Zaměstnanci obecního úřadu a zastupitelé obce
přejí všem spoluobčanům klidné vánoční svátky,
dětem hodně radosti a všem stálé zdraví
a životní pohodu v novém roce!
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Obecní úřad Chvaleč bude uzavřen v termínu 21.12.2020-3.1.2021.

Krásné svátky vánoční a pohodový nový rok 2021 přeje Dita Jiráňová.
Spolek přátel pod Jánským
vrchem přeje krásné Vánoce.

Děti ze školy přejí všem hlavně zdraví
do roku 2021, pár dárečků pod
stromeček a klidné prožití vánočních
svátků.
Vánoce se blíží a my se tak těšíme, až jsme z toho
těšení napsali v družině básničku:

Vánoční čas
Vánoční čas, už je tu zas.
Pečeme cukroví, bude ho dost,
Ať už jsi kdokoliv, jsi u nás host.
Jablíčko rozkrojíme,
hvězdičku uvidíme.
Prskavky pálíme, lodičky pouštíme,
dárečky balíme.
Ježíšek zacinká, stromeček zabliká.
Koledy zpíváme a cukroví si k tomu dáváme..

Betlémské světlo
Ve středu 23. 12. 2020 bude k dispozici v kapli v Petříkovicích Betlémské světlo od 15.00 do 16.00.
V neděli 27. 12. 2020 bude poutní mše v 11.00. Prosím sledujte aktuální stav opatření ke koronaviru.
Může dojít k omezení účasti na bohoslužbě.
Láďa Lička
Chvalečák č. 8/2020

Z O BEC N Í H O

ZASTUPITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo
15. prosince 2020.
Přítomno bylo 9 zastupitelů.
Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách.
Příští zasedání se bude konat 16. 2. 2021 od 18.00h.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
finanční dar ve výši 3.000 Kč Chalupění z. s.
prodej pozemkových parcel č. 434/1 a č. 434/2, katastrální území Chvaleč po splnění
podmínek výstavby.
změna termínu motocyklového závodu v Petříkovicích.
dodatek č. 14 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu.
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021470/SoSB/VB/2,Chvaleč,
knn pro č. p. 27.
rozpočtové opatření č. 3.
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v
rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2021.
rozpočtové provizorium na rok 2021.
prominutí nájmu a nákladů na topení po dobu podzimního nouzového stavu nájemci hospody
U Podkovy ve Chvalči.
smlouvu s f. Ing. Vladimír Strnádek - REPROM o využití odpadového systému obce pro
nakládání s komunálním odpadem.
cenovou nabídku f. ČOS EXIM s. r. o. na pasport hasičské zbrojnice ve Chvalči.
dodatek č. 1 ke smlouvě s odborným lesním hospodářem.

Zimní přikrmování ptáků
Pomalu se blíží zima a neškodí si připomenout zásady správného přikrmování našich malých
opeřenců. Je mnohem lepší krmit ptáky pouze slunečnicí, která jim poskytne téměř vše
potřebné, nežli riskovat jejich zdraví tvrdým pečivem a jinými zbytky ze stolu. Chcete-li jim v
nadcházejícím zimním období pomoci a přilepšit, použijte jakákoli semena – mák, proso,
konopí, len, obilí – a ořechy, jen nesmí být slané. I nepatrné zrnko soli může ptáka velikosti
sýkorky zabít! Do krmítek patří i lůj (nejraději mají hovězí), kousky syrového masa a čerstvé či
sušené ovoce nebo nastrouhaná mrkev. Tyto potraviny v původním, syrovém a neochuceném
stavu ptákům neuškodí, ale musejí být kvalitní a nesmějí se kazit.

Nabídka prodeje palivového dříví
Obec Chvaleč nabízí smrkové palivové dříví (většinou slabší výřezy o délce 4 metry), které je
připraveno na odvozním místě vedle ovčína v Petříkovicích. Cena paliva činí 400 Kč + příslušné
DPH. Dopravu si musí zajistit případný zájemce sám. Více informací u starosty obce nebo
odborného lesního hospodáře (Ing. Vlkanova).

