
Obec Chvojenec 

 
Zpravodaj roku 2020 

 

 

 
Pouze pro potřebu Obecního úřadu Chvojenec.    

                        Neprodejné. 

 



Na stránkách Zpravodaje roku 2020 opět po roce naleznete zhodnocení našimi spolky a 

obecním úřadem rok 2020.  Důležité jsou informace pro rok 2021.  

 

 

                Uskutečněné akce v Obci Chvojenec v roce 2020 

 
Víceúčelové hřiště – kolaudace červen 2020 

Rekonstrukce chodníku u silnice III/29821 –kolaudace září 2020 

Rekonstrukce sportovních kabin – kolaudace září 2020 

                         
 

Zasedání zastupitelstva Obce Chvojenec v roce 2021 
 

Zasedání zastupitelstva se budou konat v pondělí –22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 21.6.,20.9., 18.10.,15.11. a 

13.12. 2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Chvojenec . 

 

Plánované akce Obce Chvojenec na rok 2021 

 
Rekonstrukce místní komunikace Střídeň – předání stavby již v lednu 2021, dokončení do 

června 2021, jedná se pouze o rekonstrukci komunikace, na kterou byla zajištěna dotace 

z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), chodník s osvětlením budeme dělat až po zajištění 

finančních prostředků  

Chodník u silnice III/3053  - v lednu 2021 podáváme dotaci na SFDI (Státní fond dopravní 

infrastruktury), po získání dotací ihned začínáme, tento chodník velice nutně potřebujeme. 

 

Obecní prodejna Chvojenec 

                                                        
                                          To dobré máte blízko! 

  otevírací doba PO-SO od 7.
00

-19.
00

 hodin, NE a svátky od 

8.
00

- 18.
00 

hodin. Aktuální informace a slevové letáky jsou též na webových 

stránkách Obce www.chvojenec.cz  
 

 

 

http://www.chvojenec.cz/


 
ROZPOČET OBCE CHVOJENEC NA ROK 2021 

 

paragraf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY   

0 daně, poplatky, dotace 12 833 300,00  

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 280 000,00  

2310 Pitná voda 1 000,00  

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř. 10 000,00  

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 20 000,00  

3612 Bytové hospodářství 60 000,00  

3613 Nebytové hospodářství 60 000,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40 000,00  

3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů 140 000,00  

6171 Činnost místní správy 28 000,00  

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  1 000,00  

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územ. úrovně 120 000,00  

  Financování  2 900 000,00  

  Příjmy celkem 16 493 300,00  

paragraf ROZPOČTOVÉ VÝDAJE   

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 332 000,00  

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 305 000,00  

2321 Úpravy drobných vodních toků 120 000,00  

3111 Mateřské školy 440 000,00  

3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 10 000,00  

3314 Činnosti knihovnické 17 000,00  

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. 64 000,00  

3341 Rozhlas a televize 15 000,00  

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř. 190 000,00  

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 170 000,00  

3419 Ostatní sportovní činnost 45 000,00  

3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00  

3612 Bytové hospodářství 49 000,00  

3613 Nebytové hospodářství 45 000,00  

3631 Veřejné osvětlení 240 000,00  

3635 Územní plánování 80 000,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 85 000,00  

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 575 000,00  

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 105 000,00  

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 480 000,00  

5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00  

5213 Rezerva na krizová opatření  100 000,00  

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek  125 000,00  

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 53 000,00  

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 125 000,00  

6112 Zastupitelstva obcí 1 350 000,00  

6171 Činnost místní správy 3 503 300,00  

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  40 000,00  

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územ. úrovně 120 000,00  

6399 Ostatní finanční operace 80 000,00  

8124 Splátka úvěru 600 000,00  

  Výdaje celkem 16 493 300,00  

 
 

Rozpočet na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce Chvojenec 14. 12. 2020. 

 

 



 

 

Odpadové hospodářství v roce 2021 
 

První svoz popelnic v roce 2021 bude  v  pondělí 11. 1. 2021 (svoz čtrnáctidenních  známek). 

Dnem svozu komunálního odpadu (popelnic) zůstává pondělí. 

Poplatky se budou vybírat až od února 2021 nebo dle epidemiologické situace i později. 

Přednostně využívejte platby z účtu. Po obdržení platby na účet obce si můžete přijít 

pro novou známku nebo se domluvit na jejím předání.  

Co je důležité vědět! 

• Svozovým dnem zůstává pondělí. 

• Poplatek na rok 2021 je ve výši 420,- Kč na osobu a rok. 

• Platby lze uskutečnit i na účet obce číslo 103698982/0300, VS číslo popisné. 

• 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.  

• Podle vyhlášky lze doložit doklady na snížení nebo prominutí poplatku za osobu. 

• Poplatek je splatný do 31. 3. 2021. 

• V případě dvou plateb (rozložení u vyšších plateb), je druhá platba splatná do 30. 6. 

2021. 
• Známky je nutné zajistit a označit popelnice do 31. 3. 2021, označené musí být v 

pondělí 5. 4. 2021. 
• Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení 

budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry. 

• Kalendář svozů  Vám doručíme do schránek a bude i na webových stránkách. 

Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti tzv. odpadový balíček, přesněji zákon o odpadech, zákon 

o obalech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a tzv. změnový zákon, který řeší 

poplatky za likvidaci odpadu v obcích. Budeme muset upravit odpadové hospodářství 

v naši obci, včetně vyhlášky a poplatku. Snažte se proto především lépe třídit a 

popelnice využívat pouze na směsný odpad. O všem Vás budeme během roku 2021 

informovat.   

Svozy plastů každá středa. Sklo se vyváží na objednání po zaplnění kontejnerů. Do skla 

nepatří plechová víčka a kovové zátky! Papír je možné nosit do třech kontejnerů u obecního 

úřadu, které se svážíme 2x měsíčně (středa). Další sběry papíru obec vyhlašuje průběžně 

během roku (čtyři termíny, sbíráme po obci). Sběr plechovek a železného odpadu je v naší 

obci úspěšný, dokázali jsme v roce 2020 celkem 5029 kg železa  a 62 kg hliníku. Popelnice 

jsou na odpadových místech a průběžně dle naplnění je vyvážíme. Větší železný odpad 

likvidujeme 2x ročně ve vyhlášených termínech (s velkoobjemovým a nebezpečným 

odpadem). Velkoobjemový a nebezpečný odpad bude mít opět v dubnu a říjnu a patří  k němu 

i odpad dřevěný. 

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 nebo dávat do červeného kontejneru. Kontejner na textil je umístěn u obecního 

úřadu je průběžně vyvážen a můžete jej průběžně využívat.  Dále se 2x ročně provádí úspěšný 

sběr pro Diakonii Broumov. 

Zelený odpad má svá kontejnerová místa – u lesa, u bývalého kravína, u bytovek a v dolní 

části obce za nádržkou. Větve můžete průběžně vozit za obecní úřad, kde se štěpkují.  

Pro likvidaci použitých olejů z kuchyní využijte novou černou popelnici za obecním úřadem, 

která se bude průběžně vyvážet. Oleje dávat v uzavřených plastových lahvích předním 

okénkem.  



 

 

 

Další kontejnery objednávat nebude, plasty se snažte sešlapovat, papírové krabice rozdělávat, 

aby se do kontejnerů vešlo více odpadu.  Na odpadových místech do nádob odkládejte odpad, 

pro který jsou určeny. Bohužel někteří z Vás odloží na místa i odpad, který sem nepatří – 

domovní netříděný nebo sklo z aut, zrcadla…                  Třiďme lépe!!!  Děkujeme !!! 
                                            

Další poplatky 

Poplatky za psa v roce 2021 jsou ve výši 120.00 Kč a za každého dalšího psa 240.00 Kč. 

Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2021. Můžete poslat na účet obce č. 103698982/0300, VS č.p. 

Obecní pozemky se platí též do 31. 3. 2021 dle platných smluv. 
                 

Provoz tlakové kanalizace Chvojenec 

Majitel nemovitosti nemá oprávnění a nesmí zasahovat do zařízení jímky, případně je 

opravovat. 
 

Kanalizaci ve Chvojenci a čistírnu odpadních vod v Rokytně provozuje Svazek obcí Rokytno-

Chvojenec  www.sorch.cz 

 

STOČNÉ 

Stočné se platí dle spotřeby dle vodoměru na vodovodní přípojce. Nemovitosti, které 

používají i jiný zdroj vody, platí stočné dle směrných čísel (36 m
3
/osoba a rok). 

V případě, že některá domácnost má větší odběr vody, kterou neodvádí do jímky (bazén, 

zalévání, hospodářská zvířata) a tento odběr je větší než 30 m
3
 za rok, může se jí tento odběr 

vody odečíst a nebudou z něho platit stočné. Podmínkou tohoto odečtu, ale je odborná 

instalace certifikovaného vodoměru na tento odběr vody. Instalace vodoměru musí být 

nahlášena na obecním úřadě ve Chvojenci a musí být předány doklady k vodoměru, včetně 

fotografie počátečního stavu. Instalovaný vodoměr musí být každých 6 let znovu přezkoušen 

a certifikován. S majitelem takto instalovaného podružného vodoměru bude sepsán dodatek 

ke stávající smlouvě. Podružný vodoměr se zohledňuje pouze ve fakturaci I a IV (odpočet 

VAKu). V případě když sami hlásíte odpočet VAKu nahlaste i odpočet na Obecní úřadu 

Chvojenec.  

Stočné na rok 2021 je ve výši 39,00 Kč za m
3 

včetně DPH. 

Platby za stočné v roce 2021 budou vybírány na základě fakturace a to 4 x ročně (březen, 

červen, září a prosinec) - dle spotřeby Vak za čtvrtletí – faktura zálohová a faktura dle 

odpočtu, případně jedna fakturace dle směrných čísel. Stočné lze zaplatit převodem na účet 

(tento způsob upřednostňujeme)  nebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci v úředních 

hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do Vašich poštovních schránek. V roce 2020 se 

nám již přihlásilo více domácností k zasílání faktury na email, pokud nám ho oznámíte 

budeme posílat i Vám.  

 

PROVOZ KANALIZACE 

 

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění odpadních vod se řídí provozními 

podmínkami.  Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z domácnosti, ne vody 

http://www.sorch.cz/


z různých jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, 

hygienické potřeby, hadry a podobné předměty, do kanalizace nepatří a 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 nebo volat na telefonní čísla: kancelář OÚ  tel.  

