
dodavatele nového lesního hospodářského plánu pro obecní lesy na období let 2024 – 2033, f. Lesprojekt

Hradec Králové s. r.o.

prodej p. p. č. 393 v k. ú. Chvaleč nájemci za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení

finanční participaci ve výši 20.000 Kč na vytápění obchodu – Venkovský krámek v Petříkovicích

prodej p. p. č. 685/6 a č. 684/3 v k. ú. Chvaleč panu M. J.

finanční dar ve výši 40.000 Kč pro Benjamings Clan z. s.

darování věcného daru 6 knih o obci Chvaleč na soutěž White Cup 2022 v Radvanicích

nákup nového obecního automobilu Dacia Duster

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků na výstavbu chodníku ve Chvalči 

pronájem hospody U Podkovy na jednorázovou soukromou akci

bezplatné zapůjčení hospody U Podkovy na Mikulášskou besídku dne 3. 12. 2022

výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Chvaleč pro školní rok 2022/2023

odměny občanům za jejich celoroční práci pro obec v roce 2022

dodatek č. 16 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s f. TRANSPORT TRUTNOV s. r. o.

uzamčení pevné uzamykatelné zábrany na p. p. č. 923/1 v k. ú. Petříkovice u Trutnova před státní hranicí

Zastupitelstvo obce schvaluje:

        s Královéhradeckým krajem

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 13. 12. 2022 od 17.00h.

(převzato ze serveru www.volby.cz)

Volební účast:

Volební okrsek č. 1 - Chvaleč: 56,74 %
Volební okrsek č. 2 – Petříkovice: 74,65 %
Průměrná volební účast za celou obec Chvaleč: 61,50 %
Celkem v obou volebních okrscích zapsáno 535 voličů. 

U voleb hlasovalo 329 voličů, kteří odevzdali 2.530 platných hlasů.

Volební strana Sdružení nezávislých kandidátů pro Chvaleč a Petříkovice získala ve volbách celkem 1.778

hlasů. Zvolení zastupitelé: Mgr. Eva Binková (225 hlasů), Ing. Daniel Vlkanova (209 hlasů), Ing. Tomáš

Prouza (255 hlasů), Jiří Přívratský (206 hlasů), Michal Binek (187 hlasů), Martin Kuric (173 hlasů), Petr Kuric

(193 hlasů). Zbylé hlasy získali nezvolení kandidáti této strany.

LISTOPAD 2022INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 8. listopadu 2022.  Přítomno bylo 9 zastupitelů.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2022



Volební strana ZA SPOKOJENĚJŠÍ OBEC získala ve volbách celkem 752 hlasů. Zvolení zastupitelé: Věra

Férová (108 hlasů), Ing. Robert Koníř (151 hlasů). Zbylé hlasy získali nezvolení kandidáti této strany.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč, které se konalo ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 18:00 v

hospodě U Podkovy, složili všichni zvolení zastupitelé obce slib. Následně byl volen starosta obce a

místostarosta obce. Místostarostou obce byla na další volební období zvolena již potřetí po sobě Eva

Binková, starostou obce počtvrté po sobě Tomáš Prouza.

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

realizovány v roce 2023, 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 2023.

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ U KAMENNÉ HOSPŮDKY VE CHVALČI 
Avizované kontejnerové stání u Kamenné hospůdky ve Chvalči je již pár měsíců funkční. Do něj byly

schovány nevzhledné kontejnery na separovaný odpad, venku zůstaly kontejnery na elektro, sklo a oděvy.

Celé místo díky kontejnerovému stání vypadá lépe. I zde byl opět zvolen stejný vzhled, jako u

kontejnerového stání ve Chvalči u obchodu (kde již bohužel není vinou neznámého žháře) a v Petříkovicích

u autoškoly. Kompletní stavbu nové zastávky dodávala zámečnická dílna Petra Žáka z Chvalče, základovou

desku se zámkovou dlažbou vystavěl subdodavatelsky pan Darek Lombart z Chvalče. Prosíme všechny, aby

zde byl udržován pořádek řádnou likvidací odpadů, tzn. sešlapáním PET lahví nebo sešlapáním a

roztrháním krabic na menší díly a následným umístěním do kontejnerů, nikoli pohozením nebo opřením o

konstrukci stání nebo kontejnery. Děkujeme všem slušným lidem, kterým záleží na tom, jak to u nich v obci

vypadá.

KÁCENÍ STROMŮ A KEŘŮ V OBCI

NÁMĚT NA KULTURNÍ A INVESTIČNÍ AKCE NA ROK 2023

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

čerstvého syrového masa a čerstvé či sušené ovoce nebo čerstvě nastrouhaná mrkev. Tyto potraviny v

původním, syrovém a neochuceném stavu ptákům neuškodí, ale musejí být kvalitní a nezkažené. 

