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Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

BŘEZEN 2022

- Ú NOR

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 15. února 2022. Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
rozpočet obce na rok 2022.
rozpočet ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože na rok 2022
vyúčtování rozpočtu obecního vodovodu za rok 2021
rozpočet obecního vodovodu na rok 2022
aktualizaci ceníků prací pro lesní hospodářství obce
odpisový plán ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože na rok 2022
vyvěšení vlajky pro Tibet dne 10. 3. 2022
cenovou nabídku na administraci zadávacího řízení pro projekt „Chvaleč – Rekonstrukce hasičské
zbrojnice“
smlouvu o přistoupení k systému nakládání s komunálním odpadem – Hana Zimmermannová,
Venkovský krámek
smlouvu o přistoupení k systému nakládání s komunálním odpadem – Matyáš Dlouhý, GYM 4YOU
pronájem obecní tělocvičny ve dnech 22. 8. – 26. 8. 2022 florbalovému oddílu Trutnov
finanční dar ve výši 3.000 Kč Domovu důchodců Lampertice
finanční dar ve výši 3.000 Kč Chalupění, z. s.
finanční dar ve výši 5.000 Kč Oblastní charitě Trutnov na poskytování pečovatelské služby v roce 2022
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122023609/SOBS VB/2 Chvaleč, Petříkovice, knn pro p. p. č. 95/2

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

- B ŘEZ E N

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 8. března 2022. Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
cenovou nabídku na revizi a stanovení ochranných pásem vodních zdrojů obce
nájemní smlouvu na část pozemkové parcely č. 407/2 v katastrálním území Petříkovice u Tr
nákup zahradního traktoru SECO Starjet UJ 102 P5 pro sečení obecních pozemků
finanční dar ve výši 2.000 Kč Okresnímu sdružení hasičů Trutnov
účetní závěrku ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože Chvaleč za rok 2021
cenovou nabídku na zhotovení kontejnerového stání u Kamenné hospody ve Chvalči
cenovou nabídku na zhotovení autorampy ve Chvalči u tělocvičny
povolenky pro polské pracovníky pracující v ČR na průjezd přes hraniční přechod Petříkovice, od 1. 5.
2022 pouze pro občany s trvalým pobytem v Okrzesyne a Uniemyslu
nabídnutí volného obecního bytu v čp. 220 ve Chvalči pro sociální pronájem uprchlíků z Ukrajiny
finanční dar na pomoc Ukrajině ve výši 20.000 Kč na účet ADRA o. p. s.
Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách.
Příští zasedání se bude konat 12. 4. 2022 od 18.00h.

NABÍDKA OBECNÍHO ZAŘÍZENÍ K PRONÁJMU
Budova kiosku u požární nádrže Petříkovice + přilehlý areál
Předmětem pronájmu jsou kompletní prostory budovy kiosku u požární nádrže v Petříkovicích u
Trutnova využívané jako koupaliště, bazén a přilehlý areál okolo bazénu. Minimální cena čistého
pronájmu činí 7.500 Kč/kalendářní rok. Tato částka nezahrnuje náklady na spotřebu elektřiny,
pitné vody, údržbu, úklid, chemický režim bazénu a jeho čištění, svoz odpadů z podnikatelské
činnosti a ostatní náklady spojené s provozem. Nájemce je povinen zajišťovat každodenní provoz
areálu v období od 1. 6. do 31. 8. s ohledem na klimatické podmínky. Pronajímatel si vymiňuje
umožnění pořádání obecních kulturních a sportovních akcí v pronajímaném areálu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Písemnou nebo elektronickou žádost o
pronájem podávají uchazeči na obecním úřadě ve Chvalči u starosty obce. V případě více žádostí
budou následně stanoveny zastupitelstvem obce podmínky výběrového řízení. Prohlídka prostor je
umožněna po předchozí domluvě na telefonu 499 892 114, 731 109 074 nebo e-mailu:
starosta@chvalec.cz

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Diakonie Broumov pořádá opět sbírku ošacení. Použitelné oblečení, boty nebo
hračky v pytlích nebo krabicích můžete nosit do chodby obecního úřadu do
neděle 3. 4. 2022. Poté bude sbírka odvezena. Zájemcům z Petříkovic můžeme
pytle s oblečením, po předchozí domluvě, odvézt do Chvalče.

