Zpravodaj
Vysokého Chvojna
léto 2016
Vážení občané.
Dovolte, abych i já přispěl pár řádky do našeho obecního zpravodaje. Jako dnešní téma svého
příspěvku jsem si vybral dlouho diskutovanou stavbu v naší obci a to kabiny pro naše
sportovce.
Jak asi většinou již víte, tak na projektu výstavby nových kabin a společenské místnosti se již
podílelo minulé zastupitelstvo. Vypracování projektu a doladění ke stavebnímu povolení
trvalo 2 roky. Stavba je vyprojektovaná pěkně, ale bohužel je také velice drahá. Předpoklad,
že se nám podaří sehnat na výstavbu dotace z nějakého fondu se zdá jako mylný. Nepodařilo
se zatím za dva roky sehnat na výstavbu ani koruna. Obec oslovila několik firem, které mají
ve své činnosti zajišťovat a sehnat dotační peníze na takové stavby, bohužel bez úspěchu,
nesehnali nic.
Teď se vyskytl problém, co dál jak postupovat? Pustit se do výstavby pouze z vlastních
finančních zdrojů? Stávající kabiny jsou v dezolátním stavu a největší problém, který na hřišti
máme je, že tam není sociální zařízení. Po dlouhých a bouřlivých jednáních na zasedání
zastupitelstva ohledně stavby se konečně došlo snad ke kompromisu. Bylo navrženo řešení
výstavby kabin bez společenské místnosti. Další verzí je stávající kabiny renovovat a přistavět
sociální zařízení. Zástupcům našeho fotbalového klubu byly navrženy podmínky, za kterých
by výstavba začala. V současné době je v jednání dohoda, jak se fotbalový klub bude finančně
podílet na provozu šaten.
Dále rozhoduje, která verze výstavby je pro fotbalový klub nejvhodnější. Dle mého názoru by
si fotbalisté nové kabiny zasloužili. Někteří se obětavě fotbalu věnují a jako sportovci jsou
jediná složka, která v naší obci léta funguje. Zlepšeme jim podmínky ke sportu.
Na závěr dovolte, abych Vám popřál hezkou dovolenou a krásné léto.
Starosta obce
Pavel Pětioký
Ze zasedání zastupitelstva
Dne 1. 6. 2016 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo odsouhlasilo závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2015, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu za rok 2015. Starosta obce v nutných případech
bude podepisovat rozpočtová opatření.
 Obec Vysoké Chvojno nevyužije předkupního práva na prodej chaty e. č. 7 p. č.
6956/52 v k. ú. Holice a chaty e. č. 20 p. č. 6956/26 v k .ú. Holice.
 Dále byla schválena smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
uzavřenou mezi obcí Vysoké Chvojno a Pardubickým krajem.
Dále se konalo veřejné zasedání zastupitelstva 27. 6. 2016 a bylo schváleno:
 Výstavba fotbalových kabin a šaten v 1. etapě.
 Nákup profesionálního žacího traktoru GR 1600 II Kubota od firmy Agrico s.r.o.

Informace pro občany
Sběrný dvůr bude od soboty 2. 7. otevřen každých 14 dní.
HZS Pardubického kraje upozorňuje občany na možnost elektronického ohlášení plánovaného
pálení dřeva a klestí a to na svých webových stránkách www.hzscr.cz. Další variantou je
nahlásit pálení na telefonní číslo 950 570 114 (113).
Společenské akce
Oblastní charita Pardubice a Prausův pěvecký sbor Vás srdečně zvou na benefiční koncert,
který se uskuteční v neděli 25. září 2016 od 16 hodin v kostele sv. Martina v Holicích.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek je určen na podporu domácí hospicové péče na Holicku a
Pardubicku.

Stalo se v naší obci
Pálení čarodějnic letos proběhlo za ne zcela pěkného počasí. Nikoho to ale nemohlo odradit,
aby nespěchal zhlédnout loutkovou pohádku, opéct si buřta a popovídat se sousedy a
kamarády.

Dětský den – na veřejné sbírce bylo vybráno přes 6000 korun, děkujeme !
Milovníci přírody a folkové muziky se 17. a 18. června posedmé sešli ve Vysokém Chvojně.
Festival se tradičně konal v přírodním amfiteátru arboreta a slyšet jste mohli osvědčené
hvězdy i nastupující generaci muzikantů. Skvělá nálada a impozantní výhled do kraje
přilákaly téměř 1000 návštěvníků.
Podle producenta pana Ivana Kurteva „vadou na kráse“ bez pochyby největší kulturní události
v obci je technický stav amfiteátru, který činil všem pořadatelům nemalé potíže,a dokonce
poprvé došlo i ke zranění účinkujícího.
Zda-li se tu i příští rok sejde tolik významných hudebníků, bude záležet hlavně na domluvě

nového majitele areálu a organizátora Chvojení, který tímto děkuje Obecnímu úřadu i
Lesnímu družstvu ve Vysokém Chvojně za pomoc a vstřícné jednání.
Budeme doufat, že se nám krásné hudební zážitky poštěstí slyšet i za rok a my se budeme
snažit celému štábu maximálně vyjít vstříc.

