Zpravodaj
Obce Chvojenec

2019
Neprodejné.
Pouze pro potřebu Obecního úřadu Chvojenec

Vážení spoluobčané,
koncem každého roku se Vám do rukou dostává zpravodaj, kde naleznete zhodnocení
roku uplynulého a to co Vás čeká v roce novém. Letos tento zpravodaj vychází až začátkem
roku 2019. Někomu z Vás by chyběl, proto máte nyní možnost začíst se do následujících
řádků. Rok 2018 byl pro někoho úspěšný, šťastný, zdařilý, radostný, veselý, bohužel pro
někoho byl neúspěšný a smutný. Je však vhodné se za ním ohlédnout.
V rámci Vesnice roku Pardubického kraje 2018 získala naše obec Oranžovou stuhu a
postoupila do celostátního kola. Převzali jsme významná ocenění, která jsme zatím neznaly.
V krajském kole vedle věcných a květinových darů byla i peněžní odměna ve výši 120.000,-Kč. Ocenění v celostátním kole jsme převzali v prostorách Senátu ČR a v letošním roce 2019
máme možnost využít dotace ve výši 600.000,-- Kč na předepsané projekty.
Ocenění Vesnice Pardubického kraje Oranžová stuha
Hlavní akcí roku 2018 byla rekonstrukce budovy obecního úřadu a mateřské školy, která byla
zdárně ukončena a byla financována z finančních prostředků obce. Výstavba kapličky se
pomalu rozbíhala, ale dnes máme již hrubou stavbu a po dokončení věžičky můžeme
realizovat vazbu. Na tuto stavbu jsme využili dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje ve výši 120.000,--Kč. Dotace z Programu Malý Leader mířila též na
Úpravu odpadového místa a doplnění sítí na fotbalovém hřišti. Dotace přes Svazek obcí
Loučná byla využita na cvičební stroje, které jsou umístěny po obcích svazku a u nás v části u
lesa.

Spolky obce Vás seznamují se svou činností v roce 2018
TJ Sokol Chvojenec z. s.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s Chvojeneckým fotbalem. Letos budu stručný,
protože si myslím, že většinu z Vás fotbal nezajímá. Vidím to na zápasech našich mužstev,
kdy z obce chodí minimum příznivců tohoto krásného sportu.
Mužstvo „A“, které již delší dobu hraje okresní přebor, je po podzimní části této
soutěže na pátém místě. Získalo 22 bodů, což je o 2 body více než v loňském ročníku.
Vyhrálo sedm zápasů, jednou remizovalo a pětkrát prohrálo. Více se družstvu dařilo na
hřištích soupeřů, kde získalo 16 bodů. Na domácím hřišti to bylo bodů 6. Posledních pět kol
se hrálo na hřišti soupeře z důvodu rekonstrukce našeho trávníku. Na jaře 2019 se bude zase
většina zápasů hrát na domácím hřišti. Je otázkou, jestli to bude výhoda nebo ne.
Musím poděkovat trenérovi Víťovi Kloučkovi a všem hráčům za přístup k tréninkům a
předváděné hře. Nejlepším střelcem našeho družstva se stal Filip Klouček, který nastřílel
sedm branek.
Nyní k našemu mužstvu „B“, které hraje čtvrtou třídu Holicka. Po loňském pěkném druhém
místě v této soutěži, se letos moc nedařilo. Mužstvo po podzimu skončilo na 9. místě s 18
body. Vyhrálo 6 zápasů a 7 zápasů prohrálo. Je pravda, že tato soutěž je kvalitnější, protože
do ní spadla spousta mužstev, která hrála o třídu výše.
Mužstvo vede Jirka Zbudil ml., jemu patří největší dík, že mužstvo je tam, kde je. Nemá to
vůbec lehké, často před zápasem neví, kdo mu hrát přijde a kdo ne. Musím poděkovat hráčům
„A“ mužstva, kteří mu přicházeli pomoci. Doufám, že se tomuto mužstvu začne na jaře více
dařit a postoupí o nějakou tu příčku výše.
Jako každý rok jsme pořádali Memoriál Josefa Kloučka a byl to již XXV. ročník. Tento
turnaj vyhrálo domácí družstvo, na druhém místě skončilo mužstvo z Lukavice
(Rychnovsko), na třetím místě se umístili hráči Nemošic a Černý Petr zbyl na hráče Dřítče.
Letos nás navštívilo vedení Dynama Pardubice a to trenéři pak Kopřiva a pan Marek.
Pozvání také přijal Vojta Budík, který je novou posilou Dynama Pardubice.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se starají o Chvojenecký fotbal. Nebudu
jmenovat, avšak všichni víme, o koho jde.
Vám všem spoluobčanům i všem hráčům chci popřát v novém roce 2019 vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a pohody. Ať nás hráči baví pěkným fotbalem, který přiláká na naše hřiště více
fanoušků.
Jan Kreizl – sekretář
Výbor by zároveň chtěl poděkovat i firmě Full party servis a jejich vinotéce, která již třetím
rokem přispívá do našeho fotbalu. V minulých letech zakoupila dresy, letos nové míče a
přispívá aktivně i na námi pořádané akce materiálně nebo finančně. Děkujeme a těšíme se na
další dobrou spolupráci.
Vážení spoluobčané,
členská základna Sportu pro všechny (cvičení) se mírně navýšila, začalo chodit více
předškoláků. Předškoláci od října cvičí v pravidelné čtvrtky s novou cvičitelkou Ditou
Křížovou. Dnešní prostory se základním vybavením (náčiní a cvičební stroje) vyhovují
především pro cvičení menších dětí a žen, stále nám chybí objekt sokolovny. Pro letní období