SVOZ KOVOVÉHO ŠROTU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Vážení spoluobčané,
svoz kovového šrotu a elektrospotřebičů bude v sobotu dne 9. dubna od 9.00. Předměty k odvozu
ponechte u cest nebo silnice, možnost odnosu neforemných a těžkých kusů z domů, zahrad, garáží
nebo půd na základě telefonické domluvy (tel. 605 463 279 - Jan Jirman, šrotový referent).
Sbor dobrovolných hasičů Chvaleč

PROSBA
Již delší dobu je hodně neutěšená situace u kontejnerů ve Chvalči u Konzumu Dita. Nikde jinde po
obci tento problém není, pouze zde. Do různých kontejnerů je vždy naházen odpad, který sem
nepatří, další odpad různého charakteru je poházen před kontejnery. Papírové krabice se někdo ani
neobtěžuje sešlapat a uklidit do modrých kontejnerů, zůstanou pohozeny v uličce. V kontejnerech
na plasty se běžně vyskytují pneumatiky, stavební odpad a další nevhodný materiál. Neznámí
původci sem odhazují velké množství zbytků jídla, které následně roztahají kočky. Žádáme všechny,
kdo sem nosí odpad, aby se chovali civilizovaně a aby uklízeli odpad tak, jak se má. Děkujeme.
Pokud se situace nezlepší, bude obec nucena pravděpodobně používat kamerový systém se stálým
dohledem.
Chvalečák č. 1/2022

LIKVIDACE ODPADŮ V OBCI
Na území naší obce jsou na několika místech tzv. „svozová hnízda“ – hloučky barevných
kontejnerů, do kterých snad dnes již všichni z nás ukládají různý vytříděný odpad. Postupně jsou
tato místa zastřešována, aby i tyto prostory měly nějakou kulturu. Svoz odpadů provádí za nemalou
finanční částku pro obec na základě smlouvy f. TRANSPORT TRUTNOV s. r. o. Za správné třídění
podle množství jednotlivých tun, dostává obec nazpět finanční částku, díky které se šetří obecní
finanční prostředky na odpadové hospodářství. Proto čím více se v obci vytřídí jednotlivého
odpadu, tím větší je následná odměna pro obec a je možné po delší dobu udržet poplatky za svoz
odpadu pro občany na stejné výši a nezdražovat, ačkoliv náklady svozová společnost plynule
navyšuje.
Co do jednotlivých kontejnerů patří a co naopak vůbec?
Žlutý kontejner – plasty
V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Svozové automobily díky tomuto
jednoduchému kroku nepřeváží zbytečný vzduch a do kontejneru se alespoň vejde více plastů. V
naší obci se spolu s plastovým odpadem třídí do žlutých kontejnerů i nápojové kartony například
od mléka, vína apod. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i
odpady označené číslem 7.
Patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujeme v
menších kusech.
Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a
jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, molitan, kabely, videokazety,
hygienické potřeby – zubní kartáčky, vatové tyčinky apod.
Modrý kontejner – papír
Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak
poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír
roztříděný podle druhů finanční odměnu. Do kontejneru vhazujeme papírové obaly s níže
uvedeným označením, které buď sešlapeme, případně roztrháme, aby nezabíraly tolik místa.
Patří sem: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z
papírové lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete
také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé
si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku.
Nepatří sem: uhlový, voskovaný, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už
nadále recyklovat. Dále použité dětské pleny a použité hygienické potřeby.

