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dodavatele autobusové zastávky v Petříkovicích u obchodu – Zámečnictví Petr Žák, Chvaleč.

dodavatele kontejnerového stání u autoškoly v Petříkovicích – Zámečnictví Petr Žák, Chvaleč.

prodej p. p. č. 196/5, katastrální území Chvaleč, majiteli domu čp. 112.

účetní závěrku ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože Chvaleč a odpisový plán za rok 2020

pronájem bytu č. 1 v čp. 231 ve Chvalči jedinému žadateli.

pronájem bytu č. 3 v čp. 220 ve Chvalči jedinému žadateli.

podání žádosti na jednoho pracovníka veřejně prospěšných prací na Úřad práce ČR.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 13. 4. 2021 od 18.00h.

 

Naše obec všechna zásadní sdělení, včetně těch krizových, rozesílá mobilním rozhlasem obce

Chvaleč. Je to rychlý a funkční prostředek, díky kterému se uživatelé (aplikací, e-mailem nebo

smskou – dle výběru uživatele) po rozeslání těchto sdělení dozví různá omezení pro naši obec,

odstávky elektřiny a vody, krizová sdělení, distribuci respirátorů apod. Je s podivem, že i po

několika letech se někteří lidé v naší obci diví, co to vůbec mobilní rozhlas obce je, že o něm slyší

poprvé. A to i přesto, že informace visely několikrát na obecních vývěskách a už asi dva roky o

něm informujeme ve Chvalečáku. Ovšem, abyste důležité informace dostali, je potřeba se do

mobilního rozhlasu přihlásit a zaregistrovat se. Vše, včetně registrace a rozesílání informací, je

pro uživatele zdarma. Jedna z možností přihlášení do mobilního rozhlasu je na webových

stránkách obce Chvaleč, kde je vpravo nahoře v modrém poli přímo záložka mobilní rozhlas. Tam

je po rozkliknutí záložky manuál, který Vás přihlášením provede krok za krokem. Nebo můžete

kontaktovat paní Dvořákovou z obecního úřadu (telefon 499 892 114), která Vám registraci zajistí. 

                                                                                     starosta obce     

BŘEZEN 2021INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

ZASTUPITELSTVA
Z OBECNÍHO

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 9. března 2021.  

Přítomno bylo 9 zastupitelů. 

VYUŽÍVEJTE MOBILNÍ ROZHLAS OBCE



Obec Chvaleč obdržela ze Skladu státních hmotných rezerv ČR respirátory pro sociálně slabší

občany v celkovém počtu 80 kusů. Respirátory jsou vydávány na obecním úřadě v maximálním

počtu 2 kusy/osoba. Velikost respirátoru odpovídá pro dospělého člověka. Respirátory budou

vydávány do vyčerpání přiděleného množství.

 stanoviště: Petříkovice – autobusová zastávka naproti školicímu středisku Autoškoly p.

Dlouhého, 9.10 – 9.25 hodin

 stanoviště: Petříkovice – parkoviště u prodejny potravin, naproti sportovnímu areálu

Petříkovice, 9.30 – 9.50 hodin

 stanoviště: Chvaleč – dolní autobusová zastávka (první zastávka ve Chvalči po pravé straně u

kontejnerů), 10.00 – 10.15 hodin

 stanoviště: Chvaleč – u prodejny potravin Konzum Dita ve Chvalči, 10.20 – 10.40 hodin

 stanoviště: Chvaleč – U Kamenné hospůdky 10.45 – 11.00 hodin

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 3. 4. 2021. Odpady od občanů převezme

proškolená obsluha f. Transport Trutnov na jednotlivých stanovištích.

1.

2.

3.

4.

5.

V případě většího odběru od občanů nelze vyloučit časové posuny.

 

Do nebezpečného odpadu patří zejména: motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a

převodové kapaliny, nemrznoucí směsi, herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla, pesticidy,

repelenty a spreje, lepidla a tmely, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla, odstraňovače barev a laků,

chladničky a mrazáky (i bez motorů), zářivky a výbojky, televizní obrazovky, monitory, přenosné

baterie, rtuťové teploměry.

Odpad, který od Vás nepřevezme obsluha do nebezpečného odpadu, můžete ihned uložit do

kontejnerů na velkoobjemový odpad, které budou v sobotu 3. 4. od cca 9.00 do cca 15.00 u obchodů

ve Chvalči a v Petříkovicích a u Kamenné hospůdky ve Chvalči.

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci v sobotu 3. 4. 2021. Kontejnery budou jako

obvykle přistaveny u obchodů se smíšeným zbožím ve Chvalči a Petříkovicích a u Kamenné

hospůdky ve Chvalči. Žádáme občany, aby odpad neukládali na místa s předstihem, ale přímo do

kontejnerů, až zde budou přistaveny. 