Zimní vyhrnování sněhu
Zastupitelé obce v roce 2013 na veřejném listopadovém zasedání schválili plán pluhování
prioritních tras při zimní údržbě. Znamená to jediné – v případě, že napadne nebo stále padá sníh
(nebo je hlášena sněhová kalamita), jsou přednostně ošetřovány tyto trasy a teprve potom jsou na
řadě další, méně významné komunikace. Úplně na konec zůstávají cesty soukromé, které obec
nemá povinnost udržovat, ale pro občany to zdarma činí, pokud si o to řeknou, či zavolají. Tito si
však musí uvědomit, že pluhování jejich soukromých cest bude následovat až potom, co bude
odklizen sníh z obecních komunikací.
Zároveň opakovaně žádáme občany obce, aby v zimním období nenechávali auta stát v
komunikacích nebo v jejich těsné blízkosti, protože traktorová radlice má cca 3 metry a traktor se
sem poté nevejde. Navíc odklizený sníh se někde musí narychlo při pluhování uložit a poté po
skončení údržby odklidit, čemuž většinou takto parkované automobily brání nebo zde hrozí jejich
poškození.
Obecní pozemek ve Chvalči u řadových garáží na dolní části obce někteří lidé začali letos využívat
jako parkoviště pro svá auta. Tato plocha sloužila a také nadále slouží v zimě hlavně pro deponii
sněhu při zimní údržbě. Chtěli bychom poprosit, aby při hlášení sněhových srážek byla zde
zaparkovaná auta včas odklizena, protože sem traktor vždy hrne sníh od spodní šestibytovky a od
vedlejších garáží, a to klidně i v noci. Mohlo by se totiž stát, že za zaparkovanými auty ráno bude
sněhová hromada do doby, než bude časový prostor ji odklidit a majitelé nebudou moct ráno auty
odjet. Po úklidu sněhu je možné sem automobily opět postavit. Děkujeme za pochopení.

Výměna výloh na obchodě ve Chvalči
Koncem listopadu byly na obchodě ve Chvalči vyměněny všechny tři dožilé výlohy z 80. let
minulého století za nové, plastové s izolačním trojsklem. Snížila se tak energetická náročnost
budovy a vylepšil se také estetický vzhled budovy. Výměnu výloh ve výběrovém řízení vysoutěžila
f. KRAND okna s. r. o. ze Rtyně v Podkrkonoší.
Celková výměna výloh přišla naši obec na 118.677,-Kč.
Starosta obce

Český rybářský svaz ZO Trutnov
Vyjadřujeme veřejné poděkování Sboru dobrovolných hasičů z Chvalče, který ochotně poskytl
pomoc a techniku při závadě potrubí na líhni v Petříkovicích.