Kontejnery na sklo
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit
sklo i podle barev: barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud je kontejner na sklo jen jedné barvy,
pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit.
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodu
Patří sem: Do zeleného kontejneru barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru
můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru
vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a
rozbité skleničky.
Nepatří sem: keramika a porcelán, autoskla, zrcadla nebo třeba drátěná
skla, zlacená a pokovená skla.
Kovový odpad
Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen
druhotných surovin, kde za ně je možné získat finanční odměnu. V případě, že o toto nemáte
zájem, probíhá v naší obci každoroční jarní svoz kovů jednotkou Sboru dobrovolných hasičů
Chvaleč, která si od Vás kovový odpad odveze. Taktéž je možné uložit kovový odpad do kontejneru
za obecní garáží (bývalé kino) ve Chvalči.
Nepatří sem: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá
zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části. Samostatnou kapitolu tvoří
autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví vrakoviště.
Na plechovky od nápojů nebo krmiv pro psy a kočky je u bývalého kina taktéž umístěn kontejner.
V Petříkovicích bude kontejner na plechovky v letošním roce umístěn u nového stání naproti
autoškole.
Velkoobjemový odpad
V naší obci se jeho svoz provádí 2 x ročně, vždy na jaře (duben nebo květen) a na podzim (říjen
nebo listopad).
Patří sem: veškerý odpad, který vzhledem k jeho velikosti nelze uložit do popelnic nebo plastových
pytlů, např. matrace, nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky, umyvadla, toalety, kuchyňské linky
apod.
Nebezpečný odpad
V naší obci se jeho svoz provádí 2 x ročně, vždy na jaře a na podzim ve stejný termín s
velkoobjemovým odpadem.

Patří sem: hadice, 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, počítačové monitory, přenosné baterie, rtuťové
teploměry. Taktéž znečištěné nádoby a obaly od výše popsaných látek.
Bioodpad
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) pochází především z údržby zahrad, ale i z
kuchyně. Do bioodpadu patří tráva, seno, větve, listí, hobliny a piliny, kůra, zbytky ovoce a
zeleniny, skořápky od vajec. V naší obci bylo zájemcům zdarma v minulosti dodáno 100
kompostérů, ve kterých mohou bioodpad kompostovat pro svou potřebu. Ostatní mohou bioodpad
ukládat do velkoobjemových kontejnerů nad mateřskou školou ve Chvalči a v Petříkovicích vedle
fotbalového hřiště.
Směsný komunální odpad
Patří sem: veškerý odpad, který jste si nepřečetli v předchozích odstavcích nebo byl uveden jako
odpad, který do jednotlivých kontejnerů nepatří. Směsný komunální odpad ukládají občané do
černých kontejnerů a dále do svých popelnic. Kdo nemá popelnici, může si zakoupit modré pytle
na tento odpad na obecním úřadě ve Chvalči. Podmínkou prodeje pytlů je nemít dluhy vůči obci.
Stavební odpad
Stavební suť si každý původce likviduje sám na vlastní náklady odvozem na řízenou skládku, např.
do Bohuslavic nebo do Poříčí naproti elektrárně. Po domluvě s těmito společnostmi Vám mohou
přistavit i kontejner přímo k domu. V případě, že ukládáte suť do své popelnice, může se vám stát,
že obsluha sběrného vozu popelnici nevyveze.
Elektrozařízení
Zařízení, které má zástrčku na 230 V a nepatří do nebezpečného odpadu si od Vás po předchozí
domluvě odebere buď jednotka Sboru dobrovolných hasičů Chvaleč, případně ho opět po
předchozí domluvě můžete dovézt k budově Základní školy ve Chvalči. Obě organizace se účastní
dotačního programu, který jim za vybrané elektrospotřebiče přináší finance do jejich rozpočtů.
Na drobná elektrozařízení a baterie jsou červené kontejnery společnosti Asekol. Ve Chvalči ho
najdete u kontejnerů nad Kamennou hospůdkou, v Petříkovicích naproti autoškole.
Sběr použitých oděvů
V naší obci můžeme ukládat použité oděvy do bílých kontejnerů. Jeden kontejner je umístěn nad
Kamennou hospůdkou ve Chvalči a jeden naproti Autoškole v Petříkovicích. Tyto kontejnery jsou
určeny zejména pro oděvy, které nechcete věnovat někomu dalšímu k opakovanému využití z
důvodu jejich stavu, případně drobného a netoxického znečištění (nikoli ale čistící hadry z garáží
apod. - ty patří do nebezpečného odpadu na sběrné dvory). Dále pak pro oblečení, které lze použít
pro další nošení, hračky, přikrývky atd. je zařizován sběr pro oblastní charitu Diakonie Broumov s
místem shromažďování na chodbě obecního úřadu.