Do velkoobjemového odpadu patří zejména odpad, který vzhledem k jeho velikosti nelze uložit do

popelnice nebo plastových pytlů, např. matrace, nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky,

umyvadla, záchodové mísy, autoskla, drátěné sklo apod. Skříně a další objemný nábytek musí být

vždy rozbourány, aby nezabíraly zbytečně místo v kontejnerech. U každého kontejneru bude

služba, která bude dohlížet na řádné a hospodárné uložení odpadu v kontejnerech.

NABÍDKA RESPIRÁTORŮ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
JARO 2021

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU



Jako každý rok žádáme občany a chalupáře o dodržování zvyku, aby o státních svátcích a

nedělích nepoužívali vysokootáčkové motorové stroje, motorové pily, křovinořezy, cirkulárky a

sekačky a byl alespoň v tyto dny v obci klid. Obecní úřad nechce tuto věc řešit žádným striktním

zákazem, jako to mají třeba v jiných obcích pod hrozbou pokut, protože věříme, že rozumným

lidem v naší obci postačí domluva. Těm ostatním, kteří chtějí svým sousedům nebo spoluobčanům

stále dělat naschvály v neděli v sedm hodin ráno, radíme, ať se nad sebou pořádně zamyslí…

KONEC KÁCENÍ DŘEVIN A VYPALOVÁNÍ TRÁVY
Upozorňujeme, že dnem 31. 3. končí doba vegetačního klidu, do které je možné kácet povolené

dřeviny obecním úřadem. Od 1. 4. do 31. 10. není možné, mimo havarijních stavů, dřeviny kácet. O

povolení kácení dřevin se žádá na OÚ Chvaleč na předepsaném tiskopisu, který je zde k dostání.

Zároveň upozorňujeme občany, že dříve hojně používané vypalování staré trávy je zakázáno

zákonem a je postihováno. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí

přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného

zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám

hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU V RADVANICÍCH
BYTY Radvanice s. r. o., správce nájemních bytů v obci Radvanice, nabízí zájemcům o nájemní

bydlení v obci Radvanice přednostní přidělení nájemního bytu za podmínky finanční spoluúčasti

na rekonstrukci nabízeného bytu. Nabízený byt: typ bytu – 1 + 2, kvalita základní; adresa bytu –

Radvanice čp. 166; č. bytu – 12, poloha bytu – 3. nadzemní podlaží. Podmínky přednostního

přidělení:

1. Zájemce musí splňovat podmínky stanovené „Pravidly pro uzavírání nájemních smluv v bytech

v majetku obce Radvanice“.

2. Zájemci o přednostní přidělení nájemního bytu podají písemnou žádost správci objektu

nejpozději do 19. 2. 2020 do 10.00 hodin. 

3. S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí o finanční spoluúčasti

uchazeče na rekonstrukci nabízeného bytu a podmínkách následné nájemní smlouvy. Finanční

spoluúčast uchazeče činí částku 90.000 Kč.

4. S vybraným uchazečem bude uzavřena nájemní smlouva na uvedený byt na dobu neurčitou a

ze stanoveného (obvyklého) nájemného bude měsíčně odečítáno 750 Kč do vyčerpání vložené

částky. Předpoklad nastěhování je duben-květen 2021. Podrobné informace zájemcům o

přednostní přidělení bytu budou podány v úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek v sídle spol. BYTY

Radvanice s.r.o., Radvanice čp. 160 nebo na telefonu č. 604 236 660. V případě zájmu uchazeče je

osobní jednání nutné!

                                                                                             Vedoucí THP spol. BYTY Radvanice s. r. o.

                                                     Knaiflová Dagmar

O SVÁTCÍCH A NEDĚLÍCH
SEKÁNÍ
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Dne 1. 4. 2021 ve čtvrtek a 30. 4. 2021, v pátek, nebudou v provozu naše ordinace.

Venkovský lékař s.r.o., MUDr. Ladislav Záveský, www.venkovskylekar.cz

Proč se mění způsob oznamování?

Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování a využívání digitálních technologií.

U stávajícího systému výlepů letáků jsme se potýkali s plošnými zákazy výlepů, stížnostmi na

nečitelnost či nevhodné umístění apod.

Jak se zákazník o odstávce dozví?

individuálně e-mailem nebo SMS nebo na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky

Jak a kde se může zákazník zaregistrovat, aby dostával upozornění e-mailem nebo sms zprávou?

Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, který najde na vyúčtování za

elektřinu. Pak už jen navštíví www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si zaregistruje, popř. zkontroluje

kontaktní údaje pro zasílání upozornění a je hotovo.

Výhody registrace pro zákazníka

O plánované odstávce se dozví včas, i když se na dané adrese pravidelně nezdržuje. 

Bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky.

Získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při poruše.

Ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů a za pár let tak společně ušetříme celý les.

Proč se musí zákazník registrovat?

Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své kontaktní údaje nebo údaje již nemusí

být aktuální. Proto je lepší si aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či

zkontrolovat, zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží včas.

                                                                        Vaše ČEZ Distribuce a. s.

