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Pouze pro potřebu Obecního úřadu Chvojenec.    

                         Neprodejné. 

 



Zpravodaj roku 2021 Vám přináší důležité informace o průběhu rok 2021 a na rok 2022. Zde 

věnujte pozornost především odpadovému hospodářství. Přes omezené možnosti činnosti zde 

máte i informace ze spolků a dalších našich přispívatelů.  

 

     Uskutečněná velká akce obce v roce 2021 

 
Zrekonstruovaná Střídeň, to je úspěch letošního roku. Po obdržení dotace z MMR na pouze 

místní komunikaci se podařilo vystavět i nový chodník a parkovací místa. Nové sloupy 

veřejného osvětlení s rozhlasem jsou už jen závěrečný doplněk celé stavby. Máme nyní pěkný  
 

Letošní rok byl opět jiný než ty předešlé. Důležité je se dívat dopředu a pracovat na věcech, které 

naše obec potřebuje. Nesmíme však zapomenout na ty, kteří tu s námi byli a svou prací pomohli 

připravit dnešní podobu naší obce. Vše co se v letošním roce povedlo bylo prací kolektivu lidí  jimž 

není vzhled naší obce lhostejný. Děkuji touto cestou všem zaměstnancům a ostatním příznivcům. 

Snažíme se společně svou práci vylepšovat a zdokonalovat. Pro údržbu zeleně jsme pořídili nový 

spider,  pomůže nám při sekání ploch na veřejných prostranstvích. V letošním roce jsme též upravili 

cestu k obecnímu pozemku za nádržkou v dolním konci obce. Tento obecní prostor bude částečně 

využíván od nového roku obcí jako technické zázemí. Příští rok opravíme přístup k obecnímu 

objektu č. p. 37, dnešní přístup je především pro techniku nepřístupný. Potom budeme připravovat 

změnu tohoto objektu. Podařilo se nám též koupit ½ podílů na objektech původního zemědělského 

střediska a chceme je  začít využívat pro potřebu obce. Rok 2022 bude určitě velice náročný. 

Chceme především zahájit nový chodník v horní části obce, který nám zde moc chybí. Bezpečnost 

našich občanů chceme zajistit též dalším systémem opatření, které budou hlídat především rychlost 

projíždějících řidičů. Čeká nás mnoho práce, která potřebuje také  pomoc a spolupráci vás všech. 

Již v letošním roce zahájilo stavbu několik nových stavebníků a další stavby se připravují. Obec se 

tak přirozenou cestou rozrůstá. Dle statistiky máme 731 obyvatel. Když budeme pečovat o své zdraví, 

k čemuž nám pomáhá sportovní zázemí obce, budeme dobře připraveni pro plnohodnotný život. V 

kalendáři, který pro Vás bude opět připraven, naleznete nejen odpadové informace, ale i možnost 

kulturních, společenských a sportovních akcí, které by se měli v roce 2022 uskutečnit a věříme, že se 

i uskuteční. Těšíme se s Vámi na dobrou spolupráci.  

                                                                               Za zastupitelstvo obce starostka Jaroslava Píšová 

Plánovaná akce Obce Chvojenec na rok 2022 
Hlavní akcí roku je podání žádosti a věříme, že i zahájení stavby chodníku u silnice III/3053 

od obecního úřadu směr Vysoké Chvojno. Nedostatek tohoto bezpečnostního prvku v obci nás 

velice trápí.  

 



ROZPOČET OBCE CHVOJENEC NA ROK 2022 

paragraf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY   

0 daně, poplatky, dotace 10 148 000,00  

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 315 000,00  

2310 Pitná voda 1 000,00  

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

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 10 000,00  

3612 Bytové hospodářství 60 000,00  

3613 Nebytové hospodářství 50 000,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 30 000,00  

3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů 150 000,00  

6171 Činnost místní správy 30 000,00  

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

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

  Financování - zůstatek na BÚ z 31.12.2021 3 000 000,00  

  Splátka úvěru -600 000,00 

  Příjmy celkem 13 325 000,00  

paragraf ROZPOČTOVÉ VÝDAJE   

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350 000,00  

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 360 000,00  

2223 Bezpečnost silničního provozu 150 000,00  

2321 Úpravy drobných vodních toků 620 000,00  

3111 Mateřské školy 440 000,00  

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

3314 Činnosti knihovnické 13 000,00  

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. 70 000,00  

3341 Rozhlas a televize 15 000,00  

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř. 170 000,00  

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 300 000,00  

3419 Ostatní sportovní činnost 45 000,00  

3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00  

3612 Bytové hospodářství 40 000,00  

3613 Nebytové hospodářství 40 000,00  

3631 Veřejné osvětlení 400 000,00  

3635 Územní plánování 80 000,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 085 000,00  

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 675 000,00  

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 105 000,00  

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 780 000,00  

5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00  

5213 Rezerva na krizová opatření  100 000,00  

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek  155 000,00  

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 53 000,00  

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 150 000,00  

6112 Zastupitelstva obcí 1 530 000,00  

6171 Činnost místní správy 5 273 000,00  

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  90 000,00  

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

6399 Ostatní finanční operace 76 000,00  

  Výdaje celkem 13 325 000,00  

 
 

 

 

Zasedání zastupitelstva Obce Chvojenec v roce 2022   
Zasedání zastupitelstva se budou konat v pondělí – 17.1., 28.2, 28.3., 25.4., 23.5., 27.6., 26.9., 24.10., 

21.11. a 19.12.2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Chvojenec. Termíny 

zastupitelstev se mohou měnit dle aktuální situace. 