jsme připravili další místo se cvičebními prvky u lesa, kde budou i v letošním roce probíhat
další úpravy. V roce 2018 jsme uspořádali první Den sportu. Byla to velice zdařilá akce.
Začalo se jezdit na zrekonstruované cestě „Švihnoska“, pokračování bylo na cvičebním místě
u lesa dalšími soutěžemi a skončilo se na fotbalovém hřišti hody a běhy. Vítězem byl každý,
kdo se tohoto sportovního dne zúčastnil. Naši 4 cvičenci se zúčastnili podzimního Zápolení na
dálku.
Přejeme všem dnešním cvičencům v roce 2019 hodně zdraví, radosti z pohybu a těšíme se
s Vámi na shledání ve cvičebních hodinách a na sportovních akcích.
Cvičitelky – Jaroslava Píšová, Hana Šimonová, Dita Křížová

SDH Chvojenec
Vážení spoluobčané, hasiči a hasičky,
již tradičně mi dovolte Vás touto cestou pozdravit a informovat Vás o činnosti SDH a
JSDH Chvojenec za celý rok 2018.
Členská základna SDH ve Chvojenci se nám letos rozrostla na 24 členů. Z tohoto počtu máme
20 mužů a čtyři ženy. Pravidelně se členská základna schází každý první pátek v měsíci
v hasičské zbrojnici na členských schůzkách.
V průběhu roku se podíleli naši členové na následujících akcích.
Kulturní a společenské akce za účasti členů sboru









2.2.2018 se konal ples sboru v Rokytně
30.4.2018 zajišťovali naši členové v leteckého klubu ve Chvojenci společně s obcí a
leteckým klubem pálení čarodějnic. Zde se pořádají čarodějnice již tradičně a máme
zde stále větší zastoupení dětí a rodičů z naši obce i okolních obcí.
15.6.2018 se členové sboru účastnili společně s technikou oslav založení 125 let SDH
ve Velinách
2.6.2018 se konal ve Chvojenci dětský den, kde jsme na fotbalovém hřišti připravili
pro děti překážkovou dráhu. Akce se účastnilo 8 členů sboru.
23.6.2018 se členové sboru účastnili společně s technikou oslav založení 120 let SDH
v Chotči
21.7.2018 se konal v obci v prostoru letiště další letecký den. Při akci byla vystavena
v prostorách letiště naše technika. Na akci se podílelo celkem 8 členů sboru.
8.9.2018 se členové sboru účastnili s technikou oslav založení 125 let SDH obce
Poběžovice
8.12.2018 naši členové společně s letištním klubem a obcí pořádali Mikulášskou
nadílku na letišti.

