ZPRAVODAJ
Vysokého Chvojna

NÁZORY A POHLEDY
V říjnu letošního roku proběhnou komunální volby a tím bude uzavřeno čtyřleté
období stávajícího Zastupitelstva obce Vysoké Chvojno. Položili jsme za Vás
starostovi obce panu Pavlu Pětiokému několik otázek.
Jak vnímáte činnost stávajícího zastupitelstva?
Všichni členové zastupitelstva a členové výborů na sebe dobrovolně vzali přímou
zodpovědnost za naši obec a většina tak učinila na úkor rodiny a svého volného času.
Známá rčení: „...není na světě ten, jenž zavděčil by se lidem všem“ a slova písničkáře „…
vystaví svou mordu u dálnice na billboardu,“ nedává příliš prostoru pro zúčastněné,
nicméně jsem pevně přesvědčen, že hodnocení občanů k práci zastupitelstva a výborů
bude v převažující míře pozitivní.
Jaká byla priorita činnosti zastupitelstva?
Občanská vybavenost. Naši práci ohledně občanské vybaveností v uplynulém období
jsme zaměřili zejména na dvě nejvíce potřebné skupiny obyvatel, a to na děti a seniory.
Zpětně, co je pro Vás cenné?
V rámci minulého období se z pohledu občanské vybavenosti jako jeden z hlavních úkolů
podařilo za pomoci svazku obcí vybudovat a zprovoznit Sběrný dvůr ve Vysokém Chvojně
pro občany, který dává možnost likvidace odpadů jak biologických, tak domovních včetně
nebezpečného odpadu.
Nezapomněli jste na starší spoluobčany?
Z pohledu občana, seniora, jsme velice rádi, že se nám podařilo i přes velký tlak udržet v
obci Českou poštu, s. p., opravit a zmodernizovat ordinaci praktického lékaře. Podpořit
prodej potravin v místní prodejně potravin a prostřednictvím trhovců umožnit prodej
různých sortimentů oděvů, textilu, zeleniny, masných výrobků a zvířectva. Jako v jedné z
mála obcí máme fungující knihovnu. Trvalou podporu činnosti má klub důchodců. Obec

pamatovala na spoluobčany seniory dárkovými balíčky u příležitosti jejich významných
životních jubileí.
A co děti, mají si kde hrát...?
Z pohledu chvojnovských dětí bylo naším hlavním úkolem zlepšit prostředí a vybavenost
obce. Jsme velice rádi, že se nám podařilo svojí pomocí stabilizovat činnost mateřské
školy, která se stala tahounem většiny akcí pro děti. Dětské dny, maškarní, čarodějnice,
příjezd Martina, Mikuláš a novoroční ohňostroj. Halloween-dýně a adventní věnce dobře
doplnily tyto úspěšné akce. Profinancovali jsme opravu dětského hřiště za OÚ, kde byly
opraveny chodníky, vchod do areálu, lavičky, kolotoč, výstavba altánu, nová zeleň,
odstranění a umístění septiků mimo hřiště. V prostoru horní části Starého kopce byly
vyřezány náletové dřeviny a vytvořen prostor pro možné sáňkování na „farské“ louce.
Jak hodnotíte kvalitu života v obci?
Domnívám se, že v průběhu volebního období se zastupitelstvu podařilo naplnit záměr
kvalitního života vesnice, a to hlavně podporou všech činných spolků - fotbalistů, myslivců,
důchodců, cvičení žen. Měřítkem je viditelná přímá úměra spokojenosti občanů. Kořením
tohoto byly malé i velké společenské a sportovní akce přesahující rámec obce, plesy,
závody mopedů a zejména Folkové chvojení - Country festival, který ve svém názvu
přenesl obec do širokého povědomí fanoušků z celé republiky.
Nezapomněli jste na naše věřící spoluobčany?
Ne, v žádném případě! Jednou z priorit zastupitelstva byla též spolupráce s farností v obci,
a to zejména z pohledu duševního naplnění věřících spoluobčanů a na podporu církevních
hodnot a činnosti církve v obci. V průběhu volebního období byly poskytnuty finanční
prostředky např. na opravu kostela a kříže.
Co Vám říkají investice a rozvoj obce?
Investiční činnost byla směřována do oblasti opravy obecního majetku, komunikací a
osvětlení. Velkou stavební investicí byla oprava budovy OÚ a nové hasičárny. Bylo
vybudováno nové nástupiště u autobusové zastávky, byly opraveny části chodníků v
prostoru Soběslavovy ulice, která byla limitována stavebními pracemi VaK. Byl vybudován
chodník před OÚ směrem k zastávce a kostelu. Na Drahách proběhla oprava chodníku
a přípravné práce pro přeložení elektrického kabelu, jehož součástí je i uložení el. vedení
do země. Bylo vybudováno veřejné osvětlení v ulici K Zámečku. V prostoru obce ul.
Hradiště, Starý kopec a K Zámečku byla zřízena Zóna 30. V ul. Pod Kopcem byl za
pomoci dopravního značení upraven provoz. Opravy účelových komunikací v obci byly
průběžně řešeny a opravovány na základě požadavků občanů a bezpečnosti provozu na
nich. Dále byly zahájeny přípravné stavební práce na výstavbu sociálního zařízení na
fotbalovém hřišti.
Jak byste formuloval financování obce?
Financování obce bylo vedeno v úsporném režimu, a to zejména z pohledu vytvoření
finančních rezerv pro velké investiční záměry rozvoje obce, které obec čekají. Finanční
prostředky na bankovním účtu znamenají svobodu, svobodu v rozhodování. Ta největší
odpovědnost je starost o svěřené prostředky všech.
V průběhu uplynulého volebního období bylo získáno pro činnost obce též několik dotací
na podporu financování investičních záměrů, např. chodníků nebo v rámci akce
„Ekologická obec“ finanční prostředky na zakoupení čelního nakladače.
A na závěr, co cítíte?
Vážení členové Zastupitelstva obce Vysokého Chvojna, členové výboru a komisí, dovolte
mi, abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši práci pro naše občany v uplynulém
volebním období a popřál Vám do budoucna hodně zdraví, osobních úspěchů a stálý

