
rozpočtové opatření č. 4

rozpočtové provizorium na rok 2022

návrh odměn aktivistům z obce za jejich celoroční činnost v obci za rok 2021

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v

rámci regionálních knihovnických služeb na rok 2022

smlouvu o přistoupení k systému nakládání s komunálním odpadem – Truhlářství Zdeněk

Bekr

nájemce obecního areálu Koupaliště Chvaleč od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou – Miloslav Jiráň

nájemce obecní hospody U Podkovy od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou – Michal Plíštil

nabídku společnosti TENET spol s r. o. na zpracování změny č. 2 územního plánu obce Chvaleč

nového správce veřejného osvětlení obce od 1. 1. 2022 – ELMOS, spol. s r. o.

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 s účinností od 1. 1. 2022

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 s účinností od 1. 1. 2022

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 s účinností od 1. 1. 2022

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 s účinností od 1. 1. 2022

zpracování mapového podkladu pro výstavbu 8 rodinných domů, geometrického plánu a

vytyčovacího náčrtu, vše v lokalitě SAD Chvaleč

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 15. 2. 2022 od 18.00h.

PROSINEC 2021INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 7. prosince 2021.  

Přítomno bylo 7 zastupitelů, 2 omluveni. 

Zaměstnanci obecního úřadu

 a zastupitelé obce

přejí všem spoluobčanům klidné

vánoční svátky, dětem hodně

radosti a všem stálé zdraví

a životní pohodu v novém roce!

Rádi bychom všem popřáli klidné

prožití svátků vánočních, hodně

zdraví, štěstí a úspěchů v

nadcházejícím roce!

 

ZŠ a MŠ Chvaleč

 

OÚ bude uzavřen od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022. 

Veškeré poplatky lze přijít zaplatit nejdéle do 15. 12. 2021, poté až 3. 1. 2022.



ZIMNÍ VYHRNOVÁNÍ SNĚHU

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

Chvalečák č. 8/2021

NABÍDKA OBECNÍHO ZAŘÍZENÍ K PRONÁJMU:

Začala zima a s tím spojené pluhování sněhu. Obec udržuje přes 25 km obecních komunikací ve

dvou místních částech, k tomu několik odstavných ploch a zastávky. Odklizení sněhu zabere tím

pádem spousty hodin, traktorista je jeden, který má hmotnou zodpovědnost za obecní techniku. I

když by si asi většina lidí přála, aby zimní údržba začala právě u jejich domu, jsou stanovena určitá

pravidla. Pluhovat se začíná, až když je minimálně 7 cm sněhu. Je to z toho důvodu, aby se neničily

obecní komunikace a sněhová radlice traktoru. S menší vrstvou sněhu si ještě normální zimní boty

a zimní pneumatiky na autech bez větších problémů poradí. Někteří stěžovatelé na pluhování mi

občas připadají, že by byli konečně spokojeni, kdyby traktor zajížděl pluhovat sníh až k jejich

domovním dveřím, aby nemuseli za zimu ani jednou hodit lopatou. Zastupitelé obce v roce 2013 na

veřejném listopadovém zasedání schválili plán pluhování prioritních tras při zimní údržbě obecním

traktorem. Znamená to jediné – v případě, že napadne nebo stále padá sníh (nebo je hlášena sněhová

kalamita), jsou přednostně ošetřovány tyto trasy a teprve potom jsou na řadě další, méně významné

komunikace k několika málo domům nebo rekreačním objektům. Úplně na konec zůstávají cesty

soukromé, které obec nemá povinnost udržovat, ale pro občany to zdarma činí, pokud si o to

traktoristovi řeknou, či zavolají. Musí si ale uvědomit, že pluhování jejich soukromých cest bude

následovat až potom, co bude kompletně odklizen sníh z obecních komunikací. 

Zároveň opakovaně žádám občany obce, aby v zimním období nenechávali auta stát v

komunikacích nebo v jejich těsné blízkosti, protože traktorová radlice má cca 3 metry a traktor se

sem poté nevejde. Parkování automobilů by mělo být přednostně na soukromých pozemcích jejich

majitelů, případně po dohodě s majitelem pozemku, kde chci parkovat. To se týká i obecních

pozemků! Děkuji za pochopení a také za slušnost při řešení případných komplikací při zimní

údržbě. 