Jubilea leden:
Dvořák Jiří
Mikulecký Josef

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

Zprávy z činností výborů
(zprávy jsou zkráceny, celé znění najdete na www.chvalec.cz)
Kontrolní výbor
V prosinci 2020 byla provedena kontrola plnění usnesení obce (uzavření smluv) a vymáhání
místních poplatků za období 09/2019 až 11/2020. Dále proběhly během roku - kontrola čerpání
rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2019 a průběžného čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ první pololetí roku 2020,
kontrola Strategického plánu obce Chvaleč na roky 2017-2020 a navrhl možnosti jeho doplnění
pro realizaci akcí a čerpání dotací pro období 2021-2023. Všechny kontroly byly bez nedostatků.
KV zpracoval v 07/2020 návrh Provozního řádu pro koupaliště v Petříkovicích. Předseda KV se
také účastnil všech výběrových řízení obce na výběr dodavatele.
Ing. Jaroslav Přívratský – předseda KV
Finanční výbor
FV vypracoval návrh rozpočtu na rok 2020, 3 finanční opatření. Kontroloval průběžně
hospodaření obce, v květnu proběhl audit za rok 2019, vše bylo v pořádku. Výbor kontroloval
hospodaření s finančními prostředky pro ZŠ a MŠ Chvaleč, vypracoval „Závěrečný účet obce za
rok 2019“ a „Účetní závěrku ZŠ a MŠ“
Jiří Přívratský – předseda FV
Výbor místního hospodářství
Výbor projednal plán investičních akcí s dopadem do rozpočtu obce. Provedené akce: oprava
místních komunikací ve Chvalči a vytvoření povrchu parkoviště v Petříkovicích, výměna pod
částí komunikace vodovodního řadu, včetně zemních ventilů domovních přípojek. V
Petříkovicích obec pokračovala na úpravě parkoviště. Vzhledem ke vzrůstající dopravě má obec
v plánu postupně budovat v obou částech obce chodníky. Došlo k rozšíření zpevněné krajnice v
Petříkovicích od obchodu ke křižovatce ke státní hranici. Dále byla dále provedena rekonstrukce
zastaralého sociálního zařízení v mateřské škole. Bylo provedeno několik drobnějších akcí jako
např. renovace varhan kaple v Petříkovicích, zhotovení zábradlí ke hřbitovu v Petříkovicích,
pořízení laviček do sportovních areálů nebo výměna sekčních ventilů vodovodního řadu. Na rok
2020 bylo v plánu provedení investic v celkové částce 4.685 tis. Kč. Během roku muselo dojít k
redukci akcí z důvodu výpadku finančních příjmů obce ze státního rozpočtu, zapříčiněné
pandemií Covid 19. Celkové náklady investičních akcí tak dosáhly částky 4.300 tis Kč.
Robert Koníř - předseda VMH
Výbor životního prostředí
Komise konstatuje, že v průběhu roku 2020 nebyly realizovány podněty ani doporučení v oblasti
životního prostředí směřující vůči orgánu státní správy při MÚ Trutnov. V roce 2020 bylo vydáno
7 kladných stanovisek starostou obce ve věci povolování kácení dřevin na území obce, byla řešena
strategie údržby zeleně v obci, dle odsouhlasené přijaté studie, jež je a bude průběžně realizována.
V rámci lesního hospodaření byly realizovány pouze těžby nahodilé a pěstební práce v souladu s
potřebami lesa a dle LHP.
Daniel Vlkanova - předseda VŽP

Výbor sociální
Členky SV navštívily u příležitosti jubilea 40
občanů ve Chvalči, 16 v Petříkovicích a 3
klienty v Domově důchodců v Tmavém Dole.
U příležitosti narození nového občánka byl
předán dárek s gratulací. Obecní výlet pro
seniory směřoval do zámeckého areálu Nové
Hrady - zahrada, galerie klobouků a muzeum
cyklistiky navštívilo 33 občanů. Byla
uspořádána bohoslužba.
Místo vánočního posezení byly předány
seniorům drobné dárky.
Věra Férová - předsedkyně SV

GEMEC UNION a. s. přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozice:
ELETRIKÁŘ
Požadavky: Vyučení v oboru, praxe vítána, Osvědčení – Vyhláška 50/1978 Sb., § 7, Samostatnost,
zodpovědnost, ochota učit se, Řidičské oprávnění sk. B
PRACOVNÍKA ODDĚLENÍ TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY
Pracovní náplň: Příprava technologických postupů nově uváděných výrobků, spolupráce na
vývoji jednoduchých přípravků, příprava podkladů pro cenové kalkulace, podpora výroby
Požadavky: min. středoškolské vzdělání strojírenského zaměření, znalost strojírenské
technologie se zaměřením na svařované konstrukce, znalost práce na PC (Excel, Word, CAD –
nejlépe SolidWorks), samostatnost, zodpovědnost, ochota učit se, orientace v technické
dokumentaci, znalost NJ výhodou
STROJNÍ ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ CO₂
Pracovní náplň: Sestavování kovových dílců
Požadavky: Vyučení v oboru nebo praxe, znalost čtení výkresové dokumentace, samostatnost,
zodpovědnost, ochota učit se. Zkoušky svářeče dle EN ISO 9606-1 135 pro skupinu materiál FM1
Nabízíme: Tvůrčí práci v dynamicky se rozvíjející společnosti, finanční odměnu odpovídající
odvedené práci, možnost profesního vzdělávání, systém firemních benefitů, možnost ubytování
a příspěvky na stravování.
V případě zájmu zašlete profesní životopis na adresu: GEMEC-UNION a.s., divize Stavební
konstrukce Jívka, Jívka 187, 542 13 Jívka,
kontaktní osoba: Hana Stonjeková, email: Hana.Stonjekova@gemec.cz, tel.: 499 829 823.