Odpadové hospodářství v roce 2022 
 

První svoz popelnic v roce 2022 bude  v  pondělí  10.1.2022 (svoz čtrnáctidenních  známek). 

Dnem svozu komunálního odpadu (popelnic) je pondělí. 

Poplatky za odpad se budou  vybírat POUZE V ÚŘEDNÍ DNY–PONDĚLÍ A STŘEDA! 

dopoledne od 8:00 do 12:00, odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin. 

Poplatky se budou vybírat od 1. února 2022 nebo dle epidemiologické situace. 

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

pro novou známku.  

 

Opakujeme - co je důležité vědět! 

 Známky je nutné zajistit a označit popelnice do 31. 3. 2022, označené musí být v 

pondělí  4. 4. 2022. 

 Poplatek na rok 2022 je ve výši 520,- Kč na osobu a rok. 

 Poplatek neplatí děti do ukončených 12ti měsíců.  

 Slevu mají osoby nad 75 let, výše poplatku je v tomto případě 260,- Kč.  

 Poplatek je splatný do 31. 3. 2022. 

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

2022. 

 Svozovým dnem zůstává pondělí. 

 Kalendář svozů  naleznete ve svých schránkách. 

 Upozorňujeme, že je nutné dodržovat termíny splatnosti poplatku! Při jejich nedodržení 

budou ihned zasílány písemné výzvy a následně platební výměry. 

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

 

Od 1. 1. 2022 platí dvě nové odpadové vyhlášky obce. První  je  Obecně závazná vyhláška 

obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (řeší platby 

poplatku, které je na osobu a ve výši 520,-- Kč pro rok 2022) a druhá Obecně závazná vyhláš-

ka obce Chvojenec č. 2/2021,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (popi-

suje systém nakládání s odpadem v obci, místa na odkládání odpadu, četnost svozů). S vyhláš-

kami se můžete seznámit na stránkách obce nebo přímo na obecním úřadu. Právnické a fyzic-

ké osoby podnikající budou v roce 2022 platit za čtrnáctidenní svoz popelnic (za komunální 

odpad) částku ve výši 1.452,-- Kč. S  každým sepíšeme novou smlouvu, v které dořešíme i 

způsob likvidace tříděného odpadu.  

Co si musí každý z nás uvědomit!!!  

Od nového roku musíme lépe třídit. Do popelnice patří pouze komunální odpad (každý svoz 

za obec se váží a v roce 2021 jsme vyvezli cca 115t), který nelze vytřídit. Podle množství 

komunálního odpadu budeme platit za svoz v příštích letech.  Poplatek za skládkování roste. 

Domácnosti proto musí ještě lépe třídit. U plastů a papíru potřebujeme upozornit na úpravu 

tvaru odpadu před vhozením do kontejneru, aby se ho tam vešlo více. Krabice se rozkládají a 

plasty sešlapují. Do kontejnerů se sklem nepatří žádné zbytky kompotů a jídla. Do popelnic 

s plechovkami nevhazujte domovní odpad. Stále se nám nedaří pracovat i se zeleným 

odpadem. Do kontejnerů po obci nepatří větve, ty se vozí za obecní úřad, kde se štěpkují. 

Ještě se vrátím k našim pejskařům, kteří si neuklízí exkrementy svých mazlíčků. Síť košů opět 

rozšíříme a na některé připevníme též sáčky. Hlavně ve středu obce, kde máme krásné 



chodníky s upravenou zelení se musíme tohoto problému zbavit. Informace o odpadu se stále 

opakují a hlavní systém zůstává stejný. Odpadová místa jsou na plasty, sklo a plechovky. 

Papír vozíme za obecní úřad, neboť jej stále musíme kontrolovat a dotřiďovat. Dobře se nám 

daří likvidovat elektroodpad, za který jsme byli i odměněny a za peníze nakoupily nové koše 

a nové části na opravu těch rozmístěných. Nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad a dřevo 

má své 2 pravidelné termíny, v dubnu a říjnu. S odpadem budeme i nadále pracovat, ale 

potřebujeme pomoc i Vás všech. Ještě jedna připomínka… k popelnici nepatří pytel nebo 

další velkoobjemový odpad, třeba matrace…? Spolupráce s Diakonií a kontejner na textil za 

obecním úřadem pomáhá.  Kuchyňský olej a tuk má svou popelnici za obecním úřadem a je 

pravidelně vyvážen. Noste v plastových lahvích! Nenoste olej z motorových vozidel!!! Ten 

patří do nebezpečného odpadu.    

