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ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo
10. listopadu 2020. Přítomno bylo 9 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
návrh odměn aktivistům z obce za rok 2020
dodavatele projektové dokumentace na hasičskou zbrojnici Chvaleč – ČOS EXIM s. r. o.
prodej pozemkové parcely č. 563/3, katastrální území Petříkovice u Trutnova
smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018751/VB/2
prodej 8 ks pískovcových sloupků z nepotřebného majetku obce
odpuštění nájmu a nákladů za topení nájemci hospody U Podkovy ve Chvalči od začátku
nouzového stavu 16. 3. 2020 do 30. 4. 2020
zapůjčení betlému z kaple Sv. Rodiny v Petříkovicích na výstavu betlémů v Trutnově
sazbu ve výši 1 Kč/m2 u pronajímaných nekomerčních obecních pozemků v intravilánu obce
od 1. 1. 2021
Zamítá finanční dar pro Diakonii Broumov.
Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. Příští zasedání se bude konat 8. 12. 2020 od 18.00 h.

Informace o platbách roku 2020
Plátci poplatků mají možnost si své závazky vyrovnat do 15. 12. 2020, poté bude obecní pokladna,
jako každý rok, uzavřena a odvezena. Ti, kdo to nestihnou v uvedeném termínu, budou po
otevření obecního úřadu v lednu 2021 nuceni platit náhradu nákladů (příslušenství) spojených
s evidencí a vymáháním dlužné částky. Vzhledem k aktuální situaci je a bude upřednostňován
elektronický kontakt a uhrazení bezhotovostní platbou.
Podzimní odečet vody ve Chvalči je hotový, majitelé domů a chalup si tedy mohou u správce
poplatků (Mgr. Alexandry Dvořákové) vyrovnat již kompletní spotřebu vody za letošní rok.

Nabídka desinfekce
Obec nabízí opět zdarma pro občany desinfekci Anti – Covid.
Desinfekce je po předchozí telefonické domluvě na tel. 737 563 597
nebo tel. 731 109 074 stáčena do vlastních nádob, max. 2 litry na
jednu domácnost.
Chvalečák č. 7/2020

V Podkrkonoší to covidu osladili!
Covidu to osladíme! Tak se jmenovala akce na podporu zdravotníků z trutnovské nemocnice,
kterou zorganizovala Místní akční skupina (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. Osloveny byly
děti z mateřských škol na Trutnovsku, aby pro lidi bojující s pandemií nakreslily obrázek, vyrobily
dárek anebo třeba poslaly vzkaz.
Lékařů, sestřiček a dalšího zdravotnického personálu je na trutnovském covidovém oddělení více
než sedmdesát. „Zdravotníci se kromě povzbuzení nebo poděkování od dětí mohou těšit i na malou
pozornost. Každý z nich dostane poukaz v hodnotě sto dvaceti korun na doplnění ubývající energie
v trutnovské Cukrárně a kavárně Promenáda,“ slibuje ředitel pořádající organizace Jan Balcar.
Poukaz financuje MAS i zmiňovaná cukrárna.
Výzva organizátorů měla velký ohlas, k akci se v Podkrkonoší připojily desítky školek. „Dobrý
nápad jsme rádi podpořili. Poslali jsme pár fotografií jako poděkování všem, kteří se snaží přispět ke
zvládnutí pandemie. Snad je dětské úsměvy povzbudí a dobijí pozitivní energií. Přidali jsme k tomu i
několik obrázků a dárků, které je možné předat i pacientům s přáním brzkého uzdravení,“
prozrazuje Dana Kultová, ředitelka Mateřské školy Suchovršice. Pozadu nezůstali ani předškoláci
z Trutnova. „Pořadatelům patří velká pochvala za úžasný nápad. Děkujeme za něj a všechny nás
těší, že můžeme někomu dalšímu udělat radost,“ neskrývá svou spokojenost ředitelka mateřských
škol v Trutnově Vladimíra Priputenová. Zdravotníky v ´první linii´ podpořily také školky v Úpici,
Rtyni v Podkrkonoší, Havlovicích, Batňovicích, Žacléři, Dolní Olešnici nebo Chvalči. Míra zapojení
předškoláků a jejich učitelek pořadatele mile překvapila. K předání dětských vzkazů a poukazů
hlavní sestře trutnovské nemocnice Tereze Dudáčkové došlo ve středu 11. listopadu ve 13 hodin.
Akce se konala v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II, který se v regionu snaží přispět ke
zvýšení kvality vzdělávání. Celkem je do tohoto projektu aktivně zapojeno 46 mateřských,
základních, základních uměleckých nebo speciálních škol.
Více informací a fotodokumentace na www.kjh.cz

Námět na kulturní a investiční akce na rok 2021
Ačkoli současná doba společenským akcím vůbec nepřeje, může být například za půl roku situace
zcela odlišná. I proto vyzýváme občany, kteří mají nějaký nápad či představu, jaké investiční nebo
kulturní akce by mohly být realizovány v roce 2021, aby své nápady sdělili na obecní úřad nebo
předsedovi výboru místního hospodářství obce Ing. Robertu Konířovi do konce letošního roku.
Zároveň vyzýváme všechny pořadatele kulturních nebo sportovních akcí na příští rok, aby
zpracovali a předali do konce letošního roku plán jimi pořádaných kulturních akcí s případným
finančním požadavkem nebo dopadem na rozpočet obce v roce 2021. V případě vývoje nepříznivého
stavu budou akce opět rušeny, jako tomu bylo v letošním roce.