Z celkového počtu brigádnických hodin v letošním roce bylo odpracováno






na přípravě a zajištění kulturních akcí jsme odpracovali - 386 hodin
v hasičské zbrojnici - 60 hodin
proplach kanalizace, přečerpávání vody - 38 hodin
opravy a úpravy zásahových vozidel TATRA 148 a FORD Transit, celkem 136 hodin.
Zde patří poděkování našim strojníkům panu Petru Provazníkovi a panu Davidu
Skutilovi.
opravy čerpadla a elektrocentrály, kterou pro jednotku v letošním roce opravil pan

Vlastimil Mádlo a odpracoval zde 22 hodin.
Za všechny hodiny odpracované pro sbor a obec patří všem členům podílejících se na výše
uvedených akcích poděkování
Odborná příprava členů sboru a námětová cvičení
 17.2.2018 proběhlo školení preventistů v Pardubicích.
 23.2 .2018 v Chotči bylo školení a zkoušky na motorovou pilu, kde se účastnilo 6
členů
 25.5.2018 se konalo námětové cvičení ve Chvojenci na fotbalovém hřišti ,,Ocelový
hasič“. Bylo zde celkem 7 družstev z okolních sborů a téma námětového cvičení bylo
zkouška fyzické zdatnosti členů.
 12.10.2018 se konalo další námětové cvičení v Býšti, Zde bylo téma námětového
cvičení hašení požáru za pomocí našeho cisternového vozidla a záchrana osob
v havarovaném vozidle.
V měsíci září byla provedena u SDH a JSDH společně s obcí inventura majetku.
Činnost JSDH za rok 2018 ve Chvojenci
Jednotka pracuje pod vedením velitele pana Jaroslava Kubánka V letošním roce se podílela
na následujících technických zásazích a mimořádných událostech.
 17.2.2018 - technický výjezd cisternového vozidla na čištění místní komunikace.
13.5.2018- výjezd k přeložení kamiónu na silnici R35
 25.7.2018- technický zásah na demontáž a montáž reklamní tabule na R35
 4.8.2018 – technický výjezd na přečerpání odpadní vody
 14.9.2018- technický výjezd k přeložení kamiónu na R35
 8.11.2018- výjezd k požáru v obci Chvojenec
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 jsme z dotací koupili další zásahové
obleky pro výjezdovou jednotku a další nutné technické
vybavení pro jednotku z centrálního skladu Požární
výzbrojny v Hradci Králové
Náš sbor působí v obci 15 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 paní starostce Jaroslavě Píšové a všem členům zastupitelstva. Bez výše uvedené podpory
by uvedené aktivity celého sboru a jednotky nebylo možné provozovat.
Na závěr zprávy děkuji všem našim členům za vykonanou práci, jejich rodinám za trpělivost a
podporu.
Našim spoluobčanům přeji jménem sboru klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a
spokojenosti v následujícím roce bez mimořádných událostí.
Lubomír Pola, starosta SDH Chvojenec

Myslivecké sdružení Chvojenec z.s.
Rok 2018 se u nás odlišoval především v tom, že v celé historii nenajdeme období, kdy
bychom neuskutečnili „hlavní“ hon v polní části honitby. Po neúspěchu v roce 2017 jsme se
dohodli, že i v dalších letech nebudeme zajíce lovit.
Ke snaze o vytvoření lepších životních podmínek pro tento druh zvěře jsme připojili i zřízení
a obsluhu napajedel během nejsuššího období léta a podzimu, a to v místech kde přirozené
zdroje vody zcela vymizely.
Víme, že pokles stavu zajíců má na svědomí celá řada příčin, z nichž nelze žádnou nadřazovat
ani podhodnocovat. Je to systém zemědělského obhospodařování s vysokou mírou chemizace
a výkonných sklízecích strojů, dále síť silnic s hustým provozem, značný výskyt chráněných
dravců (k nim v současné době přibyl i příslušník řádu pěvců – krkavec obecný).
To jsou příčiny, které myslivci nemohou ovlivnit. Lze však ve prospěch drobné zvěře působit
tlumením druhů, které se dnes souhrnně označují jako zvířata škodící myslivosti. Že se tak
v naší honitbě děje, dokazuje ulovení 9 lišek, 1 psíka mývalovitého a 3 kun. Naši členové
budou i v příštích letech pracovat na tom, aby tento druh zvěře zůstal v naší přírodě zachován.
Další činnost sdružení: Bylo nám milé, že jsme mohli dvakrát poskytnout naši hájovnu
v Žernově pro závěrečná jednání komisím, které hodnotily soutěž „Vesnice roku“ a přispěli
tak k úspěchu naší obce.
I v l roce 2018 bylo naše sdružení pověřeno uspořádáním Speciálních zkoušek z vodní práce
ohařů – O pohár starostky obce Chvojenec. Tentokrát sice nebyl počet startujících psů
nejvyšší, ale podle hodnocení účastníků i odborníků z řad rozhodčích byla tato akce velice
zdařilá.
Pokud má být náš areál v Žernově vítaným zázemím pro pořádání obdobných akcí, jak bylo
uvedeno výše, je třeba neopomínat jeho údržbu. Máme připravenou rekonstrukci střechy na
hlavní budově, a to se značnou pomocí Obecního úřadu Chvojenec. Oprava proběhne v první
polovině roku 2019.
Ing. Jiří Nechvíle - myslivecký hospodář