Chceme mít obec čistou a proto třídíme.    Zkuste třídit ještě lépe.   Děkujeme !!! 

                                            

Poplatky za 1 psa v roce 2022 je ve výši 120.00 Kč a za každého dalšího psa 240.00 Kč a 

nelze je rozepisovat na členy jedné rodiny. Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2022  

Obecní pozemky se platí též do 31. 3. 2022 dle platných smluv. 
                 

Provoz tlakové kanalizace Chvojenec 

 
KANALIZACI VE CHVOJENCI A ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD PROVOZUJE SVAZEK OBCÍ 

ROKYTNO-CHVOJENEC  WWW.SORCH.CZ 

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

opravovat.  
 

STOČNÉ 

 
  Stočné se platí podle 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. 

Valná hromada SORCH schválila cenu stočného od 1. 1. 2022 ve výši 45,00 Kč za m
3 
včetně DPH. 

Platby za stočné v roce 2022 budou vybírány na základě fakturace a to 4 x ročně (březen, červen, září 

a prosinec) dle spotřeby Vak za čtvrtletí, případně jedna fakturace dle směrných čísel. Majitelům 

nemovitostí, které mají zálohové placení vodného, bude stočné účtováno pouze jednou ročně (duben) 

dle skutečné spotřeby.  

Stočné lze zaplatit převodem na účet a nebo v hotovosti na Obecním úřadu ve Chvojenci v úředních 

hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do Vašich poštovních schránek. Můžeme Vám je  zasílat 

na email, pokud nám ho oznámíte. 

 

 

http://www.sorch.cz/


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, 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 Petr Nechvíle   tel. 607 650 598  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 

Rok v mateřské škole….  

Rádi bychom společně s Vámi zhodnotili loňský rok v naší MŠ. Rok byl plný hezkých zážitků, 

ale také díky epidemii občas nemilých. Bohužel i nám se nevyhnuly covidové nařízení a opatření. 

Z těchto důvodů musela být MŠ uzavřena. My jsme se s tím poprali a díky velké spolupráci rodičů, 

jsme vše zvládli a distanční výuka proběhla bez problémů. Děti plnily úkoly a za splnění sbíraly kytičky 

pro vílu Květušku, společně potom květinami ozdobili klíč od Jara. Svátky jara byly také ve znamení 

distančního vzdělávání, opět velká účast a dík rodičům, kteří s dětmi navštívili okolí MŠ, plnili úkoly a 

také ozdobili náš strom vajíčkovník. V dubnu nesmíme zapomenout na tradiční čarodějnice, které 

byly ve znamení stezky okolo Šmatlánu a také opékání buřtů na naší zahradě. Květen byl ve znamení 

projektových dnů, čekali nás dva. První byl o životě motýlů, děti si prožitkovým učením zkusily, jak je 

to v životě motýla. Od vajíčka až po nádherného motýla. Druhý projektový den s názvem Zábavné 

učení byl ve znamení polytechniky.   V průběhu celého dopoledne se střídaly nejen na stanovištích, 

ale za pomocí lektora a centrifugy si ozdobily trička, která byla překvapením pro rodiče. Červen je 

spojen s poslední akcí našich předškoláčků a tím je spaní v MŠ, ale také nás ještě čekalo závěrečné 

vystoupení. Proběhlo částečně pod střechou a částečně pod oblohou, nechybělo vystoupení 

čarodějnic Bludimíry a Bledulíny, pasování předškoláků společně s p. starostkou, opékání buřtů a 

společně strávený čas ve společnosti rodičů.    

Zahájení nového školního roku proběhlo velmi úspěšně a 24 dětí zvládlo adaptační dny bez 

velkých slziček. V závěru měsíce září na nás čekala stezka v podobě uspávání broučků, které proběhlo 

v nedalekém lese, kde děti našly pro své broučky z kamínků domeček a za zpěvu ukolébavky je uložily 

k zimnímu spánku. V říjnu na nás čekal další projektový den, který pro nás připravila p. Kreizlová. 

Přijela nám představit dvě nevšední koťátka Mikyho 5 měsíců a Batu 3 měsíce. Děti se dozvěděly 



spoustu zajímavých informací ze života šelem, ale co pro ně bylo opravdu ten nej zážitek, každý si 

mohl malé šelmy pohladit a na památku se s nimi i vyfotit. Slíbili jsme paní chovatelce, že v závěru 

školního roku navštívíme s dětmi jejich zoo a podíváme se jak Miky a Batu vyrostli. A byl tady konec 

října, ten je tradičně spojen s dýňováním. Počasí nám přálo, pohoštění také nechybělo, za ně patří 

velký dík naší tetě Gábině a tetě Dáše. Proběhlo také opékání buřtů, a tak trochu strašidelné úkoly, 

bez toho by to nebylo ono. V listopadu k nám zavítala Bílá paní a pozvala budoucí školáky na noc do 

