duben 2020
Informace spojené s koronavirem (COVID 19)
Nabídka desinfekce – obec nabízí zdarma desinfekci Anti – Covid. Desinfekce je po předchozí
telefonické domluvě na tel. 499 892 114 nebo 731 109 074 stáčena do vlastních nádob, max. 2 litry na
jednu domácnost.
Nabídka roušek – jednorázové papírové roušky jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. V současné době
je k dispozici 50 jednorázových papírových roušek. Bavlněné roušky obec zařizuje po předchozí
domluvě. Upřednostněni jsou senioři.
Facebook Obec Chvaleč
Pro rychlou informovanost spoluobčanů byla pro uživatele této sociální sítě zřízena uzavřená skupina
Obec Chvaleč, která má k dnešnímu dni již 133 členů. Velice nás těší váš zájem. Jsou zde umisťovány
informace pro vás, příspěvky týkající se Chvalče a Petříkovic a to, co si myslím, že by vás mohlo
zajímat. V případě, že se zde chcete podělit o nějaké příspěvky, samozřejmě můžete, jen počkáte na
schválení. Zároveň si myslím, že by zde bylo možné i inzerovat, pokud máte dojem, že by to
spoluobčany mohlo zajímat. Jestliže máte dotazy, co se obsahu týče, můžete se na mě obrátit – mobil
603 710 525.
Eva Binková

Odstávky elektřiny v obci dodavatelem ČEZ a.s.
13. 5. 2020 (7:30 - 13:00) - plánovaná odstávka č. 110060708826 Chvaleč, okres Trutnov.
Chvaleč č. p. 164, 165, 166, 167, 171, 210, 211, 220, provozní budova koupaliště, kostel.

Platby přes účet
Pro zájemce, kteří chtějí poplatky a platby obci zaslat internetovým bankovnictvím na účet obce, je
číslo běžného účtu obce 5128601/0100, Komerční banka. Variabilním symbolem plátce v případě
občanů zde trvale žijících je vždy jeho rodné číslo uváděné bez lomítka a do popisu plátce je vždy
nutné uvést účel platby, jméno a příjmení, např. „Voda Jan Novák“. Doporučujeme předem si tento
způsob zaplacení domluvit telefonicky nebo mailem se správcem poplatků – paní Dvořákovou
(499 892 114 nebo e-mail: podatelna@wo.cz), aby Vaše platba byla bez problémů dohledána a připsána
a zejména za vodné, aby plátce vůbec věděl, jakou částku za vodu má zaslat.

Omezení ordinační doby
Ve dnech 14.5., 28.5. a 29.5.2020 nebudou v provozu naše ordinace.
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
Chvalečák č. 2/2020

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – jaro 2020
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci dne 2. 5. 2020 (sobota).
Odpady od občanů převezme proškolená obsluha na jednotlivých stanovištích:
Petříkovice – autobusová zastávka naproti školicímu středisku Autoškoly
p. Dlouhého, 9.10 – 9.25 hodin
Petříkovice – parkoviště u prodejny potravin, naproti sportovnímu areálu
Petříkovice, 9.30 – 9.50 hodin
Chvaleč – dolní autobusová zastávka (první zastávka ve Chvalči po pravé straně u kontejnerů),
10.00 – 10.15 hodin
Chvaleč – u prodejny potravin Konzum Dita ve Chvalči, 10.20 – 10.40 hodin
Chvaleč – U Kamenné hospůdky 10.45 – 11.00 hodin
V případě většího odběru od občanů nelze vyloučit časové posuny.
Do nebezpečného odpadu patří zejména: gumové 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, monitory, přenosné baterie, rtuťové teploměry.

Odpad, který od Vás nepřevezme obsluha do nebezpečného odpadu, můžete ihned uložit do
kontejnerů na velkoobjemový odpad, které budou po celý víkend 1. 5. – 3. 5. umístěny u obchodů ve
Chvalči a v Petříkovicích a u Kamenné hospůdky ve Chvalči.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – jaro 2020
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci ve dnech 1. 5. - 3. 5. 2020.
Kontejnery budou jako obvykle přistaveny na parkovištích 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.

Jubilea květen:
Lička Ladislav

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
Chvalečák č. 2/2020

Motýlí louky
Naše obec by na svém území chtěla realizovat projekt s tzv. „motýlími loukami“ To jsou druhově
pestré, od jara do podzimu barevné a v české krajině velice vzácné lokality, které umožňují život
většině druhů našich motýlů a dalším zástupcům hmyzu a drobných živočichů. Většina zemědělské
půdy je v naší republice totiž intenzivně zemědělsky využívána a sekána a motýli společně s dalším
hmyzem pak nemají možnost celoroční „pastvy“ na květech. Pozemky, kde jsou založeny motýlí
louky jsou po vykvetení postupně sekány až od července a navíc v jednotlivých pruzích, aby motýli
měli vždy k dispozici nějaké květy v lokalitě. Postupně budou vytipovány obecní pozemky a lokality,
kde by motýlí louky mohly být zakládány. Rádi bychom do projektu zapojili i veřejnost. Majitelé
pozemků v naší obci s velikostí od 4 arů (např. pruh půdy 10 x 40 metrů nebo 20 x 20 metrů) a
větších, kteří by se do tohoto projektu rádi zapojili, se mohou přihlásit na obecním úřadě (v současné
době telefonicky nebo elektroniky). Upozorňujeme však, že se jedná o dlouhodobější projekt, nikoli o
jednoletou záležitost. Podmínkou je možnost zorání příslušného pozemku a příprava půdy
příslušnou technikou na osetí směsí květin pro motýly. Založení motýlích luk by proběhlo s největší
pravděpodobností na jaře příštího roku.
Starosta obce Tomáš Prouza