Zábradlí ke hřbitovu Petříkovice
Obec nechala vyrobit a instalovat nové 25 metrů dlouhé
pozinkované zábradlí ke hřbitovu v Petříkovicích. Návštěvníci
hřbitova tak budou mít lepší a bezpečnější cestu, která je zde
výrazně do kopce a činí některým návštěvníkům už problém.
Zábradlí vyrobila zámečnická dílna pana P. Žáka z Chvalče v
nákladu 15.298 Kč včetně DPH. Montáž zábradlí provedli obecní
zaměstnanci společně s panem Žákem.
starosta obce

Užijte si zimní sezónu v Kladském pomezí
Zima se blíží a společně s ní také období zimních radovánek a sportů. Doufejme, že ta letošní bude
na sněhovou pokrývku bohatší než ta loňská, protože rozmanitý reliéf krajiny Kladského pomezí
má co nabídnout i v této roční době. A pokud ne, k sousedům do Orlických hor a Krkonoš naštěstí
není daleko.
V případě příznivého počasí je však Kladské pomezí doslova rájem běžkařů. Najdete tu více
než 300 km upravovaných tratí, pro které je charakteristické pozvolné stoupání, mírné sjezdy a
pohádkové výhledy do kraje. Nejvýše položené tratě najdete v okolí Janoviček, v Jestřebích
horách a v okolí Machova. Z Machova se můžete vydat také na trasy na polské straně hranice,
ve Stolových horách v okolí Karlówa. Naopak nejníže položená trasa vede z České Skalice do
malebného Babiččina údolí a je udržována pouze za opravdu dobrých sněhových podmínek.
Pokud si rádi užíváte pohledy na zajímavé scenerie, je pro vás jako stvořený okruh, který
prochází pod Adršpašskými skalami.
Příznivci bílé stopy se v letošní sezóně mohou těšit i na několik nově upravovaných tratí. Jednou z
nich je trasa vedoucí na Hvězdu a dále k Božanovskému Špičáku. Další najdete v Jestřebích
horách. Začíná u vleku v Radvanicích, navazuje na hřebenovou trasu a pokračuje přes Paseky až
na Žaltman.
Běžkařům na míru byl vytvořen web www.ski.kladskepomezi.cz, na kterém naleznete přehledný
seznam tratí v jednotlivých oblastech Kladského pomezí. Hned úvodní strana prozradí, kolik tras
je aktuálně sjízdných. Přečíst si tu můžete i aktuality týkající se údržby, která je v jednotlivých
oblastech zajišťována mnoha nadšenci a dobrovolníky. Úprava tratí v Kladském pomezí je
finančně podpořena také dotací Královéhradeckého kraje.

Obnova spojů veřejné autobusové dopravy
Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, díky kterému dojde od
středy 18. 11. 2020 k návratu žáků prvních a druhých ročníků do základních škol v celé České
republice, dochází v Královéhradeckém kraji od středy 18. 11. 2020 k obnovení všech spojů
veřejné autobusové dopravy.
S ohledem na skutečnost, že i nadále bude probíhat výuka na středních a vysokých školách
distančním způsobem, tak současná omezení v železniční dopravě prozatím zůstávají i nadále v
platnosti. Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že jízdní řády autobusové a železniční dopravy
(včetně aktuálního dopravní spojení) pro Vámi zvolené časové období, naleznete na www.idos.cz.
Pro další dotazy mohou občané také volat infolinku IDS IREDO na telefonním čísle 491 580 333.
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Všem pevné zdraví v této nelehké době.
Ing. David Procházka
Vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

Zrušení adventního trhu v Petříkovicích
Současná situace okolo pandemie COVID - 19 nás bohužel donutila zrušit adventní trh v
Petříkovicích a rozsvícení vánočního stromečku, které se měly konat první adventní sobotu 28.
listopadu. Zdraví nás všech je však přednější. Omlouváme se tedy všem za zrušení oblíbeného
setkání a budeme doufat, že se situace postupně zlepší a sejdeme se na některé další společné akci
v příštím roce.
Spolek přátel pod Jánským vrchem Petříkovice

Dáreček místo večírku
Blíží se adventní čas, doba předvánočních příprav na nejdojemnější svátky roku - Vánoce. Jejich
atmosféru citelně zasáhne současné dění, které se dotýká nás všech. Prožíváme období nám zcela
neznámé a každý se s ním vypořádáváme po svém. Možná, že většina lidí předpokládá, že starší
lidé nesou paušálně všechno hůře, ale já věřím, že senioři se s celou situací vypořádávají
překvapivě dobře, leccos zažili a různá omezení pro ně nejsou ničím neznámým. Ohleduplnost a
pozornost, která je nyní starším spoluobčanům věnována by měla být samozřejmostí v každé
době, nejen v nynější omezené.
Mrzí mě, že nemůžeme uskutečnit tradiční seniorský večírek, místo něho obdrží šedesátiletí a
starší občané obou obcí v měsíci prosinci drobnou pozornost.
Přeji všem občanům, nejen seniorům, stálé zdraví, optimismus, elán a naději v návrat do
normálu.
Za sociální výbor Věra Férová