Zásadní změny v odpadovém hospodářství obce od roku 2021
Poslanecká sněmovna ČR nedávno schválila novelu zákona o odpadech, který se dotkne nás
všech od roku 2021. Stát jednoznačně preferuje vyšší třídění odpadu s následnou recyklací a bude
to vyžadovat čím dál více i od obcí a jejich občanů. Čím více odpadu ve Chvalči a Petříkovicích
správně vytřídíme, tím déle udržíme v obci poplatek za svoz odpadů na nižší sazbě. Prozatím není
k novele zákona o odpadech schválena prováděcí vyhláška a v současné době nikdo ještě přesně
neví, co se všechno tedy bude v příštím roce měnit. Nicméně svozová společnost Transport
Trutnov se už včas dopředu připravuje na některé, už teď známé změny. Dostali jsme na obecní
úřady jasné instrukce, které musíme jako obec splnit a přenést je na své občany jakožto původce
odpadu. Každá obec, včetně té naší, je povinna sdělit svozové společnosti počet svozových nádob
(popelnic a kontejnerů) umístěných v obci. Všechny popelnice a kontejnery budou v příštím roce
opatřeny nálepkou s QR kódem, který obsluha svozového vozu vždy načte a teprve potom bude
popelnice nebo kontejner vysypán. Po svozu odpadu z každé obce bude zajištěno zvážení
množství tun odpadu, které daná obec vyprodukuje. Jednotlivé nálepky s kódem dodá v příštím
roce svozová společnost Transport Trutnov a majitelé popelnic si je budou muset poté
vyzvednout na obecním úřadě a opatřit s nimi své popelnice. Jak zajistíme životnost takové
nálepky na popelnici nebo kontejneru, mi do dnešního dne nikdo nesdělil.

Vyzváni k odebrání nálepek budou naši občané opět ve Chvalečáku, na obecních webových
stránkách a facebookových stránkách obce.

Je nám jasné, že to nebude pro nikoho žádná populární a zábavná činnost, nicméně je to
bezpodmínečně nutné. Ani my na obecním úřadě z toho nemáme velikou radost, protože vše
přinese jen komplikace. Bohužel nám ukládá zákon, že povinností obce je zajistit bezproblémový
průběh likvidace všech odpadů. Popelnice bez nálepky s kódem nebudou svozovou společností
vyvezeny a budou ponechány plné!

Majitelé domů, bytů v obci nebo nájemci z bytů, kteří mají svou popelnici nebo i více popelnic,
jsou povinni nejpozději do 31. 1. 2021 nahlásit na obecní úřad paní Mgr. Alexandře Dvořákové,
kolik má jejich číslo popisné nebo byt popelnic a jakého obsahu (obyčejná plechová nebo
plastová 110 litrů, plastová na kolečkách 120 litrů, větší plastová 240 litrů). Ti, kdo nemají pro
svůj dům nebo byt popelnici, nahlásí, že nosí odpad do obecních kontejnerů. Informace o
popelnicích paní Dvořáková preferuje elektronickou poštou na e-mail: podatelna@wo.cz,
případně telefonicky na 499 892 114. Jako poslední možnost je, vzhledem k současné pandemii
COVID-19, osobní nahlášení na obecním úřadě. Úplný přechod na nový systém předpokládá
svozová společnost Transport Trutnov od února nebo března roku 2021.