zájem o správu veřejných věcí v naši obci. Všem spoluobčanům přeji též hodně zdraví,
osobních úspěchů a spokojenosti v rodinách a přátelská setkání nás všech na Vysokém
Chvojně.

OBECNÍ ÚŘAD
Pozvánka k volbám 2018
V pátek 5. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 hodin do 14 hodin se
konají volby do obecního zastupitelstva v budově Základní škole ve Vysokém Chvojně
v přízemí v klubovně důchodců.
Veřejné zasedání zastupitelstva 24. 9. 2018
- Úprava rozpočtu
- Žádost o dotaci ve výši 100.000,-Kč na opravu chodníků v Soběslavově ulici
- Prodej obecních pozemků – přihlásilo se 5 zájemců
- Žádost o směnu pozemků v ulici Nová
- Výstavba rodinného domku na parcele s nedostatečnou výměrou
- Řešení vlastnických vztahů
- Řešení dopravní situace v ulici Za humny
- Žádost na úřad práce o prodloužení dohody na VPP
- Schválení odměn pro finanční a kontrolní výbor

OKÉNKO DO HISTORIE

HALLOWEEN 31.10.
Typickou ozdobou Halloweenu jsou prořezávané dýně se svíčkou uvnitř. Tento zvyk má
původ v irské legendě o darebákovi Jackovi. Za svého života Jack velmi hřešil a podvedl i
samotného ďábla. Když zemřel, odmítli ho v nebi i v pekle. Proto v podobě vydlabané

dýně bloudí po Zemi a svíčkou si svítí na cestu. Halloween se spojuje s nadpřirozenými
silami, raduje se ze tmy a je nejstrašidelnějším dnem v roce

Svatý Martin 11.11.
Jako velmi mladý musel nedobrovolně na přání otce vstoupit do císařské armády k
jezdectvu. Vypráví se, že jednou v zimě projížděl na bílém koni městskou branou a potkal
chladem roztřeseného žebráka. Martin neměl u sebe nic než svůj červený vojenský plášť.
Rozťal ho svým mečem na půl a jednu polovinu žebrákovi daroval. Rozdělil se s ním o
teplo. Následující noci měl vidění, v němž se mu zjevil Kristus s polovinou jeho pláště. To
bylo důvodem jeho odchodu od vojska. Přijal křest svatý a žil životem skromným a
zbožným jako poustevník. Později se stal biskupem a získal si velkou oblibu. Jízdní vojáci
uctívali Martina jako ochránce svého a svých koní. Stal se patronem kovářů i dalších
řemeslníků. Svatomartinské období je doba hodovní, pro tyto slavnostní chvíle se krmily
husy. Podle legendy tento zvyk vznikl tak, že svatého Martina při kázání rušily husy, a
proto za to pykají
na svatomartinském pekáči.
Svatá Kateřina 25.11.
Kateřina žila na rozhraní 3. a 4. století v Egyptě. Byla krásná a moudrá a vládla slovem.
Odvážně vyzvala císaře, aby začal věřit v jednoho Boha a křesťanskou víru. Ten ji za to
uvrhl do vězení. Byla souzena a popravena. Kateřina po letech byla prohlášena za svatou
mučednici. Svatá Kateřina patří mezi oblíbené světice. Protože byla vzdělaná, stala se
patronkou studentů a učenců. Je ochránkyní noha významných univerzit např. Sorbonny
v Paříži nebo Karlovy univerzity v Praze. Se svátkem svaté Kateřiny souvisely zábavy a
tancovačky, které byly ojedinělé také tím, že jejich organizátorkami bývaly ženy a plně
využívaly svého ženského práva, a to při volbě tanečníků.
Svatý Ondřej 30.11.
Postava světce je pro církev důležitá, neboť dnem jeho svátku začíná liturgický rok. Ondřej
byl prvním učedníkem Ježíše. Za svou víru byl pronásledován římským císařem Nerem,
byl uvězněn a nakonec jako Ježíš ukřižován na kříži ve tvaru písmena X. Proto se tomuto
kříži říká „Ondřejův“ nebo „ondřejský“ kříž vyobrazován s dalšími symboly a to provazem
nebo sítí s rybami. Byl považován za ochránce a patrona zamilovaných, zvláště pak
nevěst.
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