Vážení spoluobčané,
členská základna Sportu pro všechny (cvičení) se každým rokem snižuje, není zájem ani u
dětí. Svůj podíl na tom má zavřená sokolovna, která nemůže být bez kolaudace využívána. K
zajištění kolaudace brání nedokončené soudní řízení majitele sousedního pozemku. Obec má
proto zájem připravit nové venkovní prostory – multifunkční hřiště. Dnešní prostory vyhovují
na cvičení menších dětí a žen. Máme zde základní vybavení náčiním a cvičebními stroji.
Naše děti se v roce 2017 zúčastnily atletických závodů v Pardubicích a dobře reprezentovaly
naši obec.
Přejeme všem dnešním i budoucím cvičencům v novém roce 2018 hodně zdraví, radosti
z pohybu a těšíme se s Vámi na shledání ve cvičebních hodinách.
Cvičitelky – Jaroslava Píšová, Michaela Hajtmanová, Hana Šimonová

SDH Chvojenec
Vážení spoluobčané,
již tradičně nám dovolte i v letošním roce Vás touto cestou informovat o činnosti SDH a
JSDH obce Chvojenec.
Členská základna SDH ve Chvojenci má celkem 23 členů. Z tohoto počtu máme 20 mužů a tři
ženy V příštím roce je cílem naši členskou základnu rozšířit o nové aktivní členy. Během
celého roku se členská základna schází pravidelně každý první pátek v měsíci v hasičské
zbrojnici na členských schůzkách.
V průběhu roku se podíleli naši členové a zástupci sboru na následujících akcích:







3.2.2017 se konal ples sboru na Vysokém Chvojně
30.4.2017 zajišťoval sbor v prostoru leteckého klubu ve Chvojenci pálení čarodějnic
21.8. a 22.8.2017 se konal v obci v prostoru letiště další letecký den. Při dvoudenní akci
byla vystavena v prostorách letiště naše technika, letecký den byl zakončen úklidem
prostoru. Na akci se podílelo celkem 7 členů sboru.
2.9.2017 se konalo na fotbalovém hřišti rozloučení s prázdninami.
Zde jsme zabezpečili dětem program v průběhu odpoledne ve formě soutěží.
2.12.2017 naši členové společně s obecním úřadem a sportovci pořádali Mikulášskou
nadílku na fotbalovém hřišti

Z celkového počtu brigádnických hodin v letošním roce bylo odpracováno



Na přípravy a zajištění kulturních akcí jsme odpracovali - 268 hodin.
V naší klubovně jsme v průběhu měsíce srpna vyměnili stávající starý nábytek. Nový
nábytek do prostoru klubovny zajistil pan Bronislav Kašpar. Zde bylo odpracováno
celkem - 75 hodin
 čištění kanalizace, přečerpávání vody - 32 hodin
 úpravy a opravy zásahových vozidel, zajištění prohlídek TATRA 148 a FORD Transit 85 hodin.
Zde patří největší poděkování našim strojníkům: p. Davidu Skutilovi a p. Petru Provazníkovi.

Odborná příprava členů sboru
V měsíci dubnu proběhla okrsková schůze zástupců sboru. Dále v tomto měsíci proběhla
odborná příprava členů jednotek v depu na Poběžovicích. Za náš sbor se účastnilo sedm
členů. Téma odborné přípravy s praktickým nácvikem bylo tentokrát zaměřeno na pomoc při
dopravních nehodách s ošetřením zraněných. Dále vynášení a ošetření zraněných osob
z objektu hromadného neštěstí.
V měsíci květnu se naši řidiči zúčastnili školení a v dalším týdnu proběhlo okrskové kolo na
hřišti v Horních Ředicích. Zde jsme vyzkoušeli naši stříkačku PS12 a v závodech se umístili
na třetím místě.
V září se naši členové účastnili netradičního požárního útoku na Poběžovicích.
V celkovém hodnocení družstev si odvezli páté místo.
Za všechny hodiny odpracované pro sbor nebo obec, patří všem členům podílejících se na
výše uvedených akcích poděkování