466 989 186 (kde bude Vaše porucha zapsána a předána k řešení), mimo pracovní dobu 

volejte pana Bronislava Kašpara  tel. 774 302 226 nebo paní Jaroslavu Píšovou tel. 606 660 

209.  

Stále hledáme pracovníka, který by ve Chvojenci prováděl opravy poruch. Nejedná se o 

pracovní poměr, pouze o dohodu o provedení práce a je placena dle skutečně odpracovaných 

hodin. V případě Vašeho zájmu volejte tel. 606660209. 

 

Zpráva z Mateřské školy Chvojenec 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

s blížícím se koncem roku, každý bilancuje, a proto i my s Vámi zavzpomínáme, co se nám 

letos povedlo, z čeho máme radost a co je v naší školce nového.  

V únoru proběhlo vystoupení pro rodiče s tanečkem Rafaela a pohádkou O dvanácti 

měsíčkách, a poté děti předvedly i na Setkání žen. Vystoupení se povedlo a věříme, že i pro 

Vás to byl příjemně strávený čas. Na jaře byla MŠ uzavřena z důvodu koronaviru, ale volný 

čas jsme využili k výrobě didaktických her a pomůcek pro naše děti. Velmi si vážíme a tímto 

děkujeme naší paní starostce a zastupitelstvu za krásnou kuchyň, která splňuje veškeré 

předpisy a normy dle EU, byla vybudována také na jaře. V kuchyni a jídelně je nová dlažba. 

O prázdninách bylo provedeno malování vnitřních prostor školky, které následně paní 

učitelka Dita Křížová krásně vyzdobila, aby se u nás dětičky cítily dobře. V létě 2021 

plánujeme pokračovat – budeme malovat lehárnu a třídu. Velký dík patří i panu Křížovi za 

drobné opravy či sestavení nábytku v MŠ. Také bych touto cestou chtěla poděkovat paní Věře 

Vaňkové, Nicole Šefrankové a Marii Kašparové za pracovní výpomoc při nemocech 

personálu. Velké poděkování za mnohaleté vedení školky patří paní ředitelce Miroslavě 

Filípkové, která bohužel ze školky odchází. Přejeme ji hodně štěstí a zdraví v další etapě 

života. 

V létě přibyla na zahradě MŠ průlezka, za což patří velký dík paní starostce Jaroslavě Píšové. 

Dětem přinesla velkou radost a hravou formou na ni procvičují své motorické dovednosti. 

Také nesmíme zapomenout s poděkováním na zaměstnance obecního úřadu, kteří se nám 

vzorně přes léto starají o naše přenosné bylinkové záhonky a po celý rok udržují naši zahradu 

v bezvadném stavu. Sekají trávu, upravují zeleň, hrabou listí, obstarali a usadili nám vánoční 

stromeček, který ozdobili světýlky, pomáhají s drobnými opravami v MŠ. 



A začal nám čas Adventu. Paní učitelka s dětmi napekla cukroví, děti pilně cvičily básničky a 

koledy. Na návštěvu přišel i čert, kterého si děti oblékly sami (paní učitelku) a zavolaly na 

anděla, který s radostí přiletěl také. Čert podělil děti kornoutem zdravého mlsání a balíčkem 

zlatých mincí pro štěstí. Další týden děti u stromečku zazpívaly koledy a přednesly básničky 

Ježíškovi. S rozzářenýma očima vypustily balonky přání a pozorovaly, jestli jejich balonek 

doletí až do nebe k Ježíškovi. Pod stromečkem Ježíškovi zanechaly kouzelnou schránku, kam 

svá přání vhodily. Druhý den, tam již schránka nebyla. Fantasie dětí pracovala na plno… Byl 

to opravdu Ježíšek? Nevzal nám tu schránku někdo jiný? Byl to Ježíšek v podobě naší paní 

starostky a jejich pomocníků. Po víkendu plném očekávání nás Ježíšek v MŠ navštívil. Děti 

dostaly nejenom plno krásných dárečků pro hry ve školce, ale každý si odnesl jeden dáreček 

domů, který měl na svém seznamu pro Ježíška. Užili jsme si krásné dopoledne, plné 

rozzářených dětských očí a spokojených úsměvů. Přejeme i Vám v Novém roce hodně štěstí, 

zdraví a radosti. Není nic hezčího, než rozzářené tváře a oči našich dětí. 

                                                                                        Kolektiv MŠ. 

 Zpráva z TJ Sokol Chvojenec a.s. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o fotbalu v naší obci.  

 

Jak někteří z Vás víte, byli jsme nuceni pro nedostatek hráčů odhlásit ze soutěže naše „B“ 

mužstvo, které dosud hrálo IV. třídu Holicka. 

Teď už máme pouze mužstvo „A“, které už několikátou sezonu hraje okresní přebor. Tato 

soutěž byla jak na jaře, tak i na podzim přerušena pro celosvětovou nemoc a tím se nás všech 

týkaly různá opatření. 

Po rozehrané podzimní části je naše mužstvo na pěkném 3. místě této soutěže, když 8 zápasů 

5x vyhrálo, 2x prohrálo a 1x remizovalo. Mužstvo má 16 bodů a skóre 29:9 branek. 

