
pověřeného zastupitele pro jednání o změně č. 2 územního plánu obce Chvaleč s pořizovatelem -

starosta obce.

změnu č. 2 územního plánu obce zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. 

podíl jednotlivých žadatelů o změnu č. 2 územního plánu obce ve výši 5.000 Kč/žadatel.

dodatek č. 15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s f. Transport Trutnov s. r. o. 

dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s f. Transport Trutnov s. r. o.

žádost ZŠ a MŠ Chvaleč o pronájem hospody U Podkovy na jednorázovou akci Mikulášská zábava

pro děti 4. 12. 2021.

příkazní smlouvu s f. Profesionálové a. s. na dotační management stavby hasičské zbrojnice.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 14. 12. 2021 od 18.00h.

PŘEHLED PLATEB ZA ROK 2021

LISTOPAD 2021INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 9. listopadu 2021.  

Přítomno bylo 8 zastupitelů. 

Faktury za spotřebovanou vodu byly vloženy každému odběrateli nejpozději v měsíci červnu do

poštovní schránky nebo na jiné vhodné místo. Pokud někdo z odběratelů vody fakturu neobdržel,

je nutné nahlásit na obecní úřad stav vodoměru. 

V případě dotazů mě navštivte na obecním úřadě, případně využijte email podatelna@chvalec.cz

nebo telefonní číslo 499 892 114. 

                                                                                                                         Alexandra Dvořáková

mailto:podatelna@chvalec.cz


NÁMĚTY NA KULTURNÍ A
INVESTIČNÍ AKCE NA ROK 2022

Vyzýváme občany, kteří mají nějaký nápad či představu, jaké investiční nebo kulturní akce by

mohly být realizovány v roce 2022, aby své nápady sdělili na obecní úřad nebo předsedovi výboru

místního hospodářství obce Ing. Konířovi do konce letošního roku. Zároveň vyzýváme všechny

pořadatele kulturních nebo sportovních akcí na příští rok, aby zpracovali a předali do konce

letošního roku plán jimi pořádaných kulturních akcí s případným finančním požadavkem nebo

dopadem na rozpočet obce v roce 2022.

VÝMĚNA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
V PETŘÍKOVICÍCH 
V Petříkovicích u obchodu se smíšeným zbožím byla v letošním podzimu vyměněna autobusová

zastávka za zcela novou. Namísto nátěrů byla opět zvolena varianta pozinkované konstrukce, která

vydrží podstatně déle. Demolici staré zastávky provedli obecní zaměstnanci, kompletní stavbu nové

zastávky dodávala zámečnická dílna Petra Žáka z Chvalče, základovou desku se zámkovou dlažbou

vystavěli Darek a Richard Lombartovi. Obec tímto pokračuje v trendu postupně vyměnit všechny

dožívající autobusové zastávky v obci.

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ U
AUTOŠKOLY V PETŘÍKOVICÍCH
Slibované kontejnerové stání u Autoškoly p. Dlouhého je nyní, v půlce listopadu, už hotové.

Kontejnery na jednotlivý separovaný odpad jsou už umístěné uvnitř, venku zůstaly kontejnery na

elektro, sklo, oděvy. Do konce roku zde přibude ještě kontejner na plechovky. Celé místo díky

kontejnerovému stání vypadá lépe. I zde byl opět zvolen stejný vzhled, jako u kontejnerového stání

dříve ve Chvalči. Kompletní stavbu nové zastávky dodávala zámečnická dílna Petra Žáka z Chvalče,

základovou desku se zámkovou dlažbou vystavěli Darek a Richard Lombartovi. Prosíme všechny,

aby i zde udržovali pořádek řádnou likvidací odpadů, tzn. sešlapáním nebo roztrháním krabic na

menší díly a umístěním do kontejnerů, nikoli pohozením nebo opřením o konstrukci atd. Děkujeme.

KÁCENÍ PO OBCI
Obec Chvaleč vyzývá majitele zahrad a pozemků v obci, aby si zrevidovali stav

svých stromů a keřů, zejména poblíž komunikací, domů a elektrického vedení.

Silné vichřice jsou u nás poslední dobou běžné už několikrát do roka a včasným

odstraněním přerostlých dřevin nebo jejich redukcí se dá předejít opravdu

velkým nepříjemnostem nebo finančním postihům za způsobenou škodu. Za

případnou škodu totiž nese zodpovědnost vždy majitel pozemku, na kterém

stromy a keře rostou. 



Dne 30. 12. 2021 a dne 31. 12. 2021 nebudou v provozu naše ordinace.