Zpráva kulturní komise za rok 2018
Kulturní komise se snaží o kulturní vyžití všech občanů obce. Bohužel se setkává s malým
počtem účastníků na některých akcích. Na přípravě těchto akcí se spolu s obcí podílejí TJ
Sokol Chvojenec z. s., SDH Chvojenec a Myslivecké sdružení Chvojenec z. s. Za tuto činnost
jim patří poděkování.
Některé akce jsou již tradiční, opakující se každý rok: Hasičský a Sokolský ples , Karneval
pro děti, Setkání žen , Cyklovýlet, Čarodějnice, Chvojenecká pouť, Letecký den, Dětský den,
výlet do Mirakulum, Den sportu, Kateřinská zábava, Zpívání u vánočního stromu, Mikuláš,
Vánoční koncert. Oslavili jsme také 100. výročí vzniku Československa a to výsadbou LÍPY
2018 u Hliníku, koncertem Slovácké dechové hudby Sadovanka a kulturním programem
našich dětí a dospělých ve společenských prostorách obce.
Kulturní komise přivítala 5 nových občánků: 4 děvčátka Moniku, Dominiku, Natalii, Natálii a
chlapce Maxima.
Také bylo popřáno 23 spoluobčanům, kteří v tomto roce oslavili své jubileum 70,75,80,85 let.
Nejstarší občankou je paní Marie Kučerová, která oslavila 94. narozeniny, o rok mladší je
paní Anna Bohdalová

V roce 2018 jsme se naposledy rozloučili s Bohuslavem Štětinou, Miloslavem Beranem,
Michalem Štrosem, Marií Karlovou a Josefem Píšou.
Mgr. Ladislava Fléglová – předsedkyně kulturní komise

Mateřská škola Chvojenec
V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 20 dětí – 6 dětí – nejmladších –
medvídků, 7 dětí – středního věku – motýlků a 7 dětí předškolního věku, které plní povinnou
předškolní docházku.
MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu – Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je
vždycky prima. Děti pracují ve 3 skupinách, dle věku.
Předškoláci plní své úkoly a doplňují své znalosti pomocí pracovních sešitů Kuliferda .
A co nás čeká v 1 pololetí letošního roku? Mnoho práce i zábavy! Budeme se intenzivně
připravovat k zápisu do 1 třídy, čeká nás mnoho pohádek a kulturních akcí. První z nich byla
16. 1. 2019 – beseda s paní spisovatelkou – Jitkou Mojžíšovou, autorkou dětských knih, která
přiblížila dětem, jak vzniká kniha a poodhalila profesi spisovatele.
V květnu – 6. 5. 2019 proběhne zápis do MŠ pro školní rok 2019 – 2020 .
Přihlášky si rodiče mohou vyzvednout v MŠ, nebo vytisknout z webových stránek –
www.mschvojenec.
Přejeme všem občanům naší obce šťastný a úspěšný rok 2019.
Miroslava Filípková – ředitelka školy