MŠ, všichni pozvání přijali a zvládli velký úkol, a to odloučení od nejbližších. Jsou moc šikovní. A 

máme tady poslední měsíc tohoto roku, a jak bývá zvykem na začátku chodí čerti. K nám zavítali už 

v noci a proměnili školku v peklo, ale protože moc dobře vědí, že u nás v MŠ jsou jen hodné děti, 

nezapomněli na nebe. Ráno na děti čekalo překvapení v podobě výzdoby třídy, ale kde je čert? Toho 

si děti musely udělat z paní učitelek, a moc se jim to líbilo, hlavně když p. učitelky černily. Anděl přišel 

také v podobě p. učitelky Terezky. Poté děti společně plnily úkoly, stavěly oheň, vařily guláš, řekly 

básničku a nesměla chybět odměna. Krásný adventní čas je spojen i s psaním přání pro Ježíška, tento 

úkol jsme splnili, jen ho letos z důvodu pandemie nemůžeme poslat nahoru do nebe. Nenecháme si 

tento krásný čas narušit. Veselme se společně s dětmi a pomozme jim jejich tajná přání naplnit. My 

se také snažíme. Do MŠ Ježíšek přišel a společně s dětmi jsme se radovali z nadílky. Závěr našeho 

bilancování bych ráda poděkovala lidem, bez kterých by naše práce nebyla dokonalá. Děkujeme paní 

starostce, zastupitelstvu, zaměstnancům obce za péči nejen o okolí MŠ, ale také za opravy, které jsou 

v průběhu roku potřeba. Díky patří také hasičům, panu Polovi ml. za sekání trávy během letních dnů. 

V neposlední řadě děkuji všem zaměstnancům MŠ, jsme tým a bez spolupráce a vzájemné pomoci by 

ten loňský rok nebyl takový, jaký byl. Obrovský dík patří rodičům za jejich celoroční spolupráci, 

podporu, sponzorské dary, polotovary a také za účast na akcích. Vaše spokojenost je náš hnací motor 

a dodává nám sílu do dalších let. 

                                                     

Přejeme Vám všem hodně zdraví v Novém roce, abychom se mohli společně setkávat při 

akcích a společně si užívat kouzelný čas plný dětských radostí.                 Helena Veletová a kolektiv MŠ                                                                                                              

                                             Obecní knihovna Chvojenec 
 

O Vánocích obzvláště myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako bílé vločky, 

snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat 

a pošeptat jim tiché vánoční přání na dlani, můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku a 

ten je roznese do všech koutů k našim blízkým a přátelům. Přeji Vám všem -  známým, 

kamarádům, přátelům, klientům  -  poklidné vánoční svátky, hodně štěstí, lásky, vcítění, 

sounáležitosti, porozumění, hlavně pevné zdraví, pomáhejme si navzájem a respektujme se, 

zkusme věřit na zázraky nejen o Vánocích. Pamatujme, že pohybem v přírodě, pozitivním 

myšlením, četbou zajímavé knihy přispějeme nejvíce k našemu fyzickému i duševnímu zdraví     

                             Hana Šimonová, Obecní knihovna Chvojenec, Masáže pro zdraví a pohodu 



 Zpráva z TJ Sokol Chvojenec a.s.        

 

Dobrý den všem příznivcům Chvojeneckého kopané, 

byl jsem požádán o pár slov k aktivitě našeho fotbalového oddílu. Nebudu vám nic nalhávat tento rok 

byl pro náš klub velice složitý a náročný, proto mi dovolte vás o všech událostech informovat.  

Začněme tedy pěkně od začátku roku 2021. Zimní přípravu jsme neměli možnost vůbec zahájit z 

důvodů probíhající pandemie, i přesto jsme všichni doufali a přáli si, aby jarní sezóna začala v řádném 

termínu. Každý tak musel svou přípravu zvládnout individuálně. Bohužel ani jarní část sezony se 

nemohla uskutečnit, kvůli přetrvávající pandemii, což nás samozřejmě všechny mrzelo.  

Na jaře náš oddíl a vlastně celý Chvojenec zasáhla velmi smutná zpráva, že nás navždy opustil 

prezident našeho klubu pan Luděk Kotfald, jeho úmrtí nás všechny zasáhlo a bylo velmi těžké vidět 

jakékoliv lepší zítřky, když jsme věděli, že už nás nebude vést na naší sportovní cestě. Chtěl bych Vás 

proto v tento čas požádat, aby jste si udělali chvíli času a na Luďka zavzpomínali, protože pevně věřím 

že zasáhl nejen do našich fotbalových životů, ale i do spousty těch Vašich.  

Proto jsme se rozhodli ukončit tradiční Kloučkův memoriál a místo něj jsme uspořádali 1. ročník 

memoriálu Luďka Kotfalda. Turnaje se zúčastnily  týmy Horní Jelení, Býšť, Holice B a domácí tým 

Chvojence. Jako každý rok se memoriál uskutečnil poslední víkend v červenci. První místo získali 

hráči Chvojence, druhý skončil tým Horního Jelení, třetí se umístili Holice B a na posledním místě 

skončila Býšť. Další velmi důležitou zprávou byla nabídka od krajského fotbalového svazu, zda by 

jsme nechtěli od podzimu hrát 1.B třídu. Na rozhodnutí jsme neměli příliš mnoho času. Nakonec jsme 

se rozhodli tuto výzvu přijmout a postoupili jsme do krajské soutěže.  