V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci 

v nemocnici. Omezení i ordinační dobu najdete na www.venkovskylekar.cz

MUDR. ZÁVESKÝ
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY PROSINEC

Obec Chvaleč hledá nového správce na víceúčelové hřiště (kluziště) ve Chvalči. Pan Štefan Brnčo,

který jako správce hřiště fungoval do letošního podzimu, činnost dobrovolně ukončil. Za jeho čas a

práci, kterou v areálu odváděl, aby zde uživatelé měli příjemné prostředí ke sportování, bych mu rád

veřejně poděkoval a popřál mu co nejlepší zdraví do dalších let. Případný zájemce o správcování

hřiště se u mě může zastavit pro informace na obecním úřadě ve Chvalči. Otevírání víceúčelového

hřiště je každodenně cca od 8.00, uzavírání podle ročního období. Úklid hřiště je podle domluvy,

funkce správce je finančně ohodnocena. 

                                                                                                   

                                                                                                                               Starosta obce Tomáš Prouza

INZERÁT NA SPRÁVCE HŘIŠTĚ 

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. 

ADVENTNÍ TRH V PETŘÍKOVICÍCH A
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Advent v Petříkovicích, který se měl konat 27. 11., proběhne v omezeném režimu. Adventní trhy se

nekonají. V 18.00 h bude rozsvícen stromeček u koupaliště - s doprovodným hudebním programem.

Kaple nebude přístupna, ale bude otevřena k nahlédnutí. Z občerstvení budou v omezené míře pouze

teplé nápoje. Z důvodu současných nařízení a omezení je vstup možný pouze osobám očkovaným

nebo s tzv. platnou bezinfekčností. Velice nás to mrzí a děkujeme za pochopení. Vzhledem ke stále se

měnící situaci může dojít k dalším změnám. Pokud nastanou, budeme vás o nich neprodleně

informovat.
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NABÍDKA OBECNÍCH ZAŘÍZENÍ K PRONÁJMU:
Hospoda U Podkovy ve Chvalči

Předmětem pronájmu jsou kompletní prostory hospody, včetně sálu a salonku. Minimální cena

čistého pronájmu činí 12.000 Kč/kalendářní rok. Tato částka nezahrnuje náklady na spotřebu

elektřiny, pitné vody, podílu na vytápění prostor, údržbu, úklid, svoz odpadů z podnikatelské

činnosti a ostatní náklady spojené s provozem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Písemnou nebo elektronickou žádost o pronájem podávají uchazeči nejpozději do úterý 30. 11. 2021

do 15:00 na obecním úřadě ve Chvalči u starosty obce. V případě více žádostí budou 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

Budova kiosku u požární nádrže Chvaleč + přilehlý areál

Předmětem pronájmu jsou kompletní prostory budovy kiosku u požární nádrže ve Chvalči

využívané jako koupaliště, velký bazén, malý bazén a přilehlý areál okolo bazénů. Minimální cena

čistého pronájmu činí 25.000 Kč/kalendářní rok. Tato částka nezahrnuje náklady na spotřebu

elektřiny, pitné vody, údržbu, úklid, chemický režim bazénů a jejich 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 nejpozději do úterý 30. 11. 2021 do 15:00 na obecním úřadě ve Chvalči u

starosty obce. V případě více žádostí budou 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

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 nejpozději do úterý 30. 11. 2021 do 15:00 na obecním úřadě ve Chvalči u

starosty obce. V případě více žádostí budou 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
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Listopad

Na podzim padá listí ze stromů, které shrabeme a skáčeme do něj. Krmíme ptáčky v krmítkách,

chodíme pouštět draky a uklízíme zahrádku na zimu. Mamky nám mění oblečení na zimu.

Aniska, Terka J.

      K podzimu patří neodmyslitelně dýně, a proto jsme si jedno takové „dýňování“ uspořádali na

      „školní zahradě“. Kdo přišel, mohl si vyřezat obličej do dýně, vyrobit si podzimní svícen s duchem

      a vzít si něco dobrého na zub.

Fany: Nejdříve jsme si vyrobili skleničkové lampióny a vyřezávali jsme dýně. Bylo to „husto“ dobré.

Jedna povedená halloweenská párty se konala v hospodě ve Voletinách. Byli jsme u toho, takže

víme. Dokonce za námi přijely i některé děti z naší školy a školky a jsme za to moooc rádi. Tančilo

se, soutěžilo, tvořilo a to vše ve strašidelných maskách. Zasoutěžit si přijela třeba Nellinka s

kamarádkou Aničkou. Nellča byla převlečená za upírku a líbilo se jí občerstvení a různé hry. Děti

soutěžily o sladkosti a potom si zdobily dýně. Kubíček D. byl za čertíka a dokonce si vytvořil

čertovskou dýni.