V mužstvu máme nejlepšího střelce celého okresního přeboru. Je jím Pepa Vrátil, který 

soupeřům nastřílel 14 branek. Doufám, že se mu bude dál dařit, až se soutěž opět rozehraje. 

Mužstvo stále trénuje. Víťa Klouček, který si zaslouží veliký dík, protože je to hlavně jeho 

zásluha, kde mužstvo momentálně je.  

Dovolte mi, abych popřál všem hráčům pevné zdraví, ať se jim vyhýbá zranění a baví nás 

všechny pěkným fotbalem jako doposud. 

V létě jsme opět pořádali memoriál Josefa Kloučka – už 27. ročník. Turnaj se velice vydařil, 

protože ho vyhrálo domácí mužstvo, když porazilo Sezemice 3:0, Holice 1:0 a Lukavice 2:1. 

Na druhém místě skončili hráči Holic, třetí pak byli hráči z Lukavice a na posledním místě 

skončili hráči z nedalekých Sezemic. 

Za pomoci naší starostky a celého zastupitelstva jsme zrekonstruovali naše kabiny a postavili 

velkou klubovnu s terasou. Byla to hlavně zásluha party Luďka Kotfalda, které patří velký 

dík. Dík však patří všem hráčům i fanouškům fotbalu, kteří se svou prací zasloužili o tak 

krásnou stavbu, kterou nám závidí ostatní mužstva. Nebýt peněžní dotace od naší Obce 

nemohl vy se tento projekt realizovat. Proto ještě jednou děkuji naší paní starostce a celému 

zastupitelstvu.  

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se o náš fotbal starají, nebudu jmenovat, 

však všichni vědí, o koho jde. 

Dovolte, abych Vám všem popřál hodně štěstí a hlavně zdraví v této nelehké době. 

 

                                                                                                Jan Kreizl, sekretář fotbalu  



 

                                 

Zpráva z TJ Sokol Chvojenec a.s. – Sport pro všechny 

Cvičení úspěšně na začátku roku začalo, ale postupně se zastavilo. Naše ženy začaly 

nepravidelně chodit na příjemné vycházky do přírody. Cvičilo se i na novém Víceúčelovém 

hřišti. V září byla nová sezóna zahájena cvičením s Hanou Daškovou, bohužel s malou účastí. 

Po několika hodinách cvičení dětí a žen v září došlo opět k zastavení. Předvánoční vycházka 

žen ukončila tuto neúspěšnou sezónu. Ale hýbat se musíme! Proto opět od února 

připravujeme vycházky do přírody a v jarních měsících cvičení na Víceúčelovém hřišti. 

Děkujeme tímto všem dětem a ženám z SPV Chvojenec za přízeň.  

                         Na Vaši účast se těší cvičitelky Jarča Píšová, Dita Křížová, Hana Šimonová.  

 

Den sportu ve Chvojenci měl již III. ročník. Ten kdo se zúčastnil byl spokojen. Příjemné 

zahájení na Víceúčelovém hřišti, soutěže na cestě „Švihnoska“ a u lesa zakončily soutěže na 

fotbalovém hřišti.  

Víceúčelové hřiště ve Chvojenci má za sebou prvních šest měsíců provozu. Hlavní rozjezd 

ho však čeká v 2021. Hlavní činností byl tenis, ale též proběhl Nohejbalový turnaj. Informace 

o provozu, přihlášení, platbách a vstupu, naleznete na webových stránkách www.chvojenec.cz 

Využijte možnosti tohoto nového sportovního zařízení obce Chvojenec, které na Vás čeká a 

nabízí Vám své prostory.   

 

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Chvojenci 
 

Vážení spoluobčané, hasičky a hasiči, 

Dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru v letošním roce.  

Každý z nás v letošním roce pocítil dopad pokračující situace s nemocí Covid. Méně či více se musel 

přizpůsobit každý vzniklé situaci v rodině, zaměstnání a v plánování svého volného času. Práce celého 

sboru po dobu celého roku nabírala zcela jiný směr, se kterým nikdo z nás nepočítal a vše jsme řešili s 

výborem sboru operativně podle právě potřebné situace.                                                                            

Společné kulturní akce, které jsme měli plánovány společně s obcí byly výrazně omezeny a další zcela 

zrušeny. První týden v lednu jsme ještě stihli naši výroční členskou schůzi, na konci měsíce ledna 

proběhlo školení členů jednotky na motorové pily v Chotči a první týden v únoru náš tradiční ples v 

Rokytně.  Dále v červenci proběhlo otevírání multifunkčního hřiště, kde byli přítomni zástupci sboru.                                                                                                                                         

Největší naší akcí na kterou nás motivovala a postupně připravovala naše jednatelka Marcela 

Bartošová, byl v měsíci září netradiční útok sborů v Poběžovicích u Holic, kde jsme se jako družstvo 

umístili na prvním místě v kategorii PS12 a na čtvrtém místě v kategorii PS8. Nikdo z nás takový 

výsledek neočekával a pro všechny soutěžící i přihlížející to bylo velké překvapení. Další akcí byla 

účast členů a techniky na oslavách města Holice v měsíci září a poslední akcí v říjnu třídenní výjezdní 

zasedání našich členů do Jánských Lázní. V prosinci jsme pomohli obci s rozvozem balíčků pro 

Mikulášskou nadílku. 