                                                                                                                   Starosta obce Tomáš Prouza 

mailto:starosta@chvalec.cz


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

Změna ordinační doby od 7.2. do 11.2.2022

7.2.2022 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Pilníkov)

8.2.2022 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč) 13:00-16:00 (Pilníkov)

9.2.2022 Středa 8:00-11:30 (Teplice) 13:00-17:00 (Radvanice)

10.2.2022 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka) 13:00-15:00 (Pilníkov)

11.2.2022 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

Ve všech nemocnicích v Královéhradeckém kraji se aktuálně léčí 289 pacientů s covidem-19, z nichž

55 vyžaduje intenzivní péči zdravotníků. Vedle toho nemocnice v posledních dnech zaznamenávají

také zvýšenou zátěž na akutní péči nesouvisející s covidem-19.

„Za posledních sedm dní v Královéhradeckém kraji přibylo přes pět tisíc nových případů nákazy

covid-19. Oproti předchozímu týdnu je to o tisíc případů více, což se promítá v dalším nárůstu

hospitalizovaných pacientů. Díky našim zdravotníkům situaci v nemocnicích zvládáme, v posledních

dnech ji ale komplikuje také nárůst zátěže na akutní péči, kdy přibývá infarktů, mrtvic a dalších

hospitalizací nesouvisejících s covidem. Z toho důvodu je elektivní péče v nemocnicích nadále

částečně omezena. Jaký bude další vývoj epidemie v regionu, se ukáže v příštích dnech,“ informoval

hejtman Martin Červíček.

Roste zájem o očkování

V kraji nadále roste zájem o očkování proti covidu-19. Za poslední týden se zde nechalo očkovat přes

18 tisíc zájemců. Nemocnice v závislosti na zvýšeném zájmu navyšují očkovací kapacity. Lidé mají

nadále možnost očkování bez předchozí registrace na deseti místech. „Přestože je náš kraj z hlediska

proočkovanosti nadále nad průměrem republiky, jsou oblasti, kde je proočkovanost populace pod

průměrem. V těchto místech proto navyšujeme výrazněji očkovací kapacity tak, aby každý zájemce

dostal termín co nejdříve. Jedním z takových míst je například Broumov, kde očkovací místo očkuje

bez registrace tři dny v týdnu. Se starosty obcí také znovu jednáme o možnosti mobilního očkování

prostřednictvím očkovacího kamionu. Zvažujeme také obnovení očkovacího centra v hradeckém

Obchodním centru Atrium, “ doplnil hejtman. Do očkování v regionu se zapojilo také více jak 140

praktických lékařů, kteří v některé dny naočkují i 1500 zájemců. Jejich seznam je dostupný na

www.kr-kralovehradecky.cz/praktici. „Vážím si spolupráce praktických lékařů, kteří se zapojili do

očkovací sítě a umožňují svým pacientům nechat se očkovat přímo v jejich ordinacích. Důležitou

novinkou od nového roku bude očkování dětí, které připravujeme společně s dětskými praktickými

lékaři a stejně jako u dospělých bude očkování možné přímo v ordinacích praktiků,“ informoval

hejtman Martin Červíček. Fakultní nemocnice Hradec Králové rozšířila kapacity očkovacího centra

ve svém areálu. Kromě ambulancí v přízemí Pavilonu interních oborů bude očkování předem

registrovaných ve vybraných pracovních dnech opět možné také v Pavilonu profesora Bašteckého. V

kraji zdravotníci aplikovali zhruba 694 tisíc dávek vakcíny. Alespoň jednou se nechalo očkovat přes

331 tisíc osob starších 16 let, tedy 72 % celkové populace kraje starší 16 let.

MUDR. ZÁVESKÝ
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY PROSINEC

NEMOCNICE V KRAJI HOSPITALIZUJÍ 289 PACIENTŮ S COVIDEM-19

Chvalečák č. 8/2021



Zeptali jsme se dětí, co všechno je napadne, když se řekne PROSINEC: sněží, přijde Ježíšek, je venku

brzo tma, všechno je pokrytý sněhem, válíme se ve sněhu a děláme andělíčky, bobujeme, zvířátka

hledají potravu na zimu, můžeme stavět sněhuláka, otevíráme okýnka v adventním kalendáři,

zapalujeme svíčky, měníme gumy na autě, odhazujeme sníh….