Sběr tuků a olejů
Na potravinářské tuky a oleje slouží označená černá popelnice, která je ve
Chvalči umístěna ve sběrném dvoře u bývalého kina a v Petříkovicích u
kontejnerů u obchodu. Tuky a oleje se vhazují do popelnice v PET lahvích.

PLATBY ZA ODPADY - OBČANÉ
V roce 2022 činí platba za svoz komunálního odpadu 450 Kč pro osobu ve věku 16 - 70 let. Všichni
ostatní (děti do 15 let a důchodci od 71 a více let), vyjma rekreačních objektů, platí 300 Kč za jednu
osobu.
Všechny rekreační objekty v obci (chaty, chalupy), kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu,
platí poplatek ve výši poplatku za jednu osobu, tj. 450 Kč/jeden rekreační objekt. Modré pytle f.
TRANSPORT TRUTNOV s.r.o. jsou prodávány od roku 2017 jen těm, kdo mají řádně uhrazený
poplatek za svoz odpadu na daný rok. Cena jednoho pytle zůstává stejná 7 Kč/kus.
Od roku 2017 požadujeme, aby lidé, kteří nemají v obci trvalý pobyt, ale trvale zde žijí a tím pádem
zde produkují odpad, který ukládají do kontejnerů v obci, platili poplatek za odpad zde v obci. V
opačném případě musí doložit, že odpad mají zaplacený na jiném obecním nebo městském úřadě.
Popelnice, které od roku 2021 nejsou opatřeny svozovou známkou, nebudou vyvezeny. Pro novou
známku na Vaši popelnici (případně i při poničení známky) kontaktujte obecní úřad – paní
Dvořákovou na telefonu 499 892 114 nebo mailu: podatelna@chvalec.cz

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – JARO 2022
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 16. 4. 2022. Odpady od občanů převezme
proškolená obsluha f. Transport Trutnov na jednotlivých stanovištích.
1. stanoviště: Petříkovice – autobusová zastávka naproti školicímu středisku Autoškoly p.
Dlouhého, 9.10 – 9.25 hodin
2. stanoviště: Petříkovice – parkoviště u prodejny potravin, naproti sportovnímu areálu
Petříkovice, 9.30 – 9.50 hodin
3. stanoviště: Chvaleč – dolní autobusová zastávka (první zastávka ve Chvalči po pravé straně u
kontejnerů), 10.00 – 10.15 hodin
4. stanoviště: Chvaleč – u prodejny potravin Konzum Dita ve Chvalči, 10.20 – 10.40 hodin
5. stanoviště: Chvaleč – U Kamenné hospůdky 10.45 – 11.00 hodin
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 16. 4. od cca 9.00 do cca 14.00 u
obchodů ve Chvalči a v Petříkovicích a u Kamenné hospůdky ve Chvalči.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – JARO 2022
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci v sobotu 16.
4. 2022. 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.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Jitce Jaklové, která v obecní knihovně ve Chvalči
fungovala od roku 2010 do konce roku 2021 pro naše čtenáře jako knihovnice. Paní Jaklová
skončila na vlastní žádost a novou knihovnicí je paní Alexandra Dvořáková. Paní Jaklové
přeji do dalších let neutuchající elán a hlavně dobré zdraví.
Starosta obce Tomáš Prouza

NABÍDKA HLÍNY
Obec Chvaleč nabízí zdarma hlínu horší kvality nebo suť na
různou zavážku. Hlína a suť jsou uloženy na deponii v
Petříkovicích hned vedle silnice, příjezd pro těžkou techniku není
problém. Nakládání a odvoz si případný zájemce řeší vlastní
technikou. Hlína a suť jsou ze zbořeniště bývalé hospody v
Petříkovicích, odhadované množství je cca 30 nákladních aut. V
případě zájmu se obracejte na starostu obce na telefonu 731 109
074 nebo na mailu: starosta@chvalec.cz