V průběhu celého roku se uskutečnilo více brigád a s tím spojených brigádnických hodin našich členů.  

http://www.chvojenec.cz/


Na opravě techniky se odpracovalo celkem 58 hodin. Zde musím vyzvednout obětavost pana Petra 

Provazníka a Vlastimila Mádla. Dále byla provedena oprava do zatékající střechy na hasičské 

zbrojnici a oprava omítek uvnitř garáže, kde především zásluhou pana Miroslava Horáka se 

odpracovalo celkem 63 hodin. Dalších 88 hodin naši členové odpracovali na úklidu hasičské 

zbrojnice, vystěhování prostoru pro náš obecní obchod a pomoc v obci.                                                                                                                                                  

Všem členům, kteří se na výše uvedených akcích podíleli touto cestou děkuji  jménem sboru i 

obecního úřadu.                                                                                                                         

                                      Činnost JSDH Chvojenec  

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Chvojenci pracuje pod vedením velitele pana 

Jaroslava Kubánka. Od dubna jsme začali s prováděním dezinfekce veřejných ploch v obci (zastávek, 

dětských hřišť, odpočinkových míst a míst k ukládání tříděného odpadu. Více výjezdů bylo zejména 

v letních měsících z důvodu záplav v obci. Jednotku JSDH tvoří 10 členů a k výjezdům se používají 

naše vybavená zásahová vozidla TATRA 148 CAS 32 a FORD TRANSIT. Naše jednotka je zařazena 

do JPO 5. V průběhu roku se podílela na následujících technických zásazích a mimořádných 

událostech  

15.3. technická pomoc-fotbalové hřiště. 

  4.4. a 2.5. dezinfekce veřejných ploch v obci 

12.6. mimořádná událost-čerpání vody v horní části obce z důvodu záplav v technických prostorách 

nemovitosti  

14.6. mimořádná událost-čerpání vody v horní části obce, protlačení a pročištění propustí podél 

komunikace 

19.6. technická pomoc– monitoring v obci, pročištění propustí v obci. 

20.6. technická pomoc-čerpání vody v technických prostorách nemovitosti. 

14.7. technická pomoc – protlačení propusti podél komunikace, čištění komunikace od bláta   

23.7. technická pomoc-úklid komunikace v obci, protlačení a pročištění propusti v horní části obce 

19.8. technická pomoc-MŠ likvidace vos v zahradě 

18.10., 25.10. a 8.11. dezinfekce veřejných ploch v obci 

Na výše uvedených akcích členové výjezdové jednotky odpracovali v letošním roce celkem 128 hodin.  

Již tradičně musím společně s výborem sboru touto cestou poděkovat za podporu a významnou pomoc 

paní starostce Jaroslavě Píšové, panu Bronislavu Kašparovi a všem členům obecního zastupitelstva. 

Bez jejich spolupráce a pomoci by výše uvedené aktivity sboru a jednotky nebylo možné provozovat.   

Na závěr mojí zprávy děkuji všem našim členkám a členům za vykonanou práci, kterou pro nás 

vykonávají ve svém volném čase a jejich rodinám za podporu a trpělivost.  

Našim spoluobčanům přeji jménem celého sboru do dalšího roku hodně zdraví a spokojenosti bez 

mimořádných událostí.  

 

                                                                 Lubomír Pola, starosta SDH Chvojenec 

 

                                                                                       



 

 

 

Myslivecký spolek Chvojenec z.s. 

 

O chvojeneckých myslivcích, péči o zvěř a krajinu 

Tento krátký článek má za cíl poskytnout základní informace o naší činnosti a je určený především a 

paradoxně těm z vás, kteří nemáte o myslivost žádný zájem, nebo k ní chováte i jistý odpor.  

Častá stereotypní představa myslivce je jeho karikaturou: „bouchal“, který se pohybuje se zbraní v lese 

nebo „zákeřně“ číhá na posedu a střílí po všem živém; a k tomu vám nadává pro vašeho psíka 

nezbedně pobíhajícího lesem. Ve skutečnosti patří samotný lov, z hlediska hodinové „dotace“, k těm 

méně častým aktivitám. Jsme-li u lovu, je potřeba napsat, že jde o lov pečlivě vybraných druhů nebo 

dokonce konkrétních kusů zvěře. Jeho význam je především hospodářský a ekologický. Jedinou 

výjimkou, kdy převažuje význam tradice, je jeden až dva hony ročně, během kterých se uloví doslova 

několik zajíců, a to opět jen v případě, že je daného roku v honitbě zaječí zvěře relativní dostatek, a 

k tomuto několik společných „čekání“ na kachny. Zmíněný hospodářský význam spočívá v odlovu 

černé zvěře, tedy divokých prasat, která jinak působí značné škody na polnostech a, což je méně 

známým faktem, i na drobné zvěři a zvěři srnčí. Na pomezí ekologického a hospodářského významu je 

uvážený lov zvěře srnčí, která se loví dle schváleného plánu s přihlédnutím k úhynům zvěře včetně 

ztrát na silnici. Nutností je udržovat početnost srnčí zvěře v takovém stavu, aby nedocházelo 

k nadměrnému okusu stromků v lesních porostech. V této souvislosti je nutné seznámit vás i 

s ekonomickou stránkou věci: Myslivecké sdružení nese zodpovědnost za nadměrné škody zvěří 

napáchané, jaké je právě okus v lese a škody na polích. Tyto škody, je-li jejich nárokování 

opodstatněné, pokrývá sdružení z velmi skromných finančních zdrojů plynoucích z prodeje zvěřiny a 

ze zápisného na speciální zkoušky z vodní práce psů. Jediným „materiálním prospěchem“ 

individuálních členů je (velmi občasný, zpravidla jednou ročně) „podíl“ zvěřiny z ulovených kusů. 