V přípravě na sezonu jsme počítali se 17 hráči, ale  na začátku přípravy jsme zjistili, že náš nejlepší 

střelec posledních sezón Pepa Vrátil nám v této sezoně nepomůže a hned po prvním zápase jsme přišli 

i o Luďka Vacha, kterého trápili zdravotní problémy. Celou sezónu jsme proto odehráli s velice úzkým 

kádrem což nám dělalo problémy i při trénincích kde jsme se scházeli ve velice nízkém počtu. 

Podzimní část soutěže jsme zakončili na 14. místě se ziskem 14. bodů za 4 výhry, 2 remízy a 8 

porážek. Jako nováčkové soutěže jsme s bodovým ziskem spokojeni, ale určitě jsme doufali,  že 

umístění bude ještě o pár míst lepší. Zjistili jsme, že soutěž je velice vyrovnaná a rozdíly mezi týmy 

jsou minimální, proto se budeme snažit co nejlépe připravit na jarní část kde nás čeká spousta těžkých 

utkaní,  na kterých se doufám s vámi uvidíme. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem,  kteří se starají o to aby náš oddíl řádně fungoval, těch lidí 

je velká spousta proto nebudu konkrétně jmenovat. Dále bych vám všem chtěl popřát klidné prožití 

svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.    

                                                                                                      Tomáš Burkovič, administrátor fotbalu   

                               



Sport pro všechny 

Cvičení předškoláků bylo v režii paní učitelky Dity Křížové, která mohla s dětmi cvičit i přes 

epidemiologická opatření.  V červnu se předškoláci úspěšně zúčastnily atletických závodů 

v Pardubicích. V září přijela Hana Dašková a připravena byla na cvičení všech věkových 

skupin na Víceúčelovém hřišti. Stále čekáme na Váš větší zájem, cvičení je opravdu velice 

zajímavé a potřebné.  Ženy cvičily letos pouze venku na Víceúčelovém hřiště. Podzimní 

vycházka začátkem listopadu opět cvičení ukončila.   

 

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

   Na setkání v roce 2022 se těší cvičitelky Jarča Píšová, Dita Křížová, Hana Šimonová.  

 

IV. ročníkem pokračovala naše akce Den sportu ve Chvojenci. Ten kdo se zúčastnil byl 

spokojen. Účastnici prošli opět několik stanovišť po obci (víceúčelové hřiště, cesta 

Švihnoska, hřiště u lesa a fotbalové hřiště) a vyzkoušeli si své zručnosti. Máme zde mnoho 

šikovných dětí, jen je důležité je na tyto akce dostat.  

Provoz Víceúčelového  hřiště ve Chvojenci se v roce 2021 nerozjel, tak jak bychom si přáli. 

Proběhl nohejbalový turnaj, tenis využilo malé množství sportovců. Nejvíce využilo prostor 

cvičení žen, které také největší rozkvět mělo o letních prázdninách. Uskutečnilo se zde též 

Cvičení s Hanou Daškovou pro ženy a děti. 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.   
 
 

Členská schůze  TJ Sokol Chvojenec z.s. koncem června 2021 zvolila nový výbor na další 4 

roky. Členská základna  se neustále  snižuje. Někteří členové nás navždy opustili a tímto jim 

chci ještě jednou poděkovat za dlouholetou aktivní činnost.  Potřebujeme nové členy, kteří 

budou v sportovních aktivitách pokračovat. Máme k tomu výborné podmínky v podobě 

fotbalového hřiště se zázemím a nové víceúčelové hřiště. Sokolovna stále čeká na své 

znovuotevření, patří obci,  přípojky k objektu chybí.  Po jejich zajištění dojde k revitalizaci 

celého objektu. Určitě je dobrá aktivita našich nejmenších dětí ve školce, která bohužel končí 

s odchodem do školy. Maminky byli osloveny s možností cvičit se svými dětmi a cvičitelky 

jim s cvičením pomohou. Může se rozběhnout cvičení žen pro mladší ročníky, zaleží to 

především na Vašem zájmu, prostory v obecním domě jsou vyhovující.  

Naši fotbalisté mají zájem též pracovat s předškolní mládeží a naučit je základy fotbalového 

sportu. Můžete se hlásit na fotbalovém hřišti nebo obecním úřadu. Dle zájmu bude svolána 

schůzka a zahájena činnost. Když v naší obci nebyla umělá plocha mnoho z Vás ji stále 

shánělo, doporučovalo.  Dnes ji tu máme a zájem veřejnosti je malý. Nemůžeme se odovlávat 

jen na špatnou dobu, neboť venkovní aktivity za určitých podmínek stále běží. K modernímu 

životu patří pohyb v jakékoliv podobě. Též ke každé obci patří fotbalová jedenáctka.  Kvalitní 

zázemí ve sportovních kabinách dává možnost přednášek, dalších setkání, které  určitě 

uvítáme. Již dnes se na Vás těší Pavla se svou rodinnou skupinou. Je tedy na každém z Vás 

začít a přijít do „Sokola“.  

