
závěrečný účet obce za rok 2021

účetní závěrku obce za rok 2021

rozpočtové opatření č. 2

dodavatele prací na odstavnou plochu za OÚ Chvaleč: Zemní práce Jan Křeček

dodavatele prací na rekonstrukci chodníků v obecním parku ve Chvalči – Václav Cerman

finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Důl Jan Šverma o. p. s. na akci „Jak se peklo probouzí“

prodej p. p. č. 266/1 v katastrálním území Chvaleč manželům Konířovým a Hodačovým

žádost Lesů České republiky, s. p. o odkup pozemků obce nutných k výstavbě vodohospodářského díla ve

Chvalči

pokácení 2 smrků před budovou ZŠ pplk. Jaromíra Brože ve Chvalči, dále 2 smrků a 1 lípy mezi budovou

chvalečské pošty a bytovým domem čp. 237 ve Chvalči z bezpečnostních důvodů

žádost o navýšení kapacity počtu žáků v mateřské škole

prodej dřevní hmoty a těžební práce v lese na LHC Obecní lesy Chvaleč dle ceníku obce s obchodním

partnerem - Iveta Nováková, IČ 69870535, DIČ CZ7557173602

žádost o pořádání závodů horských kol MTB Trilogy v termínu 4. 7. – 5. 7. přes pozemky obce

cenovou nabídku Zámečnictví Petr Žák na rekonstrukci oplocení zahrady mateřské školy ve Chvalči

nájemce kiosku u požární nádrže v Petříkovicích od 1. 7. 2022 – Věra Pincová, IČ 75389789

nájemce p. p. č. 95/2 v k. ú. Petříkovice u Trutnova od 1. 7. 2022 – Věra Pincová, IČ 75389789

nájemní smlouvu na byt č. 3 v budově tělocvičny čp. 220 ve Chvalči od 1. 7. 2022 – Daniella Perets

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 13. 9. 2022 od 18.00h.

ČERVEN 2022INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 10. května 2022.  Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven. 

SOUKROMÁ SILNICE
Obec Chvaleč chce informovat občany o skutečnosti, že

silnice ve Chvalči, která vede od dvojdomku

Novákových okolo víceúčelového hřiště (kluziště)

směrem ke chvalečskému koupališti je soukromým

majetkem manželů Fujerových, kteří ji zakoupili i s

okolními pozemky a rybníkem od společnosti ABA-AKA

s. r. o. z Rudníku. Tato silnice není tedy majetkem obce a

nikdy nebyla. Výše uvedená společnost ji obci odmítla

prodat jednotlivě, pouze jako celý soubor pozemků,

rybníka a silnice. Noví majitelé přislíbili (alespoň

prozatím), že cesta bude většinou volně průchozí. 

SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY

Všichni, kdo platí poplatek za psa a mají

řádně zaplaceno, si mohou na obecním

úřadě u paní Dvořákové vyzvednout nově

sáčky na psí exkrementy. Poplatek za psy

je v naší obci použit na případné zadržení a

umístění zatoulaných a opuštěných psů v

útulku v Trutnově a úhradu s tím služeb

spojených. Nově pak i na nákup těchto

sáčků. Na každého psa je pak samozřejmě

stanoven maximální měsíční limit sáčků.



Rádi bychom vás pozvali na připravovanou akci. Jedná se o OLYMPIÁDU PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ.

Olympiáda je určena hlavně pro starší a dříve narozené z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí

hory, o.p.s. Mohou se však zúčastnit i zájemci z širšího okolí, tak jak to bylo v minulých letech. Letošní ročník

Olympiády je již čtrnáctý v řadě. Akce se koná vždy na začátku září v havlovickém Všesportovním areálu.

Pro tento rok bylo zvoleno datum 8. září 2022 a začátek akce je stanoven na 13 hodin. Vzhledem k zaměření

na území Místní akční skupiny nabízíme zájemcům svoz i odvoz z tohoto území zdarma. Trasa, časy i místa

zastávek budou ještě upřesněny dle přihlášených účastníků. Olympiády se mohou účastnit senioři s rokem

narození 1957 a starší.