Informace pro rok 2019
Zastupitelstva Obce Chvojenec v roce 2019
Zastupitelstva se konají v pondělí 18. února; 18. března; 15. dubna; 13. května; 17. června;
16. září; 14. října.; 18. listopadu; 16. prosince 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu vždy
od 19 hodin.
Obec Chvojenec schválila na posledním zastupitelstvu 17. 12. 2018 rozpočtové
provizorium pro rok 2019. Pro obec toto neznamená žádné omezení v provozu, pouze nesmí
být hrazeny investiční akce, které v začátku roku stejně neprobíhají. Rozpočet na rok 2019
bude schválen v únoru 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2019
PŘÍJMY:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté dotace
CELKEM

9,815.500,00
l,800.100,00
161.200,00
11,776.800,00

Financování: 8115 zůstatek na běžném účtu k 31.12.2018 6,239.000,00
VÝDAJE:
běžné výdaje
nespecifikované výdaje
kapitálové výdaje
CELKEM

8,598.000,00
5,187.800,00
4,230.000,00
18,015.800,00

Odpadové hospodářství v roce 2019
Poplatky za odpad se vybírají POUZE V ÚŘEDNÍ DNY – PONDĚLÍ A STŘEDA
dopoledne od 8:00 do 12:00, odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin.

Co je pro Vás důležité vědět!
1) Známky si je nutné zajistit a označit popelnice do pondělí 31. 3. 2019.
2) Poplatek na rok 2019 je ve výši 420,- Kč na osobu (nemovitost) a rok.
3) Slevu mají (podle vyhlášky) děti do 4 let a osoby nad 75 let, výše poplatku je v tomto
případě 210,- Kč. Osoby nad 90 let poplatek neplatí.
4) Podle vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku.
5) Poplatek je splatný do 31. 3. 2019.
6) V případě dvou plateb, je druhá platba splatná do 30. 6. 2019.
7) Svozovým dnem zůstává pondělí.
8) Kalendář svozů dostanete na Obecním úřadě Chvojenec.
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 číslo 103698982/0300, VS číslo popisné.
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. Sběr plechovek a
železného odpadu se v naší obci úspěšně zaběhl. Popelnice jsou na odpadových místech a
průběžně dle naplnění je vyvážíme. Větší železný odpad likviduje 2x ročně ve vyhlášených
termínech (s velkoobjemovým a nebezpečným odpadem).
Obec je zapojena s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol do programu sběru elektroodpadu.
Vysloužilé elektrozařízení můžete předávat zaměstnancům obce v pracovních dnech na
obecním úřadu. Kontejner na textil je umístěn u obecního úřadu a je průběžně vyvážen. Dále
se 2x ročně provádí sběr pro Diakonii Broumov.
Zelený odpad a větve sbiráme během roku, dle aktuálních potřeb. Na zelený odpad jsou
během vegetace přistavovány kontejnery na místa v obci. Průběžně můžekaždý občn vyvážet
zelný odpadna místo v areálu ZAS Býšť. Větve se vozí za obecní úřad, kde se štěpkují. Větší
množství je nutné domluvit přes zaměstnance obce. .
Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad má dva termíny v roce (v dubnu a v
říjnu).Dřevěný odpad se též dává do samostatného kontejneru a odváží k dalšímu zpracování.
Nově se přidává do odpadového hospodářství likvidace použitých olejů z kuchyní a v naší
obci se tento odpad dává v uzavřených lahvích a přepravkách do nebezpečného odpadu.
Odpadové hospodářství se v naší obci stále vylepšuje a na základních místech, termínech a
zaběhnutých akcích se nic nemění. Proto nás mrzí, že někteří občané nám odkládají odpad
tam kam nepatří a přenášejí svoji povinnost na naše pracovníky.
Dále se platí poplatky za psa (ve výši 50 Kč za jednoho psa, každý další pes je za 100 Kč) a
obecní pozemky (dle smluv).