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 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, včetně soudních sporů. Za případnou

škodu totiž nese zodpovědnost vždy majitel pozemku, na kterém stromy a keře rostou. Žádost o kácení

dřevin rostoucích mimo les řeší platná legislativa a případné žádosti se podávají na obecním úřadě ve

Chvalči.



MANUÁL TURISTICKÝCH VÝLETŮ DO POLSKA

Pracovníci Euroregionu Glacensis pro Vás zmapovali ty nejatraktivnější z nich a z těchto vybraných míst

sestavili několik komplexních nabídek na celodenní výlety. Pečlivě sestavené harmonogramy výletů s

přesným itinerářem a podrobným popisem jednotlivých zajímavostí budou podkladem k uspořádání

výletů pro Vás, Vaši rodinu, případně i větší organizované skupiny. Všechny nabízené turistické cíle

přitom najdete jen kousek za hranicemi. Uvedené informace jsou aktualizovány k roku 2021 a je tak

možné, že u některých dojde ke změnám otevíracích dob, rozšíření nabídky, a podobně. Pojďte společně

poznávat zdejší přírodní krásy, zachovalé historické paláce, věhlasné lázně, tajemná důlní díla a

monumentální vojenské památky nebo prozkoumejte ze sedla kola rozsáhlou síť singletracků a rozhleden.

Pojďte poznat Polsko jinak než ho známe!

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 pondělí 2. 1. 2023 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 pondělí 2. 1. 2023 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

Euroregion Glacensis, jehož je naše obec členem, pro Vás v rámci své činnosti

v oblasti přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem

připravil Manuál turistických výletů, který Vám představuje zajímavé

turistické cíle Dolního Slezska. Otevřít jej můžete naskenováním přiloženého

QR kódu Vaším mobilním zařízením nebo skrze webovou stránku

https://www.euro-glacensis.cz/manual-turistickych-vyletu.html.

mailto:starosta@chvalec.cz
mailto:starosta@chvalec.cz
https://www.euro-glacensis.cz/manual-turistickych-vyletu.html


ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Čas utíká a příroda si mění převleky. Nedávno „zlaté“ listí obsypalo cesty a střechy, teď se pomalu chystají

ukrýt pod bílou peřinku. Zkrátka blíží se Vánoce, ale než budou u dveří, povíme vám, co zajímavého jsme

ve škole zažili.

Večerní Světluščina stezka  (15. 10.) nás (dospělí s dětmi) zavedla do večerního lesa kolem hájenky. Na

stromech byly umístěny rébusy, které se děti s rodiči snažili vyřešit. Cesta je zavedla až ke třem

Světluškám, které je za statečnost odměnily svítícím náramkem a různými drobnostmi. Nakonec jsme se

sešli u ohně, kde byla možnost opéct si cokoliv a zazpívat si v doprovodu kytary. 

Rozárka: Nebála jsem se a můj taťka vybafnul na Vanessku. Moc jsem si užila ty úkoly v lese a byla jsem

moc ráda, že tam můžu být.

Maruška: Byla úplně nejvíc super! Sice nám Světluškám nesvítila tykadla, ale potom jsme přišly na to, že si

je musíme nasvítit baterkou. Měla jsem na sobě blikací prsten a záclonu.

Podzimní dílnička s tatínky (25. 10.) byla jako každý rok velmi povedená. Tatínkové se sešli v hojném počtu

a stloukali budky jedna radost. Byli moc šikovní a děti jim samozřejmě pomáhaly. Budky budeme s panem

starostou a dětmi ze školy zavěšovat do parku naproti „naší“ škole. 

Vítek: Nám to s taťkou šlo výborně. Taťka byl vybavený a všechno nářadí měl s sebou. Pomáhal jsem vrtat.

Jeden šroubek nám sice vylezl střechou budky, ale opravili jsme to.

Marťa: Vyráběli jsme s taťkou budku, od pana školníka jsme si půjčili kladívko. Taťka je šikovnej, ale já byl

šikovnější.

Veselé odpoledne s dýněmi (31. 10.) jsme si také moc užili. Děti pozvaly rodiče na dlabání dýní a společnými

silami a dovednostmi si vytvořili krásné a originální dýně. Kdo chtěl, mohl si vyrobit strašidýlko na

zavěšení a samozřejmě nechybělo ani občerstvení v podobě krvavých prstíků a velkého „strašidelného“

dortu!

Péťa: Nejvíc se mi líbilo, jak jsme dlabali dýně a pak jsem si vyrobil pro každého u nás doma strašidýlko ze

záclony.

Míša: Jedli jsme tam krvavý prsty (z listového těsta a marmelády) a taky jsme dostali dort. Byl jsem tam s

mamkou a bráchou.