 

                                                                           Těší se na Vás výbor TJ Sokol Chvojenec z.s.   

 

http://www.chvojenec.cz/


Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Chvojenci 

 
Vážení spoluobčané, hasičky a hasiči. 

Již tradičně mi dovolte Vás před Vánočními svátky touto cestou pozdravit a informovat Vás o 

činnosti a akcích SDH a JSDH obce Chvojenec. 

 

V průběhu roku se naši členové podíleli na následujících akcích. 

 

Kulturní akce za účasti členů sboru  

V roce 2021 jsme opětovně museli omezit společně s obcí kulturní akce, které se dříve v naši 

obci pořádali pravidelně. Z akcí, které jsme připravit mohli a naši členové se na nich podíleli, 

Vám připomínám následující. 

17. června ukázka činnosti SDH pro naši MŠ 

21. srpna zajistil Letištní klub společně s členy SDH  rozloučení s prázdninami pro děti 

v prostoru letiště Chvojenec  . 

                                                           i                                                                                                                                                                                                  

 
             

4. prosince, ,,Mikulášská nadílka“ společně s obcí jsme zajistili rozvoz balíčků dětem po obci.  

 

Z celkového počtu brigádnických hodin v letošním roce bylo odpracováno 
- na přípravě a zajištění kulturních akcí jsme odpracovali 62  hodin                                                                              

- v hasičské zbrojnici 52 hodin 

- údržba propustků a kontrola podél komunikace v obci 12 hodin   

- kontrola a vyznačení funkčních hydrantů v obci 22 hodin                                                                                                                                  

- údržba zásahových vozidel TATRA 148 a FORD Transit, celkem 85 hodin. Zde děkujeme za 

příkladnou práci při údržbě vozidel panu Petru Provazníkovi a Miroslavu Polákovi  

- opravy a údržba ostatní techniky -12 hodin 

Za všechny hodiny odpracované pro sbor a obec patří všem členům, kteří zde pracovali ve 

svém volném čase poděkování. 

 

Odborná příprava členů sboru a námětová cvičení    

18. září se v Poběžovicích u Holic uskutečnil další ,,Netradiční útok“.  Naše družstvo hasičů 

zde vybojovalo krásné třetí místo v kategorii stříkaček PS12    

 

                                                 
 



12. listopadu  se uskutečnilo v Býšti pro dobrovolné hasiče našeho okrsku námětové cvičení 

zdravovědy za účasti lékařů záchranky, kterého se účastnilo našich 6 členů.                                                                             

 

Činnost JSDH za rok 2021 ve Chvojenci 

Výjezdová jednotka sboru obce pracuje pod vedením velitele pana Jaroslava Kubánka. 

V letošním roce se podílela na následujících mimořádných událostech, požárech a 

technických zásazích. 

3.  února technický zásah v obci na kontrole propustků podél komunikace. 

Od 28. února a následně každou neděli do 4.dubna - technické zásahy na provádění 

dezinfekce veřejných prostorů (čekáren, dětského hřiště, odpočinkových míst a sběrných 

odpadových míst v celé obci). Desinfekce byla prováděna pravidelně na žádost obce 

k zabránění šíření nemoci Covid 19. 

23. července technický zásah s vozidlem Tatra v Horních Ředicích  

15. listopadu výjezd k požáru osobního vozidla v obci. 

29. listopadu výjezd k požáru  komína na nemovitosti v obci . 

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.  

 
Za významnou podporu sboru, finanční pomoc a velmi dobrou 

spolupráci musíme poděkovat Všem členům zastupitelstva a 

naši paní starostce Jaroslavě Píšové.   

Bez jejich podpory by víře uvedené aktivity sboru a výjezdové jednotky nebylo možné 

provozovat. 

 
Na závěr děkuji všem našim členům za vykonanou práci pro sbor a naši obec, jejich 

rodinám za trpělivost a podporu.  

 

Našim spoluobčanům přeji jménem sboru klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a 

spokojenosti v následujícím roce, bez mimořádných událostí.  

                                                                                 Lubomír Pola, starosta SDH Chvojenec 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Myslivecký spolek Chvojenec z.s. 

 
Objevovat zapomenuté, připomínat mizející – pomístní jména v okolí obce 

Dříve pomístní jména užívali především zemědělci pro svoji orientaci. Určovali podle nich například, 

kam se chystají pracovat, kam za nimi mají přijít pomocníci, do kterých míst přinést občerstvení, kde a 

jak se rýsuje budoucí úroda. Názvy byly používány ještě v počátcích společného hospodaření. Od 

dnešních zemědělců pokračování nelze očekávat. Ti mají „půdní bloky“ nebo GPS, vyjádřené pouze 

číselně.  