Orientační program celého odpoledne:

12:00-13:00    - příjezd účastníků a přihlášení do soutěží

13:00-13:30    - zahájení, nástup účastníků

13:30-14:00    - kulturní program – vystoupení

14:00-15:30  - zahájení sportovních soutěží – ženy hod válečkem, 

                         muži hod paličkou, ženy i muži hod tenisákem, skok z místa, minigolf

15:30-16:00     - kulturní program – vystoupení

16:00-17:00    - vyhlášení výsledků

 - společné posezení, občerstvení

Jak je patrné z programu, jednotlivé soutěže jsou prokládány krátkým kulturním programem, přestávkou a

společným posezením (drobné občerstvení zdarma zajištěno). Není se třeba obávat přílišné náročnosti

jednotlivých disciplín, stejně tak není podmínkou zúčastnit se všech soutěží. Záleží pouze na rozhodnutí

každého z vás. Pro všechny bude připraveno posezení pod velkými stany, a pokud by náhodou někdo nemohl

účastnit, může celou Olympiádu sledovat on-line přes odkaz na webkameru na stránkách TJ Sokol Havlovice

(http://www.havlovice.cz/sokol). Fotografie z minulého roku naleznete na www.kjh.cz. Pro účastníky bude

zajištěn svoz i odvoz z území MAS a drobné občerstvení zdarma. Ve stáncích si bude možné zakoupit

občerstvení dle aktuální nabídky. V případě zájmu se zaregistrujte na e-mail: redakce@kjh.cz (Vaše jméno,

příjmení, rok narození a obec) nebo volejte na telefonní číslo: 730 164 404. Včasná registrace zájemců nám

pomůže s celou organizací, a proto Vás žádáme o přihlášení nejlépe do 29. 8. 2022. V případě, že se do daného

termínu nestihnete přihlásit, přesto Vás v Havlovicích rádi uvítáme a zaregistrujeme až na místě. Cílem

Olympijských her je nejen protáhnout tělo a zasportovat si, ale hlavně se setkat s vrstevníky. A jak sami víte,

„NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE.“

12. PÁRKYÁDA V PETŘÍKOVICÍCH
Koná se dne 23. 7. 2022 na místním koupališti, začátek v 15 hodin. Srdečně zváni 

jsou pojídači párků i diváci, pro které je připravena soutěž a doprovodný program.

Startovné: 200,- Kč

Registrace osobně nebo telefonicky u P. Kurice, telefon 604 236 748.

Soutěž je připravena i pro děti, již tradičně se bude házet koulemi na cíl.

Na hojnou účast se těší Spolek přátel pod Jánským vrchem.

OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ

http://www.havlovice.cz/sokol
mailto:prochazkova@kjh.cz


       Červen

  Už je tady! Červen nám nosí teplé dny, sluníčko, jahody, výlety, no a - taky vysvědčení, ale pak začnou

PRÁZDNINY!

   Ale počkat, počkat, nesmíme ještě odstrčit květen, ten nachystal tolik akcí, že se ani do minulého

Chvalečáku nevešly - nevadí, připomeneme si je teď.

 17. 5. Divadlo Kozlík nám i dětem z MŠ přivezlo pohádku "O Šípkové Růžence" 

- Terka K. – bylo to o Šípkové Růžence, jedna loutka se jmenovala Jakub a ten jezdil na koze. Divadlo byla

sranda a mají moc hezké loutky na provázku.

- Toník W. – mně se nejvíc líbil král a královna. Mohli jsme si loutky pohladit a byli s náma i školkáčci.

25. 5. To byl chutný den :-) - měli jsme v rámci akce "Ovoce do škol" ochutnávku ovoce a zeleniny 

- Toník K. – ochutnávali jsme třeba kiwi, hroznové víno a ještě další ovoce. Skoro všechno jsme poznali.

Trošku mi nechutnalo avokádo.

- Fanča – ochutnali jsme asi 7 druhů ovoce, chutnalo mi všechno a nejvíc nám všem chutnaly borůvky.      