Z tradice patří lovcům tzv. lovecké právo, tím se rozumí jedlé vnitřnosti z jím ulovené spárkaté zvěře. 

Podobně jako v jiných mysliveckých společnostech, tak i u nás si lovec ponechává sele černé zvěře do 

30 kg váhy, jako motivaci pro nutný zvýšený odlov tohoto druhu. Pokud vezmete v úvahu čas 

v honitbě strávený, jde, mohu-li parafrázovat Otu Pavla, o nejdražší maso ve střední Evropě. 

Jak bylo uvedeno výše, je lov jen malou částí naší činnosti. Mnoho času a dobrovolnické činnosti je 

věnováno péči o zvěř. Tato spočívá v budování stálých a dočasných napajedel a tůní, krmných zařízení 

a ve výsadbě pro zvířata a ptáky (tedy nikoliv pouze lovnou zvěř) vhodných druhů rostlin, keřů a 

stromů. Pro konkrétní představu obhospodařuje náš spolek 20 krmelců a zásypů. V zimě je sypán oves 

a pšenice (pořízeno z vlastních finančních zdrojů) do každého krmelce a zásypu minimálně jednou 

týdně, a to i v odlehlejších částech honitby. Dále se do krmelců zakládá seno a „letnina“ (odborný 

výraz pro usušené maliní, ostružiní, kopřivy a olistěné letorosty ovocných stromů). V brzkých letních 

měsících se myslivci věnují další mimořádně důležité činnosti: Před sečením luk tyto procházejí a 

hledají a odborně odnášejí do okraje lesa nebo nesečených luk nově narozená srnčata (nesmějí být cítit 

lidským pachem, jinak se jich srna již neujme; nutno nosit na husté podestýlce trávy!) a instalují různé 

typy „odpuzovačů“, aby případně odvedla před sečí mláďata srna sama. V opačném případě jsou 

srnčata doslova rozsekána sekačkou. Zdlouhavou, nechutnou, a snad záslužnou činností je i to, že 

myslivci obcházejí „státnici“ v celé trase honitby a cca každých 5 metrů aplikují velmi smrdutý 

postřik, který by měl zvěř odpuzovat a bránit tak jejímu střetu s vozidly.  



Toto je jen malý výčet z našich aktivit. Velmi vás prosíme, abyste nás vnímali spíše jako svého druhu 

„rangery“, kteří se v rozsáhlých amerických národních parcích starají jak o „přírodu“, tak o 

„management“ divoce žijící zvěře, do kterého patří, pro někoho nelibě, i lov. Nikdo jiný, ani krajské, 

ani státní organizace se o divoce žijící zvěř – a zvířata obecně – nestará. My tak můžeme činit jedině 

ve spolupráci s místními zemědělci a lesníky (ZAS Býšť, Farma Skutil a LČR) a ve spolupráci s vámi: 

Prosíme vás o uvědomění si, že lesy a okolí rybníků nejsou městskými parky, nebo obdobou 

„lunaparkyzovaných“ Hradeckých lesů. Jde o domov zvěře a zvířat, která mají své biologické potřeby. 

Pokud je i nadále chcete vídat, je nutné tyto brát v potaz. Zvěři nejvíce škodí pohyb osob cca jednu 

hodinu před setměním, a to zejména v oblastech, mezi kterými přechází z denních úkrytů na pastvu 

(např. mezi lesem Žernovem a Šmatlánem, mezi okrajem lesa severně od obce a poli a podobně). 

Pokud je to možné, neprocházejte se v těchto oblastech v uvedené době. Ze stejného důvodu vás 

prosíme o zvážení nutnosti dnes módního běhu s čelovkou v nočních nebo brzkých ranních hodinách. 

Tato aktivita zvěř extrémně plaší a znepokojuje právě v době, kdy vyhledává potravu. Denní ruch ji 

donutil pást se především v noci, tak jí ponechejme alespoň tento čas klidu. Nemůžete li si pomoci, 

důsledně čelovku používejte. Během lovu jsme extrémně opatrní, často vybavení pomůckami pro 

noční vidění, ale ani zkušený myslivec nečeká ve 4 hodiny ráno tak nepravděpodobný zjev, jako je 

koloběžka tažená psy právě v „oblasti klidu“ mezi rybníky a lesem. Téměř až nelidským chováním je 

ponechání psů na volno zejména v okolí luk v jarních měsících a v měsících zimních a předjarních. I 

když vás pejsek srnče nebo těhotnou („plnou“) srnu nezadáví, nebo přímo na místě neuštve, můžou 

tyto pojít samotným stresem a vyčerpáním. Vyvarujte se proto prosím tohoto jednání! Pole a les jsou 

především domovem zvěře. Ne parkem pro volné pobíhání psů. V případě extrémně nezodpovědného 

chování (rozjíždění lesa motocykly, štvaní zvěře...) je dobré upozornit, že několik našich členů má 

statut myslivecké stráže a jsou tedy úředními osobami s právy a povinnostmi ze zákona vyplývajícími, 

Mohou si vyžádat součinnost obecní nebo státní policie.  