Toník K.: Sešli jsme se v sále a plnili jsme úkoly. Házeli míčkem, běhali jsme slalom s hokejkou a

míčkem. Pak jsme tančili na párty a bylo to super!

Vánoce se blíží, proto nezahálíme a vyrábíme na vánoční trhy spoustu krásných výrobků. Třeba

stromečky ze šišek, sněhuláky z bílé látky, skřítky s čepicí, stromečky z vlny, sněhuláky ze dřeva a

mnoho dalšího…

Natálka: Já si pak koupím ten stromeček ze šišky, jak jsem vyrobila. Ten je hezký!

Míša: Já bych si chtěl koupit od každýho něco a poprosím o to mamku.

Johanka: Malovali jsme na dřevo sněhuláky a zdobili je šálou, které uháčkovaly 

paní ředitelka a paní asistentka.

        11. 11. v podvečer bylo ve znamení lampiónového průvodu. Martin na bílém koni sice nepřijel,

        ale průvod se povedl a účast byla hojná. Osvětlený průvod šel z parku přes „malou stranu“,

        okruhem kolem nádraží a zpět do parku. Tam na nás čekalo v osvětleném altánku občerstvení v

        podobě svatomartinských rohlíčků, které upekly děti ze ZŠ a MŠ a teplý čaj.

Maruška: Sešli jsme se v parku před školou v maskách a s lampióny. Šli jsme okruh kolem nádraží.

Lampióny krásně svítily a bylo to dobré – výborné – super!

V družině mimo jiné tvoříme obrazce z kamínků, je to pro děti relaxační činnost, u které mohou

popustit uzdu svojí fantazii.

Ilonka: Na stolech jsou namalované obrázky, které můžeme „vyplnit“ různě barevnými kamínky.

Myslím, že se to každému povedlo. A baví nás to! Holky i kluky.

Dáňa: Mě nejvíc bavilo vykamínkovat blesk a ještě takovou nohu s prstama.

Chvalečák č. 7/2021

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY



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 XXVI. Odpovědná redaktorka - Mgr. Eva Binková, 

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

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

JUBILEA

Jirmanová Zdena

Brnčová Zdena

Novotná Anna

Možíšová Miroslava

 

Ve škole jsme se staršími dětmi probírali pověsti. Ukázali jsme si obecní znak a protože žádnou

pověst o naší obci neznáme, děti si vymyslely svoje:

 

CHVALEČ Z POHLEDU HAVRANA

    Jen tak si Lukáš posedával na skále a díval se, jak pramen vody stéká dolů. A uslyšel jemné volání

jeho otce (svatý Petronel): "Lukáši, Lukáši, Lukáši...". Lukáš měl dnes narozeniny a vždycky si přál jít

do Chvalče. Otec mu to dovolil, ale byl v tom háček. "Musíš jít v podobě havrana. A musíš se vrátit

do noci, jinak tam zůstaneš navždy." Lukáš se chvíli rozmýšlel, ale přikývl. Svatý Petronel (otec)

odemkl bránu, Lukáš prošel branou a stal se z něho havran. Slyšel klapot mlýnů, smích dětí, cítil

puch rybích konzerv. Byl tam celý den. Jeho otec se naštval a nechal ho zkamenět. A do teď je

uvězněn u Kamenné hospůdky.

                                                                                                                                            Fany a Johanka

 

Dávno pradávno se vydal sv. Petr a sv. Jakub Větší na cesty naším krajem. Svatý Petr řekl: "Jakube,

teď se rozdělíme a za tři dny se tu setkáme. Cestou sv. Jakub procházel kolem malých domků, všude

byli lidé vlídní, i když byli chudí, nabídli mu nocleh, dali mu najíst, ale vždy jen málo vody. A říkali,

že u nich je velké sucho. Když se Petr s Jakubem setkali, řekl sv. Petr, že potkal hodné a milé lidi, a

proto dal jejich vesnici své jméno - Petříkovice. A sv. Jakub řekl, že také potkal hodné lidi, které ale

trápil nedostatek vody. A poděkoval tím, že jim nechal otevřené lesní pramínky. Od té doby se

jmenuje Chvaleč Chvaleč.

                                                                                                                                            Maruška a Ilonka