27. 5. Nález ptáčka na školní zahradě

- Maruška - na školní zahradě jsme našli malé, už opeřené ptáče, které poskakovalo v trávě. Báli jsme se o

něho, tak jsem ho vzala domů. Chutnaly mu žížaly. Zavolali jsme do záchranné stanice ve Vrchlabí, kde nám,

podle popisu řekli, že je to drozd a že ho máme vrátit zpět. Rodiče ho prý najdou (vyzpívají si ho) a opravdu –

našli ho! Vždy máme dát ptáčata jenom na vyšší větvičku a neodnášet je.

   

 30. 5. Vyrazili jsme do Dvora Králové na 2. část cyklistického výcviku 

- Johy – učitel byl dost přísný. Už bych tam asi nechtěla.

- Vítek, Marťa – mně a Vítkovi se to moc líbilo. Dostali jsme jako jediní průkaz cyklisty. Byli jsme z toho

nadšení!!

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

A nyní už dostává slovo červen 

1. 6. Nádhera – ve škole jsme si užili Den dětí

- Toník N. – mě nejvíc bavila soutěž, kde jsem

házel míčky do óbr cylindru motýla Emanuela.

Byli jsme všichni za motýly. Já si vyrobil křídla

zeleno – žlutý.

- Vanda M. – byli jsme všichni převlíknutý za

motýly. Soutěžili jsme, nafukovali a praskali

balónky. Nakonec jsme si za splněné úkoly

mohli vybrat cenu.



 3.6. Výlet do Voletin za panem včelařem 

- Maru – dozvěděli jsme se, jak vypadají nové moderní nástavby na včelí plasty. My máme doma ještě ty staré.

- Nellča – pan učitel bydlí kousek od pana včelaře, tak jsme si u něj opekli buřty. Zajedla jsem to

rebarborovou buchtou. Byla moc dobrá. Houpali jsme se na houpačce zavěšené nad potokem. Zpátky jsme jeli

vlakem. Bylo to suprový!

V závěru školního roku jsme byli opět na hájence. Tématem byla „cesta vody od pramene až po kohoutek“.

Vše pro nás připravili Kavanovi, za což jim velmi děkujeme. Dík patří také panu Robertu Konířovi za poutavé

vyprávění u vodojemu „Hájenka“.

Přejeme vám všem krásné léto plné sluníčka :-). 

Děti a učitelé ZŠ a MŠ

7. 6. Počasí nám změnilo plány i cíl výletu, ale vůbec to nevadilo, jeli

jsme do Liberce do Dinoparku nahlédnout do pravěku

- Naty – byl to nejlepší výlet. Líbil se mi dinosaur, jak se hýbal a dýchal.

Uměli dobře řvát. Nebála jsem se, ale některý malý děti jo. Koupila

jsem si fantu na pití. Bylo to supeeeeer!

- Aniska – bylo to úžasné. Líbilo se mi úplně všechno, prolézačky byly

super a doufám, že tam zase někdy pojedeme. Dovezla jsem si plyšáka.

V jednom pralese tam opravdosky pršelo.

Mezi tím vším děním byla spousta legrace, veselých i zajímavých

chvilek v družině, o přestávkách i při výuce :-).

ODMĚNA PRO OBEC CHVALEČ ZA VYTŘÍDĚNÉ ODPADY V ROCE 2021

Obalová společnost EKOKOM, a. s., která se zabývá tříděním a recyklací odpadů informovala starostu o

množství vytříděných tun odpadů z naší obce za rok 2021. Celkem se jedná o 44,56 tun těchto 

 komodit - papír, sklo, plasty. Odměna pro obec Chvaleč za vytříděné odpady v loňském roce byla stanovena

ve výši 164.462 Kč. Tato částka díky Vám všem, kdo zodpovědně třídíte, skončila nazpět v obecním rozpočtu

a pomáhá udržet poplatky za svoz odpadů v naší obci na přijatelné výši. I díky Vašemu úsilí není prozatím

důvod poplatky za odpady letos zvyšovat.