Nechceme tuto informativní stať zakončit negativně. Jejím cílem bylo informovat o naší činnosti a 

upozornit vás na potřeby volně žijících zvířat, které jsou dnes často, snad z neznalosti, rušeny 

„outdoorovými“ aktivitami. Je paradoxem, že jak myslivost, tak tyto venkovní sportovní aktivity jsou 

vykonávány lidmi, kteří přírodu a pobyt v ní milují. Naše zájmy jsou do značné míry stejné. Snad 

s rozdílem, že myslivec je více přímým aktérem v životním prostředí a tedy, s prominutím, díky 

stovkám hodin strávených pozorováním zvěře a péčí o ni, více rozumí jejím potřebám. Proto vás 

prosíme o součinnost a respektování případného zdvořilého upozornění tehdy, když vaše chování „v 

lese“, snad z neuvědomění si souvislostí, nadměrně ruší zvěř nebo poškozuje její životní prostředí.  

Lovu a lesu zdar!   

                                               Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D., Myslivecké sdružení Chvojenec, z. s.

Zpráva kulturní komise za rok 2020 
 

Kulturní komise naplánovala jako každý rok mnoho kulturních a společenských akcí. 

Vzhledem k celosvětové pandemii Covid-19 byly od jara 2020 kulturní a společenské akce 

pozastaveny.  

     

Uskutečnily se jen akce ze začátku roku a při uvolnění opatření proti koronaviru:  

Hasičský a Sokolský ples, Setkání žen, Karneval pro děti, výlet do Mirakula, Otevírání 



víceúčelového hřiště, Memoriál J. Kloučka, Zkoušky vodní práce ohařů, Den sportu, Na kole 

s Pepou, netradiční Mikulášská nadílka  a Betlémské světlo.  

    

  Kulturní komise přivítala 6 nových občánků: 2 děvčátka, Lili a Amalii a 4 chlapce, 

Roberta, Adama, Michala a Františka. Vítání se uskutečnilo 17. 11. a 15. 12. na zahradě 

mateřské školy Chvojenec.  

     Také bylo popřáno 22 spoluobčanům, kteří v tomto roce oslavili své jubileum 70, 75, 

80, 85, …. let. Nejstarší občankou je paní Anna Bohdalová, která oslavila 95. narozeniny.  

     V roce 2020 jsme se naposledy rozloučili s Hanou Vrátilovou, Marií Kučerovou, 

Evženií Slabou, Marií Kopovou, Jiřinou Kovářovou, Marií Zemanovou,  Karlem Forgem a 

Martinem Slabým. 

 

V kalendáři na rok 2021 naleznete pravidelné kulturní, sportovní a společenské akce, které by 

měly být součástí našeho života a obce. Akce se uskuteční pouze za příznivé situace v pande-

mii. Věřme, že se nebude opakovat rok 2020 a opět se budeme setkávat.  
      

                                                                                                Za kulturní komisi Mgr. Laďka Fléglová 

 

Obecní knihovna Chvojenec 
 

V naší obci je každé pondělí v odpoledních hodinách otevřena Obecní knihovna Chvojenec. V nabídce 

jsou knihy různého žánru pro dospělé a děti - knihy životopisné, dobrodružné,  naučné, 

krimi,  beletrie, encyklopedie aj. Také výběr časopisů pro ženy, muže i děti. 

V době uzavření knihovny funguje KNIHOBUDKA, kde si knihy vezmete, ale nevracíte. Žádné knihy 

sami nedoplňujte, knihy se doplňují dle pravidel. 

                                                            Knihovna dále funguje dle aktuálně vydaných nařízení vlády ČR.  

                                                                              Na setkání s Vámi se těší knihovnice Hana Šimonová.  

 

 

Různé informace 

 
Příprava nových jízdních řádů 

 
V souvislosti s připravovanými změnami jízdních řádů autobusových linek máte možnost navrhnout úpravu v  

jízdních řádech s platností od 7. března 2021. Navrhnuté jízdní řády jsou na k nahlédnutí na obecním úřadu. 
Zásadní změnou, které prosím věnujte pozornost, je sjednocení tras dálkových linek č. 680036 (dopravce 

Zlatovánek) a č. 680754 (dopravce ČSAD Ústí n. Orlicí) v úseku Svitavy – Hr. Králové. Zároveň těmto linkám 

je dán dálkový charakter, jehož primárním určením je rychlá přeprava cestujících na delší vzdálenost se 

zachováním co největšího počtu přestupních vazeb po trase. 
Díky této změně dojde ke změnám jízdních řádů příměstských linek a to zejména linky č. 650800, č. 680814 a č. 