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR
SMISHING
Znáte už nový trik podvodníků? Citlivé údaje jako rodná čísla nebo přístupová hesla k bankovním službám
lákají prostřednictvím SMS.
Telefonní číslo odesílatele může připomínat nebo přímo napodobovat například banku, úřad, doručovací
společnost. U každé zprávy proto pečlivě posuzujte hlavně obsah. Nevyžádané SMS, např. o výhře v soutěži,
do které jste se nikdy nepřihlásili, jsou podezřelé. SMS s chybami naznačuje strojový nebo automatický
překlad. Odkazy často vybízejí k vyplnění osobních údajů, potvrzení přístupových hesel nebo poskytnutí
přístupu do vašeho telefonu. Pamatujte, že banky, úřady ani poskytovatelé doručovacích služeb po vás
nikdy nebudou chtít osobní informace prostřednictvím SMS. Pokud z odkazu v SMS nepoznáte, na jaké
stránky vás navedou, neklikejte na něj. Pravost SMS můžete ověřit u odesílatele. K tomu ale využijte
kontakty z oficiálních zdrojů banky, úřadu, pošty atd. Ty v SMS mohou být opět zavádějící. Pokud v
návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v
některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR.
FALEŠNÉ VÝHODNÉ INVESTICE
Dostali jste nabídku výhodně investovat, která se nedá odmítnout? Zbystřete, je tu nový trik podvodníků.
Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze.
Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení
důvěryhodnosti mohou objevovat známé osobnosti a významné společnosti. Reklama vybízí k vyplnění
kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se
vydávají za pracovníky různých investičních společností. Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť
poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený
přístup na plochu svého počítače (na základě telefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače
software, který vzdálený přístup umožnuje). Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo
pachateli nebo je díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel. Podvodníci využívají profesionálně
vypadající investiční platformy. Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či
vylákání dalších finančních prostředků.
Jak se nenechat okrást?
Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte. Pachatelé Vás mohou
oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům
volajících, protože i ID volajícího může být podvržené. Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo
informace o vašem bankovnictví. Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně
investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv. Nepodléhejte manipulativnímu jednání,
fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic
bez rizika. Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned
kontaktujte svou banku.