Kam s ním?
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
KOMUNÁLNÍ ODPAD je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob – občanů s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání.
Komunální odpad jako skupina odpadů se dělí dle Katalogu odpadů na tři podskupiny a
dále jednotlivé druhy odpadů:
 ostatní – papír a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný odpad, plasty, kov
 nebezpečný – zářivky, baterie, akumulátory, léčiva, kyseliny, pesticidy
 směsný neboli domovní odpad- zbytkový odpad
Se zvýšeným zájmem o různé produkty narůstá i množství vznikajících odpadů, a to jak při
jejich výrobě, tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává neobnovitelné zdroje prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou
ve strategických dokumentech odpadového hospodářství Evropské unie a České republiky
stanoveny základní cíle udržitelného rozvoje. Udržitelným rozvojem je předcházení vzniku
odpadů, jejich nebezpečnosti, využívání odpadů jako zdrojů surovin a bezpečné odstraňování
nevyužitelných zbytků.
Cílem legislativy České republiky je:
 zvýšit množství tříděných složek odpadu, zajistit jejich materiálové a energetické
zpracování a přispět tak ke snížení spotřeby přírodních zdrojů surovin
 zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity
 zajistit oddělení složek s nebezpečnými vlastnostmi od komunálního odpadu a ty
bezpečně zpracovat
 maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládky
 směsný neboli domovní odpad- zbytkový odpad
Se zvýšeným zájmem o různé produkty narůstá i množství vznikajících odpadů, a to jak při
jejich výrobě, tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává neobnovitelné zdroje prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou
ve strategických dokumentech odpadového hospodářství Evropské unie a České republiky
stanoveny základní cíle udržitelného rozvoje. Udržitelným rozvojem je předcházení vzniku
odpadů, jejich nebezpečnosti, využívání odpadů jako zdrojů surovin a bezpečné odstraňování
nevyužitelných zbytků.
Cílem legislativy České republiky je:
- zvýšit množství tříděných složek odpadu, zajistit jejich materiálové a energetické zpracování
a přispět tak ke snížení spotřeby přírodních zdrojů surovin
- zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity
- zajistit oddělení složek s nebezpečnými vlastnostmi od komunálního odpadu a ty bezpečně
zpracovat
- maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládky
Každý z nás vyhodí za rok asi 150-200 kg odpadů.
Pokud však odpady třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok
tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Odpady, které jsou svezeny z
barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovacích linkách se odpady třídí na

jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace ) a zároveň odstraňují nežádoucí
příměsi, nečistoty a odpady. Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z
nás svým chováním přímo ovlivňuje další „ život „ odpadu – pokud jej správně roztřídíme,
umožníme tak jeho znovupoužití. Pokud jej vyhodíme do popelnice, odpad bude uložen na
skládce.
V naší obci Chvojenec třídíme a v roce 2018 jsme vytřídili tun – plasty (17,225), sklo
(9,770), papír (0,574),kovy (), nebezpečný odpad (1,181), velkoobjemový odpad (8,08),
dřevo, textil (1,525), elekromateriál, tonery, zeleň, větve na štěpku. Celkem v popelnicích
bylo 53,765 tun směnného odpadu.

Tlaková kanalizace
Valná hromada Svazku obcí Rokytno-Chvojenec dne 17. 12. 2018 schválila cenu stočného
pro rok 2019 ve výši 29,-Kč/m3.
Dále schválila rozpočet na rok 2019:
Příjmy ( stočné ) celkem:

1,400.400,- Kč

Financování

350.000,- Kč

Výdaje ( běžné ) celkem:

1,750.400,- Kč

Stočné od 1.1.2017 se platí stočné dle spotřeby dle vodoměru na vodovodní přípojce.
Nemovitosti, které používají i jiný zdroj vody, platí stočné dle směrných čísel ( 36 m3/osoba
a rok). Cena stočného v roce 2019 zůstává stejná jako v roce 2018 ( 25,22 + 3,78 DPH = 29
Kč za m2).
Platby za stočné v roce 2019 budou vybírány jako v roce 2018 na základě fakturace a to 4 x
ročně (březen, červen, září, prosinec). Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo
176977704/0300, VS číslo faktury a nebo 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.

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 být nesmí. 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 2019 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. 2019 takto: vodné 39,04 Kč +
DPH a stočné 42,26 Kč + DPH.