Děkujeme za pochopení a včasné nahlášení.
starosta obce

Zprávičky z naší školičky
PROSINEC
Poslední měsíc roku s sebou nese tajemství, přání a přáníčka, radost i trochu nostalgie. Pro děti jsou
Vánoce magickým časem a očekáváním. A co očekávají děti ze školky, co by rády objevily pod
vánočním stromečkem?
Natálka holčičí lego, Kubíček vodníka a čerta, Terezka J. panenku Lolka, Toník K. náklaďák, Julinka
poslouchacího hafíka, Péťa lenochoda (živého, Péťo ?:-)), Kristýnka srdíčko, Péťa Ž. tahač na ovládání,
Matýsek kamion a Ondrášek kytaru.
Co se děje ve školce:
Jsme rádi, že i v této složité době školka zůstala otevřená beze změny a děti do ní mohou stále chodit.
Letos se věnujeme poznávání přírody. Učíme se o zvířátkách, rostlinách, o přírodních zákonitostech.
Poznáváme život v nejrůznějších podobách. V září jsme si povídali o poli, o koroptvích nebo obilí. V
říjnu jsme poznali život ježka a ovocné sady, listopad nás doprovodil do lesa k lesním zvířátkům. Ve
školce je prima parta, je tu stále veselo. Společně cvičíme, hrajeme si, zpíváme nebo vyrábíme
nejrůznější věci. Nuda mezi námi nemá místo. A přitom se toho hodně naučíme. Předškoláci se učí
psát první tvary, počítají vše, co se kolem nich objeví a někteří dokonce znají pár písmenek. Protože
až půjdou do školy, budou se jim znalosti a vědomosti ze školky hodit.
Pavlína Baudyšová
A co si myslí o naší školce děti? Zeptali jsme se jich, jak se jim ve školce líbí a co jim nejvíc chutná:
Toník K.: Líbí se mi, jak jsme s dětmi kamarádi, jaké hezké věci vyrábíme a vymalováváme. Líbilo se
mi, jak jsme sbírali kaštany. Už se těším do školy. Nejvíc mi chutnají palačinky a polévky, třeba
rajská, gulášová a nejlepší je mimoňová. Také mám rád sekanou a bramborovou kaši.
Terezka M.: Byla jsem dlouho nemocná a moc jsem se do školky těšila. Máme tu plno hraček,
nejraději mám kostky, panenky a kuchyňku. K jídlu mi nejvíc chutnají lasagne.
Terezka J.: Mně se líbí ve školce všechno. Nejvíc se mi líbí paní učitelky a děti, můžu si je užít, protože
příští rok už půjdu do školy. Mám ráda vycházky. Líbí se mi, jak vyrábíme.
Péťa B.: Já nejraději jím maso. Mně se líbí, jak sedíme na medvědovi. Mám rád spaní a nikdy se mi
nechce vstávat. Rád si hraju.
Lukášek: Mně se líbí, jak si hrajeme s kostkami. Líbí se mi cvičení.
Škola
V posledním týdnu karantény nám paní vychovatelka a pan učitel připravili akci " Hledání kešky " a
bylo to úplně bezva. Museli jsme dojít na letiště k posedu, vylézt nahoru, najít papír s úkoly, ty splnit
a pak jsme si mohli vzít dáreček a dát tam zase svůj. Také jsme se tam podepsali, prostě to bylo senza.
18. 11.: To byl doslova slavný den - mohli jsme se vrátit do školy.
5 týdnů jsme ve škole nebyli, ale učili jsme se každý den on-line.
Paní vychovatelka připravovala i družinu on-line. Fany - Líbilo se mi, že jsme se připojili všichni a
jako maska jsem byla za chlapa. Adélka - S on-line družinou jsme se hodně nasmáli, společně jsme
tvořili vědomostní křížovku. Bavilo mě to, ale jsem ráda, že už jsem v družině ve škole. Marťa - Bavilo
mě na tom nejvíc, jak paní vychovatelka byla převlečená za čarodějnici.

Přestože doba nám zrovna nepřeje, navštívil děti z obou škol Mikuláš a donesl jim něco dobrého.
Děkujeme Obecnímu úřadu!
Před vánoci také proběhly vánoční besídky a děti dostaly spoustu dárků.
Co si přejí naši bývalí žáci pod stromeček?
Adam - uvítal bych notebook, Hanička - živou slepičku :-), Táďa - vzácný model autíčka, Matylda oblečení a knížky, Kuba - nový počítač, Adélka - sadu kabelek, Viktorka - knížky.

Změna ordinační doby - MUDr. Záveský
Ve dnech 13. až 15. 1. 2021 (středa až pátek) nebudou v provozu naše ordinace.
Změna ordinační doby v době jarních prázdnin:
15. 2. 2021 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
16. 2. 2021 Úterý – neordinujeme
17. 2. 2021 Středa - neordinujeme
18. 2. 2021 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
19. 2. 2021 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
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