VISHING
Vishing nebo také podvodné navolávání patří mezi další triky podvodníků. Není už úplnou novinkou, ale
raději si připomeneme, v čem spočívá.
Pachatelé se vydávají za bankéře a policisty, oslovují oběť s legendou napadení jejího účtu a vybízejí k
rychlému zálohování peněz, včetně přesných instrukcí, kam finanční prostředky ukrýt. Oběť je
zmanipulována k převodu finančních prostředků, k výběru a vložení finančních prostředků do vkladomatu
na virtuální měnu nebo k vyzrazení citlivých údajů a případně k umožnění vzdáleného přístupu do svého
zařízení. Útočník často používá tzv. spoofing, to znamená, že telefonní číslo volajícího se tváří jako
regulérní telefonní číslo banky, Policie ČR nebo jiným důvěryhodných institucí. Podvodníci v těchto
případech dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo. Nezapomínejte, že banka dokáže vaše peníze ochránit
sama, pokud zjistí podezřelou aktivitu. Nikdy proto nebude požadovat, aby klient prováděl jakýkoliv převod
nebo aby poskytl vzdálený přístup do mobilního telefonu nebo počítače. Banka nikdy po klientovi
nevyžaduje telefonicky citlivé údaje, kopie dokladů a platební karty. Všechny tyto údaje už o svých
klientech má. V případě podezření na podvod okamžitě kontaktujte svou banku. Hodně pomůže, pokud se
vám podaří nahrát hovor s pachatelem.
PODVOD PŘES INZERÁT
Prodáváte zboží přes inzerát na prodejních serverech nebo sociálních sítích? Dejte pozor na falešné
kupující. Můžete přijít o peníze.
Podvodníci využívají kontaktních údajů z inzerátů, vydávají se za kupující a snaží se z prodejce různými
způsoby manipulovat k provedení různých plateb nebo poskytnutí údajů k platební kartě apod. Nejčastěji
pracují pachatelé s podvodnými platebními bránami, fiktivními přepravními společnostmi nebo falešným
příjemcem.
Podvodná platební brána:
Cílem je nasměrovat oběť na předem připravený phishingový web v podobě platební brány. Pro takový web
jsou často ke zvýšení důvěryhodnosti zneužita loga, grafika nebo názvy reálných ověřených doručovacích
společností nebo poskytovatelů služeb. Příkladem je smyšlená služba Bazoš-pay. Podvodná přepravní
společnost: Cílem je opět manipulace k zaslání peněz na účet podvodníků. V komunikaci často figuruje
smyšlená přepravní společnost s věrohodnými webovými stránkami s obvyklými funkcionalitami jako
sledování zásilky, chat s technickou podporou apod. Fiktivní dopravce se snaží navodit iluzi, že jsou peníze
za prodávané zboží již na cestě, ale je nutné vyrovnat přeplatek, nedoplatek, zaplatit kauci k uvolnění
částky apod. Pokud prodávající manipulaci podlehne a peníze odešle, přicházejí pod různými záminkami
další a další výzvy k dalším doplatkům za dopravu, přeplatkům aj. Podvodníci v tu chvíli již cílí na sunk
cost fallacy, tedy snahu oběti dotáhnout v tomto případě prodej do konce, když už do něj vložil peníze.
Podvodný příjemce:
V těchto případech se podvodníci snaží vylákat odeslání zboží, které nikdy nezaplatí. Adresa pro doručení
bývá často v zahraničí anebo na adrese, kde zboží může bezpečně převzít relativně anonymní osoba
(doručovací společnost u běžných zásilek neřeší, komu je zboží předáno). V některých popisovaných
případech figurují platby v kryptoměnách, např. cestou legitimní platební brány, kde oběť "nakoupí" krypto
ve prospěch cizí peněženky nebo je oběť navedena k vytvoření účtu u směnárny. Co signalizuje
pravděpodobný podvod? Na inzerát reaguje cizinec. Není moc pravděpodobné, že si někdo ze zahraničí
najde český inzerát s relativně běžným zbožím. Kupující požaduje nestandardní způsob dopravy, např.
prostřednictvím neznámé zahraniční přepravní společnosti, nebo vyzvednutí zástupcem společnosti.
Kupující navrhuje nestandartní způsob platby. Příkladem je zajištění jeho platby "přepravní společností",
která peníze uvolní, až bude složena záloha nebo bude zboží na cestě nebo platební brána, který vyžaduje
údaje z platební karty prodávajícího. Kupující požaduje platbu přes neznámé služby různých nebankovních
platebních společností nebo chce platit v kryptoměně. Pro připsání zaslaných peněz má být složena
jednorázová platba ze strany prodávajícího, nebo se objeví se komplikace, které vyžadují zaslání platby.
Zboží má být odesláno ještě před tím, než prodávající obdrží platbu. Zbystřete tedy vždy, když prodej
vybočuje ze standardního modelu: podám inzerát -> ozve se zájemce -> zaplatí -> zašlu zboží (popř. zašlu na
dobírku).

HOMESHARING JAKO POMOC PEČUJÍCÍM RODINÁM
NOVĚ I V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Centrum Orion, z.s. je nezisková organizace, která již více než 20 let pomáhá rodinám dětí s postižením, a to
hlavně v rychnovském regionu. Poskytujeme sociální službu denního centra a také osobní asistenci,
nabízíme speciální terapie (např. terapii Neurofeedback či Acces Bars) i psychoterapeutickou podporu
rodinám atd. Stále přitom hledáme další možnosti, jak pomoci rodinám s jejich náročnou péčí. Nyní, díky
projektu podpořeného nadačním fondem Abakus, zavádíme HOMESHARING - zcela novou formu pomoci
rodinám s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra, který
poskytujeme v rámci celého Královéhradeckého kraje. Homesharing je založen na tzv. sdílené péči o dítě s
postižením, kdy si hostitel bere dítě na předem domluvenou dobu do své domácnosti a stará se o něj stejně
jako o člena své rodiny. Hostitelem se může stát prakticky každý – podmínkou je, aby to byl člověk se
srdcem na dlani, který je ochotný věnovat svůj čas, prostor i energii. Dítě s postižením díky homesharingu
získává nové přátele i zážitky, poznává nová místa… I hostitele homesharing obohacuje - zažívá nové
situace, učí se novým věcem, má možnost podívat se na svět očima dítěte s postižením… Rodiče dítěte zatím
mají možnost si vydechnout, nabrat nové síly, věnovat se dalším dětem, zařídit, co je třeba… A co si pro své
děti přejí rodiče, kteří se již do projektu přihlásili a chtějí se do homesharingu zapojit? „Pro své dítě si
přejeme nové zážitky a pro sebe jako rodiče čas na odpočinek.“ „Rádi bychom se věnovali více ostatním
dětem, sobě navzájem a vydali se do míst, která jsou pro nás jinak nedostupná (bariérovost).“ „Občasná
změna by našemu dítěti prospěla v rozvoji samostatnosti.“ Zaujalo vás hostitelství a uvažujete o tom, že
byste se také zapojili? Chtěli byste znát více informací?
Mgr. Marie Vrzáková, koordinátorka homesharingu - vrzakova@centrum-orion.cz, telefon 725 190 990
www.centrum-orion.cz
www.homesharing.cz