700926 v úseku Vysoké Mýto – Holice. Část současných spojů linky č. 680036 v úseku Polička  - Svitavy bude 

nově na lince č. 680828. Stejně tak jako část současných spojů z linky č. 680754 v úseku Jevíčko – Svitavy, 

která bude nově na lince č. 680873. 
                                         Vaše připomínky k jízdním řádům nám prosím zašlete do 15. ledna 2021. 

 

Oznámení VAK Pardubice  

Na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 

byla schválena cena vodného platná od  1. 1.  2021 ve výši 44,36 Kč + zákonem stanovené 

DPH.  



 

Obec Chvojenec je součástí svazků  

 
Svazku obcí Rokytno-Chvojenec  

 

           
Rozpočet na rok 2021  

         

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY  2 150 400,00                    

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE  2 150 400,00                         

 

Dobrovolného svazku obcí Holice   

 

Do zmíněného svazku vstoupily obce:, 

Býšť, Dobříkov, Dolní Roveň, Dolní 

Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní 

Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, 

Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, 

Týnišťko, Uhersko, Veliny a Vysoké 

Chvojno. 

 

Rozpočet na rok 2021 

 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY   1 245 567,00 

FINANCOVÁNÍ                      572 858,00                           

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE  1 818 425,00 

 

Svazku obcí Loučná 

 
Býšť, Časy, Dašice, Chotěč, Chvojenec, 

Kostěnice, Lány u Dašic, Moravany, 

Rokytno, Sezemice, Slepotice, Spojil, 

Úhřetická Lhota 

Rozpočet na rok 2021  

 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY   227 100,00 

FINANCOVÁNÍ                   400 000,00 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE  627 100,00 

 

Místní akční skupiny Holicko 

 

Jsme partnerství obcí, podnikatelů, 

neziskových organizací a aktivních lidí, 

kteří chtějí něco udělat pro Holicko – 

region, kde bydlí a pracují. 

Jsme nezávislí na politickém rozhodování 

– ačkoliv se průběhu let změnili 

představitelé politických stran, vlády, kraje 

nebo i obcí, tak MAS Holicko tu stále 

aktivně působí. 

Fungujeme na základě tak 

zvaného principu LEADER. To ve 

zkratce znamená, že prostřednictvím 

partnerství a metody „zdola nahoru" se 

snažíme najít společnou řeč nad potřebami 

a prioritami, tak aby život na Holicku byl 

příjemnější, bezpečnější a radostnější pro 

většinu místních obyvatel. Proto jsme 

s místními obyvateli neustále v kontaktu – 

ptáme se, posloucháme a reagujeme na 

jejich potřeby.  

Cílem MAS Holicko je tedy zlepšit kvalitu 

života v regionu, a to prostřednictvím 

mnoha různých aktivit 

 

 

 

       
 

 

 

 

https://holicko.cz/


  

 

 

 

Své služby a produkty v obci Chvojenec Vám nabízí: 

David Skutil – tel. 777604908, brambory    

Václav Kozák – tel. 774431308, česnek  

Antonín Jablonský – tel. 777730718, catering a 

víno 

MVDr. Martin Kopic – tel. 602118607, veterinární 

služby 

Vít Centner – tel. 736250202, kontrola a revize   

plynových kotlů

Jiří Matrka – tel. 607628712, žaluzie  

 

 

Jana Vrbatová, Chvojenec 222 – tel.: 728978929, poradna, půjčovna, prodej a výdej zdravotnických potřeb, 

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

 



 

 

 

 

            Tříkrálová sbírka 2021v obci Chvojenec  

Sobota 9. 1. 2021 v Kapličce sv. Anežky České 

od 9.
00

 – 11.
00 

a 13.
00

 – 15.
00

 hodin 

Pokladnička bude také do konce ledna 2021 na obecním úřadě a některé dny v prodejně.  

 

Slovo na závěr 

      Rok 2020 byl velice náročným rokem pro každého z nás. I když nás přímo nepostihlo 

nové onemocnění Covid-19, ovlivnilo náš život. Kulturní, sportovní a společenské akce se 

nám v březnu zastavily. Po krátkém uvolnění v letních měsících jsme byli opět postaveni před 

nová omezení. V naší obci, i přes krácení financí, došlo k dokončení třech významných 

staveb. Víceúčelové hřiště je připraveno poskytnout prostor na sportovní vyžití široké veřej-

nosti. Bezpečnější chodník máme ve středu obce. Sportovní kabiny se po několikaletých 

přípravách dočkaly rozšíření a vytvoření nového obecního zázemí. Naši občané mohou také 

opět chodit do obecní prodejny pro základní potraviny a spotřební zboží.  

     V roce 2021 se připravují dvě důležité dopravní stavby. Místní komunikace Střídeň bude 

kompletně zrekonstruována. Nový chodník ve směru na Vysoké Chvojno čeká na dotační 

pomoc a zahájení, snad se to podaří. Akce obce Chvojenec jsou naplánovány v kalendáři 2021 

a věříme, že se většina z  nich uskuteční. Musíme být zodpovědní, ale v Obci Chvojenec to  

musí žít.  

            Přeji Vám všem jménem svým, zastupitelů a zaměstnanců Obce Chvojenec úspěšný 

rok 2021, který prožijme ve zdraví a spokojenosti.                                   Jaroslava Píšová 