                                                                                                                                   Starosta obce 

POŽÁR KONTEJNERŮ VE CHVALČI A ODMĚNA
V současné době probíhá vyšetřování požáru kontejnerového stání ve Chvalči. Jako důvod požáru bylo

stanoveno s největší pravděpodobností cizí zavinění – úmyslné žhářství. Škoda, která naší obci vznikla

shořením rok a půl starého kontejnerového stání, všech kontejnerů a poškozením elektroinstalace na

vedlejším domě chvalečského konzumu je celkem cca 215.000 Kč. Kontejnery byly již umístěny zpět a nově k

nim byla instalována kamera, která snímá celý prostor u kontejnerů. Tyto kamery budou postupně

instalovány u všech kontejnerových stání po celé obci. Vzhledem k tomu, co se v poslední době děje, to

pravděpodobně nejde jinak. Zastupitelstvo obce Chvaleč navíc stanovilo odměnu ve výši 5.000 Kč za

informaci, která povede ke spolehlivému prokázání viníka požáru kontejnerů u obchodu ve Chvalči.

                                                                                                                             Starosta obce



Dne 1.7.2022 nebudou v provozu naše ordinace. 

 

4.7.2022 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

5.7.2022 Úterý – neordinujeme

6.7.2022 Středa - neordinujeme

7.7.2022 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

8.7.2022 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

 

11.7.2022 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

12.7.2022 Úterý – neordinujeme

13.7.2022 Středa - neordinujeme

14.7.2022 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

15.7.2022 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

 

18.7.2022 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice)

19.7.2022 Úterý    8:00-11:30 (Chvaleč)    

20.7.2022 Středa 8:00-11:30  (Teplice)     13:00-17:00 (Radvanice)

21.7.2022 Čtvrtek 8:00-11:30  (Jívka)        

22.7.2022 Pátek   8:00-11:30  (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

 

25.7.2022 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice)

26.7.2022 Úterý    8:00-11:30 (Chvaleč)    

27.7.2022 Středa 8:00-11:30  (Teplice)     13:00-17:00 (Radvanice)

28.7.2022 Čtvrtek 8:00-11:30  (Jívka)        

29.7.2022 Pátek   8:00-11:30  (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

15.8.2022 Pondělí  8:00-11:30 (Radvanice)

16.8.2022 Úterý    8:00-11:30 (Chvaleč)    

17.8.2022 Středa  8:00-11:30  (Teplice)     13:00-17:00 (Radvanice)

18.8.2022 Čtvrtek  8:00-11:30  (Jívka)        

19.8.2022 Pátek   8:00-11:30  (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

 

22.8.2022 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

23.8.2022 Úterý – neordinujeme

24.8.2022 Středa - neordinujeme

25.8.2022 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

26.8.2022 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

 

29.8.2022 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

30.8.2022 Úterý – neordinujeme

31.8.2022 Středa - neordinujeme

1.9.2022 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

2.9.2022 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

 

MUDR. ZÁVESKÝ
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
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Srdečně gratulujeme  

a přejeme mnoho životní pohody, štěstí 

a především stálého zdraví!

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 XXVII. Odpovědná redaktorka - Mgr. Eva Binková, 

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

Vážení spoluobčané.

Sociální výbor při obecním úřadě ve Chvalči pro vás připravil dvě letní setkávací akce. 

V neděli 24. července vás srdečně zveme na POUTNÍ BOHOSLUŽBU do místního kostela 

a v úterý 26. července na ZÁJEZD PRO SENIORY. 

Zájemci o výlet, nechť se přihlásí osobně na obecním úřadě ve Chvalči, telefonicky 499 892 114 

nebo emailem podatelna@chvalec.cz. Bližší informace k akcím naleznete na přílohách. 

                                                        

                                                                Na vaši účast se těší Věra Férová, předsedkyně sociálního výboru

 

POZVÁNKA

JUBILEA

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

Pecen Pavel

mailto:podatelna@chvalec.cz


ZÁJEZD PRO SENIORY 

26.7.2022 (úterý) 

ODJEZD:  7:45 hodin / obchod Chvaleč 

   7:50 hodin / obchod Petříkovice 

NÁVRAT:  17:00 hodin  

 

1. ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

- prohlídka zámeckých interiérů 

 

2. KUDOWA ZDRÓJ-lázně 

- volný program (cca 2,5 hodiny) 

- lázeňské budovy, park, promenáda, restaurace, kavárny 

 

3. KUDOWA ZDRÓJ-trhy, Biedronka 

- volný program (cca 2 hodiny) 

 

Odjezd zpět nejpozději v 16:00 hodin. 