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o Telefonickou krizovou
pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci
klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou
sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení
nepříznivé situace a předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života.
Velkou výhodou této služby je úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ.
A jak konkrétně služba funguje?
Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin denně. Jsme připraveni Vám naslouchat, poskytnout informace,
hledat společně s Vámi cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. Můžete se na nás obrátit například pokud:
Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o tom promluvit? Máte obavy o své duševní zdraví? Trpíte
duševním onemocněním a potřebujete se zeptat? Trápí Vás úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte
rady? Potřebujete o své složité situaci s někým mluvit? Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci najít cestu k
druhým? Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit? Potřebujete pro řešení své
situace informace? Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby? Pokud budete souhlasit,
pomůžeme Vám i zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani místo, odkud voláte, není rozhodující.
Budeme rádi, pokud budeme vědět, s kým mluvíme, není to ale podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela
anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku, kterou budeme užívat. Pracovníci jsou vázáni povinnou
mlčenlivostí. To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace z rozhovoru s Vámi s nikým
dalším sdílet. Výjimku tvoří situace, ve kterých jsou ze zákona povinni jednat. Služba je poskytována
zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru. Pokud Vám finanční situace brání v tom, abyste
mohli čerpat službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, aby Vám zavolal zpět. Maximální doba 1
hovoru je 60 minut. Službu můžete využít opakovaně, pokud je to nezbytné.
Telefon krizové linky: 702 256 762

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Březen
První jarní květina,
už nám jaro začíná.
Sluníčko nám hřeje,
ptáček na stromě pěje.
Když jdeme z procházky, svítí nám na vlásky.
I noci bývají krásné, svítí hvězdy jasné.
A když jdeme spát, měsíc se třpytí na hladinách.
Autorky básničky: Maru a Fany
Sice už máme březen, dětí jsme se zeptali, jak prožily zimní měsíce leden a únor.
Prvňáčci Toník K. a Péťa měli jasno. Nejvíc se jim líbilo, že hodně sněžilo.
„Baví nás stavění sněhuláků, válení mega koulí, že můžeme padat do sněhu a nejsme špinaví.
Chodíme hodně ven a to se nám líbí. Nejvíc dobře se jezdí na pytli z kopce dolů, frčí to rychle a
zběsile.“
Pololetní vysvědčení tento rok vycházelo na pondělí 31. ledna. K pohoštění byla roláda se
šlehačkou a šampaňské. Všichni byli moc natěšení, jak se jim v prvním pololetí vedlo. S
vyznamenáním prospělo 19 z 22 žáčků. Přivítali jsme „staronovou“ paní učitelku Nikču, která se
vrátila z mateřské dovolené, a zároveň jsme se rozloučili s paní učitelkou Maruškou. Byla moc fajn!
*Vysvědčení bylo dobré, těšila jsem se na staronovou paní učitelku a zároveň mi bylo líto, že
odchází p. uč. Maruška. Mohlo se mi ten půlrok dařit lépe, ale není to špatný. - Fany
*Vysvědčení nám paní učitelka Maruška předala ve třídě a pak jsme si dali roládu. - Ilonka
*Já byl nadšený ze samých jedniček. Myslel jsem si, že dostanu trojku, ale byl jsem překvapený –
hodně. - Vítek
Družinový bazárek
V lednu jsme si v družině zopakovali prodej a koupi drobností, které si děti donesly z domu.
Vymyslí si název svého obchodu, donesou si peníze – drobné a hrajeme si na obchodníky a
nákupčí. Jde o procvičení finanční gramotnosti dětí. Ať už nakupují nebo prodávají, musí si peníze
přepočítat, umět vrátit nazpět, komunikují spolu, vzájemně si pomáhají..
Můj obchod se jmenoval Albert u Natálky. Prodávala jsem plyšovou kočku a takový různý věci.
Koupila jsem si u Vandy míček a plyšovýho psa. V peněžence jsem měla opravdový koruny. Líbilo
se mi to, strašně mě to baví - Naty
Mně se líbilo, že jsem prodával. Už si nepamatuju všechno, ale prodal jsem koníka a auta Péťovi.
Taky jsem si nakoupil. Chtěl bych ho ještě jednou, mě to baví. - Toník W.