Dnes tato jména slouží hlavně myslivcům k onačení srazu, výskytu zvěře, míst krmelců nebo ke 

zadokumentování úlovků.  

Na minulé výroční schůzi jsme byli podrobení testu ze znalosti pomístních jmen jednotlivých úseků 

naší honitby. Myslivecký hospodář rozdal mapy, kde jsme měli na vyznačených místech přiřadit 



tradiční pojmenování částí chvojeneckého katastru. Prokázali jsme určitou neznalost, u některých 

členů trochu omluvitelnou, ale problémy měli i rodilí chvojenečtí!  

V živé debatě jsme si osvěžili zvukomalebné názvy částí polních i lesních úseků území, na kterém 

naše myslivecké sdružení hospodaří. 

Kromě jmen vyplývajících ze jmen osob nebo rodin vlastnících určité pole nebo les (např. Pólova 

louka, Karlův kopec, Kamenického boreček, Novákovy borůvky a snad i Židovna a Vavřinka – tzv. 

agronima), jsou patrně nejčastějšími pomístními názvy v mikroregionu Chvojence pomístní jména 

připomínající dávno neexitující rybníky. Mezi tyto patří Kohel, Žabák, Slatina, Blázen (Bláznový), 

Koblih či Nádoba – tzv. hydronyma).  

Další četná pomístní jména mají vazbu na charakteristickou vegetaci daného místa. Patří mezi ně např. 

Borky (směrem od vesnice tzv. první až třetí „boreček“), louka U dubu, Volšina, Lípa, Alej, U babky 

(snad původně U babyky).  

Poměrně málo jmen má vazbu na konkrétní druh zvířat nebo hmyzu, obvykle v souvislosti s jejich 

chovem. Tak u rybníka Šmatlánu nalezneme Kachňárnu, na pokraji lesa Žernova lokalitu U včelínu a 

severně od obce Pastvinu. Na hranici naší honitby směrem k Býšti je také lokalita Strakov.  

Přestože není okolí Chvojence právě kopcovitou krajinou, i zde nalézáme tzv. oronyma, tedy názvy 

vrchů a vyvýšenin. Obecně známý je již zmíněný Žernov. Nenápadný vršek v lese severně od obce se 

nazývá Na homoli, lesík mezi obcí a Šmatlánem je Půhonného kopec. V lese nad obcí je místo zvané 

Spálenka (ohněm zničená a již nikdy neobnovená hájovna).  

Významnou kategorií pomístních jmen tvoří i názvy cest (tzv. hodonyma). Východo-západní cesta 

napříč historicky selskými lesními pozemky Hradeckého lesa se nazývá, prozaicky, Svážnicí. Některé 

polní cesty nesou lidové pojmenování podle svého vzhledu, např. Zelený pruh. Většina cest je ale 

pojmenována podle vlastních jmen, a to např. cesta Krpatova nebo Mansfeldova. Širší cesta na Drahoš 

je označována prostě jako Silnička. 

Poněkud ironický je kupodivu název velké louky pod hrází Šmatlánu. Říká se mu Amerika, a to patrně 

proto, že se nalézá poměrně daleko od obce. Opakem jsou k obci přilehlá Humna. Jen dohadovat se 

můžeme nad původem pomístních jmen, jako jsou např. Smrdovky nebo Záduch.  

Málokterá z uvedených jmen se dostala do dnešních map. Bylo by škoda, kdyby se názvy míst užívané 

v minulosti vytratily z paměti. Myslivci jsou tedy dnes těmi, kteří mohou a musí toto kulturní dědictví 

a bohatství udržet a předávat je nejen například mladším členům svého spolku, ale i dalším 

milovníkům okolí naší obce.  

Jednoduchá otázka nakonec, určená obyvatelům Chvojence: Víte, kterému frekventovanému místu 

se říká Rychetník?                                                                              

                                                                                                 Výbor  mysliveckého sdružení Chvojenec 

 
 

                                                



                                                                                                                                                                      

Zpráva kulturní komise za rok 2021 
 

     Každým rokem plánuje kulturní komise mnoho kulturních a společenských akcí. Bohužel 

pandemie Covid-19 naše plány zhatila. Z akcí se uskutečnil: koncert v Žernově, výlet do 

Mirakula, memoriál Luďka Kotfalda, zkoušky vodní práce ohařů, den sportu, na kole s Pepou. 

Venkovní akce v letních měsících se podařilo udělat, ale i účast nebyla vysoká.  

     V tomto roce se nekonalo ani vítání občánků. V letních měsících jsme čekali na narození 

dalších a před vánocemi se již vítání nemohlo uskutečnit.  Snad se situace kolem covidu-19 

zlepší a na jaře všechny narozené děti přivítáme. 

    20 občanů obce Chvojenec oslavilo svá životní jubilea. 5 spoluobčanů 70 let, 6 občanů 75 

let, 2 spoluobčani 80 let, 1 občan 85let, paní Tužilová 90 let, paní Hlásná a Ježková 91 let, 

paní Součková 92 let. Nejstarší občankou je paní Anna Bohdalová, která oslavila 96. 

narozeniny. Bylo jim popřáno vše nejlepší, hodně zdraví a byl předán dárkový balíček. Též 

návštěvy u našich jubilantů jsou přizpůsobeny a nekonají se ani klasickou návštěvou, pouze 

předáním u dveří.   