Plánované akce Obce Chvojenec na rok 2019
Opět byla podána žádost o dotaci na II. etapu z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na dokončení výstavby Kapličky
Čekáme na výsledek podáné žádosti o dotaci na SFDI rekonstrukci chodníku u silnice na
Rokytno
Výstavba chodníku v horní části obce, nyní probíhá dokončení dokumentace pro územní a
stavební řízení, po jehož získání můžeme podat žádost na dotaci na SFDI.
Výstavba cyklostezky se dostala do fáze podání územního řízení. Jedná se o akci, která je
součástí regionální stavby Dobrovolného svazku obcí Holicka.
Úpravy sportovních kabin se v letošním roce dočkají svého zahájení. Bohužel se nám
nepovedlo sehnat vhodnou dotaci a budeme práce financovat z vlastních prostředků a
rozdělíme si je do několika etap.
Multifunkční hřiště se dostává letos do své realizace díky zajištění dotačních peněz z
Ministerstva pro místní rozvoj za úspěšnou účast ve Vesnici roku 2018 a získání Oranžové
stuhy.
K realizaci bude připravena i Úprava sportovního hřiště u lesa (povrch a sítě), kde použijeme
schválenou dotaci z Malého Leadru Padubického kraje na rok 2019.
Na Rekonstrukci místní komunikace ve Střídni bude podána žádost na dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj. Zda bude úspěšná můžeme žádat i na výstavbu chodníku, vjezdů a míst ke
stání v této místní komunikaci.

Pozvánka na plesy
V pátek 22. 2. 2019 se koná Reprezentační ples Svazku obcí Loučná v Kostěnicích.
Vstupenky s místenkou si zakoupíte na Obecním úřadu Chvojenec. Vstupné s dopravou
150 Kč.
V sobotu 23. 2. 2019 se koná Sokolský ples ve Chvojenci. Lístky u pana Luďka Kotfalda.
V pátek 8. 3. 2019 se koná tradiční Setkání žen v Obecní budově Chvojenec. Od 16 hodin je
připraven kulturní program, našich dětí a přijde i vzácný host. Vstupné je 50,-- Kč. Akce je
určena pro ženy všech věkových kategorií. Vystoupení dětí z MŠ bude pro rodiče zajištěno v
jiném předem vyhlášeném termínu.
V sobotu 9. 3. 2019 v Obecní budově Chvojenec do 14,30 hodin, bližší informace budou včas
vyvěšeny.
Další kulturní a společenské akce naleznete v kalendáři, který dostanete na Obecním úřadě
Chvojenec. Tradičně je pro Vás připraven spolu s odpadovým hospodářstvím a dalšími
informacemi.

Podpora podnikatelů a zemědělců na území MAS Holicko
Byla vyhlášena výzvač. 5 -PRV
Datum vyhlášení výzvy MAS: 8.1.2019
Datum příjmu žádostí o dotaci: 8.1.2019 – 14.3.2019
Vyhlášené Fiche:
1. Podpora potravinářských podniků - plánovaná finanční alokace: 412.850 Kč
2. Podpora malých podniků - plánovaná finanční alokace: 3.500.000 Kč
3. Ochrana lesních porostů - plánovaná finanční alokace: 536.610 Kč
4. Zpřístupnění lesa návštěvníkům - plánovaná finanční alokace: 304.395 Kč
Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová,
kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: michaela.kovarova@holicko.cz nebo

Manažer SCLLD Mgr. Anežka Pavlišová, kontaktní telefon: 775 335 602, kontaktní email: anezka.pavlisova@holicko.cz
KOMPLETNÍ INFORMACE O VÝZVĚ A VYHLÁŠENÝCH FICHÍCH JSOU KE
STAŽENÍ ZDE: HTTPS://HOLICKO.CZ/CLLD-2014-2020/VYZVY/CATEGORY/57-4VYZVA-PRV-ROK-2019.HTML
Michaela Kovářová, MAS Holicko
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a radosti v roce 2019. Děkuji za přízeň v uplynulém
roce a těším se na setkání u mě v masérně.
I v roce 2019 můžete upevňovat svoji kondici a předcházet neduhům na pravidelném cvičení
každé úterý od 18 hodin v Obecní budově Chvojenec.
Dále v Obecní knihovně Chvojenec je pro vás připraveno k vypůjčení množství knih a
časopisů, čehož můžete bezplatně využívat každé pondělí odpoledne .
Hana Šimonová, masérka a knihovnice, Chvojenec