Ve škole jsme měli projekt – dopravní výchova. Přijela k nám paní ze Dvora Králové, aby nám něco
řekla o tom, jak se bezpečně chovat na silnici. Měla to moc hezky připravené a jak se to líbilo
dětem?
Terezce K. se to líbilo moc a hlavně se těší do Dvora na to dopravní hřiště (pozn. chystáme se tam,
je to součást projektu).
Toník K. byl nejvíc nadšený z dárků, které nakonec děti dostaly. „Byl to reflexní baťoh a reflexní
páska“.
Jarní prázdniny letos vyšly na konec února a začátek března. Počasí dětem se sněhem moc nepřálo,
tak jsme se jich zeptali, jak prázdniny prožily:
„Byla jsem v Liberci v Babylonu, spali jsme tam a bylo to super. Také jsme zašli do IQ parku,
koupila jsem si tam takový zvláštní písek. Moc jsem si to užila.“ - Nellča
„Já jsem byla ve Vrchlabí s babičkou, dědou a Haničkou (sestra). Spali jsme tam a potom jsme
vyrazili do města na nákupy. Koupila jsem si helmu na brusle, kterou použiju, až pojedeme se
školou na hory.“ - Maruška
Blíží se jaro, sluníčko už pomalu, ale jistě začíná hřát a všichni se těšíme. Děti se shodly, že se nejvíc
těší na kytičky, až pokvetou, na listy, až vyrostou na stromech a na to, že budou moct jezdit na
kole. Ale úplně nejvíc se těší, až si budou moct dát „zmrzku“ v Kamenné hospůdce!
Děti ze školy se také svými velmi povedenými kresbami obecního znaku postaraly o výzdobu
tohoto čísla Chvalečáku.

PODĚKOVÁNÍ
Velice děkujeme všem účastníkům a pořadatelům, kteří svým finančním a osobním přispěním
darují naší škole výtěžky z akcí. Finanční prostředky jsou použity hlavně na školní výlety, exkurze,
vzdělávací programy s externími lektory apod. Z tohoto důvodu si můžeme dovolit nabídnout
dětem kvalitní pořady a kvalitní vyžití bez finančního zatížení rodin. Akcí se tak mohou účastnit
všechny děti bez rozdílu. Toto bylo hlavní myšlenkou „spolku“ přátel školy, kteří pořádají
masopusty a setkání sousedů (věnují nám veškerý výtěžek), aby všem dětem bylo umožněno se
účastnit i finančně náročnějších akcí.
Velký dík patří i Obci Chvaleč, která je při většině akcí hlavním sponzorem.
Také moc děkujeme panu Václavu Šolínovi, který je pořadatelem závodů ENDURO a také naším
sponzorem.
Díky této podpoře už několik let rodiče nemusejí přispívat na mimoškolní akce z vlastní kapsy
nebo přispívají v nejmenší možné míře. Vzhledem ke štědrosti vás – občanů, pořadatelů a Obce si
dokonce můžeme dovolit i třídenní výlet pro školáky na Pomezní Boudy.
Velice si toho vážíme a já za všechny děti děkuji
Eva Binková

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
proběhne 6. 4. 2022 od 15:30 hodin.

JUBILEA
Šulcová Olga
Pokorný Milan
Křížek Jiří

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
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