Paní uč. Nikča: Já jsem si to také užila, protože dlabání dýní bylo spojeno s konzultačními hodinami pro

rodiče. Mezi dlabáním jsme probrali vše, co bylo potřeba a mně se to moc líbilo!

Hrátky se sv. Martinem a martinský bazárek (11. 11.) 

Oslavu sv. Martina jsme si tentokrát připravili  ve škole. Pro děti bylo

připraveno spoustu aktivit, jako například hledání pokladu, zdobení a

zatloukání podkoviček, rébusy, hádanky, atd… Odpoledne v družině

proběhl mini bazárek na procvičení finanční gramotnosti dětí. Každý

měl svůj obchod a prodával v něm. Mohl si také u ostatních něco koupit

za drobné peníze. Třeba Maruška ve svém obchodě prodávala

vlastnoručně upečené svatomartinské rohlíčky. Cílem je, aby se děti

naučili nejen počítat, ale také peníze rozměňovat, vracet nazpět a v

neposlední řadě, aby si uvědomily, jestli na danou věc mají finanční

obnos nebo ne. 



Kubík: Mně se nejvíc líbilo, když jsem vytvářel podkovu pro koně sv. Martina z modelovací hmoty, barvil

jsem si ji na zlatou barvu. Potom mě moc bavilo, jak jsme ty podkovičky zatloukali opravdovýma

hřebíkama a kladívkem do obrovské krabice. Byli jsme jako praví kováři. Na další bazárek se těším

hoooodně, nakoupil jsem si a i prodával. Bavilo mě to. Měl jsem peníze a peněženku.

Vybrali jsme vám jen několik akcí, protože u nás ve škole se stále něco děje, tvoří a vyrábí, ale všechno by

se do tohoto vydání Chvalečáku nevešlo, tak jen stručně: výlet do FlyZone v Hradci Králové (výlet na přání

dětí), projekt Stavitel města, Ptačí program, Adventní a vánoční tvoření…..

Akce probíhají za finanční podpory přátel školy, kdy veškerý výtěžek z jimi pořádaných akcí

je věnován pro děti z našich škol. Letos se tedy rodiče žáků nemuseli finančně podílet ještě na

žádné z uskutečněných akcí. Velmi děkujeme pořadatelům Setkání sousedů a panu Vaškovi

Šolínovi. Za 20 tis. budou dětem z MŠ a ZŠ také zakoupeny vánoční dárky pod stromeček.

                                                                                                                            Velice si této podpory vážíme 

PODĚKOVÁNÍ

ČERTOVSKÝ REJ
ZŠ a MŠ Chvaleč, přátelé školy a OÚ Chvaleč pořádají v sobotu 3. 12. 2022 od 14.30 h

v Hospodě U Podkovy  "Čertovský rej". Sál bude otevřen od 14. 15 h. Soutěže, tanec,

občerstvení, nadílka. Děti mohou přijít převlečené za čertíky.            Srdečně zveme!



Dne 23. 12. 2022 v pátek, nebudou v provozu naše ordinace v Radvanicích a Teplicích n. M.

Ve dnech 12. a 13. 1. 2023 (čtvrtek a pátek) nebudou v provozu naše ordinace.

V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

Omezení ordinační doby naleznete na www.venkovskylekar.cz.

                                                                                                                                   MUDr. Ladislav Záveský

 

MUDR. ZÁVESKÝ
OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY -  PROSINEC, LEDEN

Srdečně gratulujeme  

a přejeme mnoho životní pohody, štěstí 

a především stálého zdraví!

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

Hornychová Marie

Halmová Miloslava

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.

NABÍDKA NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE 
PEVNOSTNÍ UZÁVĚR PETŘÍKOVICE

 
Klub vojenské historie Petříkovice, z. s. nabízí obrazový

nástěnný kalendář na rok 2023, tentokrát na téma

„Pevnostní uzávěr Petříkovice“. 

Cena kalendáře je 250 Kč a lze ho objednat na www.t-s54.cz

nebo osobně zaplatit a převzít u starosty obce Chvaleč.

 

INZERÁT
Hledáme výpomoc na úklid našich dvou

objektů chalupy U Matěje a chaty U Huberta v

Petříkovicích. Nabízíme 250 Kč/hod. Bližší

informace Ilona Pavlíková, tel: 776 107 899.

 

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY CHVALEČ

Pošta Chvaleč aktualizuje svoji otevírací dobu:

Pondělí  15:00 – 17:00

Úterý       8:00 – 10:30

Středa      8:00 – 10:30

Čtvrtek  15:00 – 17:00

Pátek       8:00 – 10:30

http://www.venkovskylekar.cz/
http://www.t-s54.cz/