Činnost JSDH za rok 2017 ve Chvojenci
Jednotka JSDH ve Chvojenci pracuje pod vedením
velitele pana Jaroslava Kubánka. V letošním roce se
JSDH podílela na následujících akcích a
mimořádných událostech. V únoru jednotka vyjížděla
se zásahovým vozidlem TATRA 148 k požáru
kontejneru do obce Hrachoviště. V květnu proběhl
technický zásah jednotky na čištění vrtu u občana
obce Chvojenec.
V měsíci říjnu byl výjezd naší jednotky na úklid popadaných stromů a větví po vichřici
v katastru obce a okolních pozemních komunikací na příjezdu do obce. K této mimořádné
události vyjela celá jednotka a obě zásahová vozidla.
Jednotku JSDH tvoří 10 členů. Členové JSDH se pravidelně schází na výcviku a školení.
Celoročně se provádí údržba plně vybavených zásahových vozidel TATRA 148 CAS 32 a
Ford Transit, která jsou připravena k okamžitému nasazení při mimořádných událostech. Naše
jednotka je zařazena do JPO 5. V průběhu roku doplňujeme vybavení pro výjezdovou
jednotku z centrálního skladu Požární výzbrojny v Hradci Králové.
Náš sbor a zásahová jednotka působí v naší obci již čtrnáct let. Má ve spolcích obce
nezastupitelné místo a naši členové pomáhají a budou nadále pomáhat ve svém volném čase
naši obci a ostatním spoluobčanům.

Poděkovat za významnou podporu sboru, finanční pomoc a velmi dobrou spolupráci musíme
naší starostce paní Jaroslavě Píšové a všem členům zastupitelstva. Bez výše uvedené podpory
by uvedené aktivity celého sboru a jednotky po celý rok nebylo možné provádět.
Na závěr zprávy děkuji našim členům za vykonanou práci, jejich rodinám za trpělivost a
podporu.
Všem našim spoluobčanům přeji jménem sboru klidné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví a spokojenosti v následujícím roce bez mimořádných událostí.
Luboš Pola – starosta SDH Chvojenec

Myslivecké sdružení Chvojenec z.s.
Střety zvěře s dopravními prostředky v naší honitbě
Je nutno konstatovat, že byli v minulosti a jsou i dnes, a to především na silnici I/35. Statistika
vedená Mysliveckým sdružením Chvojenec eviduje za posledních 11 let celkem 60 ks sražené
spárkaté zvěře (srnčí, dančí, prasat).
V úvodních letech 2006 – 2007 byly ztráty nepatrné, ale v následujících letech se prudce
zvýšily. Proto bylo přikročeno k instalaci tzv. pachových ohradníků, tj. umístění repelentu na
kůru stromů rostoucích podél silnice I/35. Repelenty jsou hrazeny Pardubickým krajem a jsou
přidělovány Okresním mysliveckým spolkem Pardubice. Počet střetů se snížil, ale nevymizel.
Značně narostl v letošním roce. Příčinu zvýšených ztrát vidíme v existenci dančí obůrky
v dolní části Býště, kam v době říje migrují daňci z lesního komplexu v místě námi
označovaném jako u Škváry a směrem ke Chvojenci.
Sražená a usmrcená zvířata dle zákona patří uživateli honitby. Leckdy se jedná o nepoužitelný
kus, který byl několikrát přejet nebo byl vlečen pod spodkem dopravního prostředku. V tomto
případě jde o pouhou asanaci silnice nebo jejího okolí. Někdy je usmrcený kus využitelný
z části. Samozřejmě, že při těchto událostech nejde jen o škodu na zvěři, ale i materiální
škody na automobilech a ty jsou někdy značné. Jsme ale rádi, že jsme nezaznamenali žádné
zranění osob v souvislosti s těmito kolizemi.
Výše uvedené množství střetů není číslem konečným. Může jít i o zvěř nedohledanou nebo o
případy, kdy zvíře odveze někdo jiný. Počínání těchto zájemců o zvěřinu není možno
schvalovat. Je třeba upozornit na to, že je potom konzumováno maso z neprošetřených zvířat
po zdravotní stránce, ať už se jedná o posouzení odborně způsobilou osobou nebo laboratorní
vyšetření (trichinella u prasat).
Jak už jsem výše uvedl, usmrcená zvěř patří ze zákona uživateli honitby. Vzhledem k tomuto
faktu jsme však zaznamenali nebo byli přímo svědky případů, kdy byl zákon porušován.
Ing. Jiří Nechvíle - myslivecký hospodář

Podpora podnikatelů a zemědělců na území MAS Holicko
Ač je programovací období 2014 – 2020 právě v polovině, proces vyhlašování výzev
MAS Holicko je teprve na počátku. A tak bychom chtěli zažehnout jiskru
v podnikatelském sektoru na Holicku a informovat jednotlivé subjekty o tom, že MAS
Holicko již funguje a je možné si u ní požádat o dotaci.