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV 

MUDR. ZÁVESKÝ
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY

Chvalečák č. 2/2021

O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY OD ČEZ DISTRIBUCE A. S.
ZMĚNA V INFORMOVÁNÍ

Diakonie Broumov pořádá opět sbírku ošacení. Použitelné oblečení, boty nebo hračky v pytlích

nebo krabicích můžete nosit do chodby obecního úřadu do 5. 4. 2021. Poté bude sbírka odvezena.

Zájemcům z Petříkovic můžeme pytle s oblečením, po předchozí domluvě, odvézt do Chvalče.

http://www.cezdistribuce.cz/odstavky


Místní sbor dobrovolných hasičů byl pověřen starostou naší obce distribucí ochranných

prostředků a zajištění pomoci občanům s realizací očkování.

Ve dvou fázích hasiči distribuovali do poštovních schránek ústenky, které za přísných

hygienických opatření zabalili, aby se ke všem dostaly hygienicky nezávadné ochranné

prostředky. 

Registrace občanů na očkování bylo realizováno obecním úřadem pro zajištění ochrany osobních

údajů. V případě, že nebylo v možnostech seniorů zajistit si odvoz do očkovacího centra, byl odvoz

zajištěn hasičským dopravním automobilem. Součástí odvozu byl také doprovod do očkovacího

centra.

Děkuji členům sboru dobrovolných hasičů ve Chvalči za dobře odvedenou práci, seniorům děkuji

za projevenou důvěru při realizaci očkování. 

                                                           Alexandra Dvořáková

                                                                 starostka SDH 

NOVÝ E-MAIL – OÚ CHVALEČ
Od 24.2.2021 se e-mailová adresa podatelny obecního úřadu a správce místních poplatků obce

mění na: podatelna@chvalec.cz

Adresa podatelna@wo.cz již nebude používána.

E-mailové adresy pro kontaktování starosty, místostarosty obce a účetní zůstávají stejné:

– starosta@chvalec.cz

– ucetni@chvalec.cz

ÚŘEDNÍ HODINY – OÚ CHVALEČ OD 1.3.2021
Od 1.3.2021 do odvolání platí na OÚ tyto úřední hodiny:

Pondělí 7:00 – 12:00

Úterý 12:30 – 15:00

Středa 7:00 – 12:00

Čtvrtek 12:30 – 15:00

Upřednostňován je elektronický, písemný a telefonický kontakt.

SDH CHVALEČ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 
Zápis vzhledem k současné situaci bude probíhat v období od 12. 4. do 23. 4. 2021, a to distančním

způsobem. Bližší informace budou zveřejněny na www.zschvalec.cz a na www.chvalec.cz. 

Chvalečák č. 2/2021

http://www.zschvalec/
http://www.chvalec.cz/


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

CHVALEČÁK - zpravodaj OÚ Chvaleč. Tiskne a vydává Obecní úřad. 

Reg. číslo RR/21/94/HB. Ročník XXVI. Odpovědná redaktorka - Mgr. Eva Binková, 

542 11 Chvaleč 77. Grafické úpravy – Bc. Barbora Binková.

NELEHKÁ DOBA V NAŠÍ ŠKOLE 
V naší základní škole probíhala (až do úplného uzavření škol) výuka celkem normálně. Sice došlo

k nějakým úpravám, ale vzdělávaly se děti ve všech ročnících. Protože máme třídy děleny na 2. +

5. ročník a 1., 3. + 4. ročník, bylo nám toto umožněno. Při videoporadách s ostatními školami jsem

nezaznamenala, že by to někde také tak měli a chodili do školy všichni žáci. Tím jsme tedy ve

výuce téměř nic nezameškali. Bohužel se musel dohánět loňský rok, ale myslím, že to děti celkem

dobře zvládají.

V současné době vyučujeme online a osobními konzultacemi. Žáci také dostávají povinné či

nepovinné úkoly a učitelé posílají náměty na procvičování, doporučují webové stránky a není

opomenut ani tělocvik nebo hudební výchova. Někteří žáci absolvují pravidelně online výuku hry

na piáno. Paní vychovatelka připravuje v rámci celoročního projektu o Evropě „cestu po

Maďarsku“ (děti budou mít také online setkání) s různými zajímavostmi a úkoly. Vyrábějí

výzdobu, sbírají kamínky a ulity pro další práci apod.

Naše školka byla otevřena po celou dobu, co to bylo možné. V současné době jsou distančně

vzděláváni předškoláci. Dostávají různé úkoly a náměty k „práci“, může jim být poskytnuta i

osobní pomoc v konzultačních hodinách.

Chtěla bych tímto poděkovat rodičům (prarodičům) za dobré ohlasy na organizaci výuky, za jejich

čas strávený s dětmi při „výuce“ a za jejich trpělivost. 

                                                                                                                                Eva Binková

Jaro je krásný čas

Jaro je nejkrásnější období v roce. Ze zimního spánku se probouzejí kytičky, zvířata i celá příroda.

Také se vracejí ptáci z teplých krajin. Celá příroda ožívá a je krásně zelená.

                                                                                           Ilonka a Vítek 

JUBILEA
Miroslav Fišera

 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