V roce 2021 jsme se naposledy rozloučili s těmito spoluobčany: Eliškou Kašparovou, 

Luďkem Kotfaldem, Marií Skutilovou, Ludvíkem Vrátilem, Jaroslavou Vávrovou, Jiřím 

Kamenickým, Jiřím Schejbalem, Josefem Zběhlíkem  a rodákem Františkem Schejbalem.                                                                                       

                                                                                                Za kulturní komisi Mgr. Laďka Fléglová 

 

 

    
 

Otevření D35 

 

Naše obec netrpělivě očekávala otevření nové části D35, které proběhlo ve středu 15. 12. 2021. Jaký 

dopad to bude mít na dopravnu ve Chvojenci? Sníží se počet aut, především nákladních? Vše ukáže 

čas. Důležité bude i dokončení další části z Časů do Ostrova a realizace přivaděče u Rokytna. Důležité 

však je, že úsek Opatovice – Časy je otevřen. O 12 610 metrů se rozrostla dálniční síť v České 

republice, od středy 15. prosince 2021 se řidiči mohou projet po novém úseku dálnice D35 z Opatovic 

nad Labem k Časům. Nově otevřená část dálnice zahrnuje víc než kilometrovou estakádu přes 

záplavové území Labe. Kromě mostů jsou její součástí dvě mimoúrovňové křižovatky Rokytno a 

Časy, na trase jsou i čtyři okružní křižovatky. Úsek umožní sjet ve směru od Prahy z dálnice D11 do 



Opatovic a pokračovat dál na Moravu, aniž by řidič museli zajíždět do Pardubic. Nově otevřený úsek 

dálnice by měl pomoci odvést část tranzitní dopravy přes krajskou metropoli, v novém roce by měl být 

otevřen navazující úsek od Časů k Ostrovu. Do konce roku 2021 se po tomto úseku jezdí bez dálniční 

známky.  

 

Městská policie Sezemice 

V obci Chvojenec provádí Městská policie Sezemice své služby již několik let a jsme 

v každodenním kontaktu. K nepopulárnímu měření rychlosti patří i další služby: prevence, 

odchyt psů, řešení nekázně, dohled nad kamerovým systémem, řešení trestné činnosti. Ve 

Chvojenci bylo v roce 2020 (letošní výkaz ještě nemáme) řešeno celkem 486 přestupků 

z celkových 1544  na území 13 obcí.  

 

Důležité informace pro každého 

 
VAK Pardubice a.s. informuje  

 

cena vodného od 1.1.2022 činí 47,36 Kč + DPH zákonem stanovené výše 

 

Jana Anděla Vrbatová 

Pečujete o svého blízkého nebo jste odkázáni sami na sebe a pomoc druhých? S námi 

nebudete na těžké životní okamžiky nikdy sami. Služba Anděla Vám přeje pohodové Vánoce 

a hezký nový rok 2022    J. A.Vrbatová  tel. 728 978 929  

 

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 

 

Iva Němcová, tel. 739129207, kadeřnické služby 

 

Česká obec  - od 1. 1. 2022 budeme tuto službu více podporovat,                                       

návod na www.chvojenec.cz  

Nastavte si tuto službu (komunikační systém) do telefonu a budete mít aktuální informace o 

dění v obci. Situace v dnešní době se mění ze dne na den, proto je zde tato služba a Vy budete 

vědět co potřebujete. 

http://www.chvojenec.cz/


 

Roman Kreizl Chvojenec 194, Holice, e-mail:  info@kockoviteselmy.cz Prohlídky jsou mož-  

né kdykoliv po předchozí telefonní domluvě!  tel.:+420776265507  Rezervace fungují formou  

SMS.  Nepoužívejte prosím e-mail k objednání prohlídky. Děkujeme     

https://www.instagram.com/kockoviteselmy   htps://www.facebook.com/kockoviteselmy.cz 

      

Obecní prodejna ve Chvojenci již funguje druhý rok a neumíme si to bez ní představit.  

Někdo jí využívá každý den, jiný pouze když mu doma něco chybí. Podstatné je, že tuto 

prodejnu zde máme. Michal Phan děkuje touto cestou všem, kteří využívají jejich služeb. Těší 

se na Vaši návštěvu i v roce 2022.  

Začne nový rok, který má tři dvojky. Někdo z Vás řekne číslo magické. Jak si s tím  

poradíme  záleží  pouze  na nás. Přeji všem, nechť mají kolem sebe jen samé dobré lidi,  

kteří  pomohou a nezradí. Naučme se chovat se k sobě slušně.  

                                                    Pevné zdraví Vám přeje starostka obce Jaroslava Píšová.  

   

  
Úspěšný rok 2022  

mailto:info@kockoviteselmy.cz