Poděkování
Broučkové děkují za hmyzí domečky na letišti ve Chvalči Sboru dobrovolných hasičů.
Přijďte se tam na nás podívat, jak máme krásné bydlení.
Za broučky a další užitečný hmyz děkuje Jindřiška Mikulecká

Jubilea říjen:
Klečáková Libuše

Srdečně gratulujeme
a přejeme mnoho životní pohody,
štěstí a především stálého zdraví!

V souvislosti s nařízením ohledně zpracování osobních údajů můžeme veřejně poblahopřát pouze tímto způsobem a pouze některým
jubileím. A to bez udání data narození a věku. Pokud by někdo dal písemný souhlas, můžeme zveřejnit i věk. V případě, že si někdo
nepřeje, aby mu bylo takovouto formou veřejně poblahopřáno, prosím, aby mi toto sdělil. Děkuji, za Sociální výbor Eva Binková

Zprávičky z naší školičky
Poděkování
Děkujeme paní Heleně Steinerové z Chvalče za netbook, který věnovala pro distanční výuku.
Naše škola se zapojila do projektu „Daruj notebook“, kde jsme získali pro žáky, kteří to potřebují
dva notebooky.
LISTOPAD
Tento měsíc si spojujeme s tmavými rány a
plískanicemi - lidé ho většinou moc rádi nemají,
ale přečtěte si úvodník Adélky H., jak listopad vidí děti:
Už tu máme další měsíc - listopad.
Stromy se barví a opadávají.
Dlabeme dýně a hrabeme listí.
Chodíme hodně do přírody na
čerstvý vzduch, aby nám bylo dobře.
Listopad zopakoval neveselou situaci z března a situaci vylíčí Marťa:
"Doma to není špatný, s mamkou vyrábíme, s taťkou stavíme z lega a zdobíme pokojíček. Stýská se
mi ale po kamarádech. Lidi jsou naštvaný, že musí nosit roušky, ale stejně to moc nedodržujou,
protože se v nich nedá dýchat."
Marťa nám poslal svůj příspěvek na facebook, odkud jsme si ho převzali a tam si jej můžete
poslechnout "naživo".
A teď něco veselejšího. A co by to mohlo být jiného než akce naší školy! Musíme trochu "zalovit" v
říjnu, protože vždy zbyde něco, co se do předchozího vydání nedostalo.
12.10. Iggy měl narozeniny:
Terezka: "Iggy přinesl na svoje narozeniny dort. Byl čokoládový a móóc dobrý!"
Maruška: "Když má u nás ve škole někdo narozeniny, tak se postaví, sejde se u něho dlouhá řada
dětí, všichni mu přejí a dostanou od něho něco dobrého."
V říjnu měla narozeniny i Johanka a Vanesska M. a tento měsíc má ještě narozeniny Nellča.
Tímto přejeme holkám všechno nejlepší :-).
13.10. - Vyráběli jsme výrobky z kaštanů a jak se nám dařilo, najdete v dalších řádcích.
Rozárka: "Já jsem si vyrobila panáčka a bavilo mě to."
Iggy: "Vyráběl jsem bugginu, ale moc se mi nepovedla, bylo to moc těžké."
(pozn.: Myslíme si, že se mu povedla moc!)
Pokračujeme v cestě Rakouskem a naše červené autíčko uhání vpřed tentokrát podle informací
Adélky H., která úplně samostatně připravila referát - však už je páťačka! Co jsme se dozvěděli?
Čtěte dále:
Fany: "Zjistili jsme jméno rakouského prezidenta, víme i jak vypadá, ochutnali jsme sacher dort a
byl mňam!"
Lucka: "Jsou tam strašidelní čerti... brrr."
Maruška: "Hlavní město je Vídeň, znám i vídeňskou kávu a vídeňský řízek."

Protože máme ve škole kroužek
němčiny s paní vychovatelkou Petrou,
mohli jsme si v průběhu cesty
vyzkoušet i to, co jsme se již naučili:
Iggy: "Umíme německy pozdravit Guten Tag, Hallo a rozloučit se
- Auf Wiedersehen, Tschuss
Štěpán: " Počítáme do deseti podle
písničky "Eins, zwei, Polizei
a taky si pouštíme německou
skupinu Rammstein."

Inzerát
Naše MŠ žádá, kdo má doma nepotřebný nefunkční mobil, jestli ho může věnovat do školky.
Děti ho budou používat k výchovně vzdělávacím aktivitám. Děkujeme a přikládáme pár obrázků
dětí z naší školky

Toto vydání připravili – Ing. Tomáš Prouza, Mgr. Eva Binková.
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