Zprávičky z Bublinky
Tak tu máme konec školního roku a vytoužené prázdniny.
V měsíci květnu jsme společně navštívili ekologické hospodářství nedaleko Chrudimi
Babiččin dvoreček a Dědečkova obůrka v Licibořicích. Zde si děti mohly prohlédnout a
nakrmit domácí zvířata, která se chovala při chalupě či na statku za časů našich prababiček. V
dědečkově obůrce nás pro změnu čekaly koňské stáje a pastviny, kde se proháněly koně
s hříbaty, vyzkoušely si koňská sedla.
V sobotu 4. června jsme společně s dětmi oslavili Dětský den. Naše děti zde vystoupily
s písničkou o sluníčku, pasovali jsme deset kamarádů - předškoláků, kteří s námi od
prvopočátku strávili krásné čtyři roky. Děti si společně s DJ Živá huba zatančily a zasoutěžily,
mohly se projet na krásných fríských koních, soutěžit, házet šiškami na divočáka, nebo skákat
na trampolíně.
Posledním divadelním představením v tomto školním roce byla pohádka „O velikém šnekovi“,
kterou nám přivezla naše oblíbená Víla srdíčková.
Do časů princů a princezen jsme zavítali 13. června návštěvou zámku Žleby.
Koncem června jsme pozvali do školky rodiče, prarodiče i sourozence na besídku, kde děti
zatančily mazurku, zpívaly písničky, zahrály pohádku „O veliké řepě“, zahrály na flétničky a
předvedly ukázku hodiny angličtiny. Všichni je odměnili velkým potleskem. Předškolákům
byly předány dárky, a dětem, které navštěvují angličtinu bylo předáno první vysvědčení.
Zároveň srdečně zveme všechny děti a rodiče na druhý ročník „Pohádkového lesa“, který se
uskuteční v měsíci září v místním Arboretu. V loňském roce se cesty pohádkovým lesem
zúčastnilo 138 dětí. Tímto bychom chtěli oslovit všechny aktivní dospěláky i školáky, kteří
jsou ochotni nám pomoci s organizací této akce
Všem čtenářům přejeme prázdniny plné sluníčka a krásných zážitků.

Tipy na výlet
Zveme Vás na výstavu modelů autíček z let 1955- 1985 ze sbírky Václava Blažka s názvem
„ Klukovský sen, holčičkám vstup povolen“. Výstava je v Rokytně v domě čp. 146 u
autobusové zastávky. Otevírací doba: pondělí – pátek od 12 do 16 hod., sobota – neděle od 10
do 16 hod.
Rádi bychom se s Vámi také podělili o zajímavost v nedalekém okolí. V Bělči nad Orlicí se
před 6 lety rozhodl majitel rodinného domu postavit zahradní železnici. V neděli je otevřeno
pro veřejnost a tak můžete za poplatek se svými ratolestmi obdivovat přes 220 metrů kolejí s
vlakovými minisoupravami. Více informací naleznete na zahradnizeleznicebelec.cz
Rozhledna Milíř ve Vysoké nad Labem láká k výstupu od roku 2013. Navštívit tuto unikátní
trojbokou stavbu můžete každý den kromě pondělí. Cesta pro pěší z obce je sice krátká ale
velmi strmá, příjemnou variantou je přijet na kole ( cyklostezka z Chvojna vede přes
Hoděšovice, dál na Kolibu a posledních 200 metrů po červené turistické značce). Při dobré
viditelnosti lze vidět naši nejvyšší horu Sněžku.
Pro milovníky koupání máme jeden tip! Asi 2 km za obcí Číčová se nachází krásné rašelinné
jezírko s písčitou pláží. Je přístupné pěšky nebo na kole po asfaltové cestě, která odbočuje
z hlavní silnice spojující právě Borohrádek a Choceň (značená cyklostezka číslo 4320). Určitě
vyzkoušejte!
Královéhradeckými lesy vede unikátní pohádková stezka plná příběhů, které skrývají mnoho
lesních ponaučení a tajemství. Trasa dlouhá přibližně 2,5 km se vine od Mazurovy chalupy
poblíž Hoděšovic( možnost bohatého občerstvení) a končí u rybníka Výskyt. Návštěvníci se v
krásné přírodě postupně seznámí s pohádkami a postavičkami výtvarnice a spisovatelky
Marty Pohnerové. Jednotlivé pohádky na panelech doprovází postavičky vyřezané místním
řezbářem. Další stezkou je vodnická cesta, začínající u rybku Biřička a končící na břehu
datlíku. Do malebné přírody jsou zasazeny příběhy vodníků, mluvících rybek a dalších
nadpozemských bytostí. Nedaleko rybníků Kříž a Češík v okolí lesního hřbitova se nachází
unikátní přírodní dětský park Rytířské hradiště. Zde mohou malí i velcí návštěvníci obdivovat
rytíře, princezny ale i čarodějnice a jiné pohádkové postavy. Hradiště umožňuje pozorovat
okolní lesy pohledem z hlavní hradní věže či využít pískoviště, bludiště s prolézačkami nebo
si opéct buřty na ohništi. Nedaleko lesní cesty Hradečnice asi 800 m od hájovny U Dvou
šraňků směrem na Bělečko se nachází ohrada s daňky a muflony, naproti obora s divokými
prasaty. Zde se můžete seznámit s těmito krásnými obyvateli našich lesů. Letos na jaře se zde
narodila malá prasátka a v létě přibyli dančata. Můžete je pozorovat při odpočinku, shánění
potravy či hrách. Také jim můžete přinést něco dobrého na zub – nejvíce divočáky potěšíte
suchým rohlíkem, daňky lze krmit jen kaštany a žaludy !
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