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, otevírací doba od února 2019
Pondělí:
15-18
Úterý:
16:30-18
Středa:
na objednání
Čtvrtek:
15-18
Pátek:
na objednání
Sobota:
na objednání
Neděle: zavřeno
V loňském roce byla spuštěna Aplikace pro obec Chvojene - vaši obec na dlani. Stáhněte
si mobilní aplikaci Česká obec a nechte se aktuálně informovat o oznámeních nebo
kulturním dění „ nejen“ z obce Chvojenec. Více na webových stránkách obce
Chvojenec.
Ing. Aleš Erber – odborný lesní hospodář a lesní poradce
Poskytuji poradenství pro vlastníky lesů, obchod se dřevem, správu lesů se zaměřením
přizpůsobit lesní porosty na klimatickou změnu a projektování zemědělské krajiny v
agrolesnických systémech.
Usychá Vám les? Chcete tomu zabránit? Mohu Vám pomoci.
Pokud nejste spokojeni se stavem Vašeho lesa a nevíte, jak správně postupovat, aby byl
zdravý a odolný, mohu Vám poradit. S přípravami porostů na sucho a další extrémy počasí
mám zkušenosti. Všechny opatření mají ovšem své limity, proto mě neváhejte kontaktovat.
tel. 731 533 142 , a.erber@centrum.cz , www.aleserber.cz, www.facebook.com/aleserber

Různé informace
Každý strom má svého majitele, nemůže si kdo chce kácet co chce, má to svá pravidla a
povolení!
Jsme na stopě viníka, který neoprávněně skácel stromy na břehu Chvojeneckého potoka a
nechal po sobě neuklizenou cestu!
V letošním roce bude náš fotbal slavit významné výročí 90-let od svého vzniku. K tomuto
výročí chystáme oslavu na sobotu 25. 5. 2019. Máte-li doma nějaké materiály k historii
našeho fotbalu, přineste je na Obecní úřad Chvojenec, budou podkladem pro připravovanou
brožurku.
Výstavba kapličky pokračuje i v zimním období mimo stavbu. Připravují se krovy a věžička.
Zvon již byl namontován na své místo ve věžičce a klempíř začíná pracovat na budoucím
plášti střechy. Do krabičky pod kříž byly vloženy dokumenty ze současného života obce, jako
poselství pro další generace. Otevření kapličky je naplánováno na 28. 9. 2019.
Fotbalová sezóna má svůj začátek v měsíci březnu, ale již v těchto dnes začíná tréninková
příprava a přípravné zápasy. Už dnes se těšíme na Vaši podporu a setkáních na fotbalovém
hřišti.

Úřední hodiny na Obecním úřadu Chvojenec
Po 8 – 12 14 – 17

St 8 – 12

14 – 17

Út, Čt a Pá - jsou dny neúřední
Důležitou návštěvu si můžete předem dohodnout na telefonu 466 989 186.

Slovo na závěr
Vážení spoluobčané,
v předešlých řádcích jste nalezli potřebné a důležité informace, seznámili se s životem
naší obce v uplynulém roce. V ukončeném volebním období se připravilo několik staveb,
které stále čekají na svou realizaci. Přípravy dokumentací a zajištění potřebných finančních
prostředků mají svá stále měnící se pravidla, trvají dlouho. Věříme, že se nám v následujících
letech podaří tyto naplánované stavby zrealizovat.
Naše obec se též v letošním roce zúčastní Vesnice roku 2019. Již dnes žádáme všechny
občany: „ukliďte si okolí svých nemovitostí“, pomůže to jednak k lepšímu vzhledu a též v
hodnocení obce.
Jménem zastupitelstva obce Chvojenec Vám přeji klidný a příjemný rok 2019.
Čekáme Vás na akcích, které jsou pro Vás letos připraveny. Přijďte mezi nás též se svými
podněty a nápady. Obec budeme mít takovou jakou si ji MY uděláme. Dobrou a vzájemnou
spoluprací dokážeme připravit lepší domov pro naše děti.
Příjemné dny Vám přeje
Jaroslava Píšová - starostka obce