Zprávičky z naší školičky
DUBEN
Je jaro a jaro jsou pestré louky, zpěv ptáků a bzučení včel. Jsou to i krásné kočičky z jívy, spousty
květin a teplo. Můžeme chodit ven a hrát si. Jaro jsou i Velikonoce - malovaná vajíčka a pomlázky.
Jaro je krásné.
Opět velice poetický úvodník napsala Adélka H.
Skoro měsíc je všechno jinak. Učíme se doma, někteří rodiče nemohou jít do práce, ven společně s
ostatními dětmi také nemůžeme. A co děláme? Hned si přečtete, co bylo v mailech od nás:
(e-maily jsou ze začátku dubna)
Martin nám napsal: Chybí mi družina, kamarádi i učení. Doma se mi to moc nelíbí, protože tady
nikdo z kamarádů není a chodíme pořád na procházky. Ráno se učím a trochu musím uklízet. Do
školy se moc těším, protože tam vždycky něco vyrábíme a hrajeme si v družině. Učení doma mě
někdy baví, někdy ne.
Maruška: Chybí mi kamarádi a škola. Chodíme víc na procházky - nejvíc odpoledne a vidím se víc se
sestrou Haničkou. Dopoledne se učím, pak šiju, vyrábím spoustu věcí, chodíme ven. Do školy se těším
hrozně moc, ale učení doma mě také baví. Do lesa chodím moc ráda a napadla mě tam básnička:
Jezírko
U lesní cestičky malé jezírko je,
kámen tam do vzduchu vykukuje.
Sedím si na něm, dívám se do vody
a smývám ze sebe všechny ty trampoty.

Ila a Vítek: Máme školu neškolu. Velkou výhodou je, že nemusíme časně vstávat a můžeme jíst, kdy
chceme. Doma se musíme učit někdy víc než s paní učitelkou. Výuka na skypu je divná. Chybí nám
kamarádi, tělocvik a hry.
Nellinka: Vadí mi, že jsem doma, protože se mi stýská po kamarádkách ze školy. Ale naopak jsem
ráda, že si doma hraji se svým bratránkem Vojtíškem a sestřenicí Barčou. Jdeme ven, vezmeme si
roušky, teple se oblékneme a houpeme se na houpačkách.
Ondra: Jsme doma, chodíme ven. Jsem rád v přírodě a rád pomáhám mamince. Taky rád jezdím na
kole a těší mě, když jsme jako rodina spolu. Na druhou stranu mě mrzí, že nechodíme do školy a
nemůžeme si hrát s kamarády. Mrzí mě, že nemůžeme na výlety.
Terezka: Jsem ráda doma s mamkou, myju nádobí. Jsem ráda venku a jezdím na kole. Mrzí mě, že
nemůžu s dědou do přírody a nemůžu si hrát s Rózou.
Fanynka: Líbí se mi, že si můžu víc pohrát, ale chtěla bych už do školy a do družiny. Je tam víc
hraček. A chybí mi Johanka.
Štěpán: Když teď nemůžeme chodit do školy, učíme se přes počítač. Je to dobré, protože vidím paní
učitelku a kamarády. Občas se "sekne" obraz, ale aspoň něco.
Rozhovor měsíce připravil tentokrát Flóra a telefonicky se zeptal paní ředitelky Evy Binkové:
1. Co vám v téhle době dělá radost, co vás potěší?
Těší mě, že svítí sluníčko a mohu být na zahradě.
2. A naopak, co vám schází?
Schází mi děti, že se s nimi nemůžu sejít.
3. Až zase začne škola, bude to hodně práce, těšíte se i tak?
Ano, těším.
Děkuji vám za rozhovor.

Park naproti škole
Někteří z vás si už mohli povšimnout nových informačních cedulek v parku, které jsou umístěné u
vybraných stromů. Na dřevěné cedulce najdete název stromu jak česky, tak latinsky. Kdo by
nevěděl, jaké druhy stromů nám v parku rostou, může se poučit ☺. Přímo na stromě je umístěný
informační plakátek o druhu stromu, jeho výskytu, využití a zajímavostech. O plakátky se
postaraly samy děti ze základní školy. Kryt na mraveniště vyrobil pan Petr Žák.
Navíc je u laviček umístěna poučná cedule, na které najdete informace o tom, jak dlouho se co
rozkládá. Některé "odpadky" vás svou délkou rozkladu jistě překvapí.
Nezapomněli jsme ani na veverky, ty se nám v parku v poslední době rozmnožily. Jsme za ně moc
rádi, proto jsme jim na stromy umístili speciální krmítka přímo pro veverky a průběžně je budeme
s dětmi plnit ořechy, jablky, atd ...
Petra Lédlová
Toto vydání připravili – Bc. Tomáš Prouza, Mgr. Eva Binková.
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