V letošním roce se nám podařilo vyhlásit výzvy, a to jak např. pro obce a školy, tak i pro
podnikatele (zemědělské i nezemědělské) nebo pro majitele lesních pozemků. Balíček peněz,
který máme pro podnikatelský sektor je malý (12 mil. Kč), když to rozdělíme na 5
plánovaných výzev, tak je ještě menší. Přesto alokace výzvy vyhlášené v letošním roce pro
programový rámec PRV ve výši 3,7 mil. Kč nebyla celá vyčerpána.
V rámci této výzvy jsme podpořili 3 zemědělské podnikatele (výše schválené dotace cca 3
mil. Kč) a 1 projekt na lesní oplocenku (výše schválené dotace cca 195 tis. Kč). Kromě toho
bylo naším záměrem podpořit i malé nezemědělské podniky na Holicku. Bohužel nikdo
z možných žadatelů projekt nepodal.
Proto bychom Vás chtěli informovat o tom, že v příštím roce 2018 máme opět v úmyslu
vyhlásit výzvu pro podnikatelský sektor, a to v následujících opatřeních:
1.
2.
3.
4.
5.

Podpora zemědělských podniků,
Podpora potravinářských podniků,
Podpora malých podniků,
Ochrana lesních porostů,
Zpřístupnění lesa návštěvníkům.

Pokud vše půjde dobře, výzva poběží v termínu od 3. 1. – 23. 2. 2018 a bude na ni alokováno
5,6 mil. Kč. V průběhu této doby budeme v kanceláři MAS Holicko přijímat žádosti o dotaci
zemědělských podnikatelů, výrobců potravin, malých nezemědělských podnikatelů a
vlastníků lesa, kteří působí na Holicku. Projekty musí být investičního charakteru o velikosti
50 tis. – 5 mil. Kč. Výše dotace se pohybuje od 45% do 100%, dle typu opatření.
Pokud si myslíte, že by Vám MAS Holicko mohla „vytrhnout trn z paty“ a pomoci zrealizovat
Váš podnikatelský záměr, neváhejte nás kontaktovat buď osobní návštěvou v kanceláři MAS
Holicko, Palackého 38, Holice nebo konzultací s vedoucí pracovnicí Ing. Michaelou
Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: michaela.kovarova@holicko.cz.
Doporučujeme konzultaci s pracovníky MAS Holicko již při přípravě dokumentů pro stavební
řízení a dále při zpracování žádosti o dotaci. Více informací k výzvám MAS Holicko najdete
na webu http://holicko.cz/clld-2014-2020/vyzvy.html .
Michaela Kovářová, MAS Holicko

Různé
Na Vaši návštěvu se těší
paní Hana Šimonová - Masáže a zdravotní poradenství, Chvojenec 235, tel 603 467 288
paní Martina Petráčková - Kosmetika, Chvojenec 242, tel. 777 617 607

Pomoci Vám mohou
Vít Centner, Býšť 150, tel. 736 250 202 - revize a kontrola plynových kotlů.
Jiří Matrka, Holice, tel. 607628712 - montáž žaluzií a sítí do oken.
MVDr. Martin Kopic, tel. 602118607 – veterinární služby a krmiva.

Slovo starostky na závěr
Vážení čtenáři, vážení občané naší obce,
nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří mě v letošním roce pomáhali a spolupracovali se
mnou. Věřím, že s nimi mohu počítat i ve dnech následujících, neboť bez jejich pomoci by to
nešlo. Děkuji při zvelebování obce, účasti na sportovních a kulturních akcích obce, zapojení
do letošní Vesnice roku Pardubického kraje, kde jsme získali ocenění za dlouhodobou
podporu sportu v obci.
V novém roce 2018 přeji všem občanům zdraví, lásku, štěstí, spokojenost, klid při každodenní
práci, úspěch v soukromém i pracovním životě a nezapomeňte, že úsměv ve tváři by neměl
chybět žádný den v roce.
Jaroslava Píšová - starostka obce

Retenční nádrž

Cesta C1 a C3 „Švihnoska“

Biocentrum