A na co se těší děti ze školy a školky nejvíc?

Ze školky jednoznačně na čerty, na tom se shodli všichni.

Školáci se těší na Ježíííííííííííííííškáááá J (pozn. na čerty už prý nevěří).

V pondělí 6. prosince jsme děti přivítali místo ve škole, v pekle. Do tříd si prošly pekelnou bránou a

dokonce přišel i Mikuláš s nadílkou. Nakonec jsme si zatančili na čertí diskotéce a pořádně si to užili. 

- Bylo to výborné! Toník K.

- Mně se to strašně líbilo a nejvíc se těším na diskotéku. Dáňa

- Nám se s Rozárkou nejvíc líbilo, jak přišel Mikuláš a my jsme mu zazpívaly písničku. Terka K.

- Mně se zase líbilo, že jsme se moc neučili. Plnili jsme jen čertí úkoly. Toník N.

Trochu poezie od Františky a Johanky:

Vánoce

Už je to tu zas, ten vánoční čas,

děti staví sněhuláky a na horách jezdí vleky.

Emocí máme dost, jsme promrzlí až na kost.

Pečeme už cukroví, snad se to děda nedoví.

Veselé vánoce přejeme 

a v příštím roce se zase sejdeme!

                                                                    Fany a Johy, 5.tř

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Ve čtvrtek 23. prosince 2021 bude od 15.00 do 16.00

k dispozici Betlémské světlo v kapli v Petříkovicích

a tamtéž v neděli 26. prosince 2021 bude poutní

mše svatá v 11.00 hodin. 

                                                        Zve Láďa Lička 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Vánoční přání od jednotlivých dětí:  

*hodně štěstí a hodně dárečků

*přeju lidem, aby na sebe byli hodní

*já přeju všem lidem, aby byli zdraví

*já bych chtěla, aby se celá rodina sešla radostně a vesele



INZERÁT

   Letošní rok z důvodu pandemie coronaviru omezil návštěvy jubilantů v jejich bytech, ale balíčky

s gratulací byly vždy osobně předány, a to ve Chvalči 46 občanům a v Petříkovicích 20 občanům,

taktéž devadesátiletému našemu občanu pobývajícího v pečovatelském domě v Tmavém Dole.

   Devíti narozeným občánkům byl předán dárek s přáním.

   V červenci se konala ve chvalečském kostele Bohoslužba s návštěvností 80 lidí. 

   Zářijového zájezdu pro seniory do hvězdárny do Úpice s zúčastnilo 18 chvalečských občanů.

   Předvánoční pozornost byla předána 39 seniorům v Petříkovicích a 105 seniorům ve Chvalči.

   Celoročně je větrán kostel ve Chvalči a prováděn úklid okolí kostela.

                                                                                                      Za sociální výbor V. Férová, předsedkyně

Pro sebe, své dva syny a malého psa hledám pronájem bytu ve Chvalči. 

S případnými nabídkami prosím volejte na telefonní číslo 775 461 511. Děkuji

ČINNOST SOCIÁLNÍHO VÝBORU

ZPRÁVA VÝBORU MÍSTNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021
    Výbor místního hospodářství se sešel na začátku roku 2021 a projednal plán investičních akcí s

dopadem do rozpočtu obce.

    Plán byl sestaven s ohledem na předpokládaný nedostatek finančních prostředků získaných ze

státního rozpočtu. 

    V předchozích letech byl rozpracován záměr na rekonstrukci hasičské zbrojnice a po získání

dotace z Ministerstva vnitra a Královéhradeckého kraje byla zhotovena projektová dokumentace

firmou ČOS exim s.r.o. z Českých Budějovic za 541 tis. Kč. Stavební povolení na tuto stavbu již

nabylo právní moci a bude následovat výběrové řízení na zhotovitele.

    Obec pokračuje ve zvelebování našeho prostranství, a tak byla zhotovena nová autobusová

zastávka v Petříkovicích u obchodu a kontejnerové stání v Petříkovicích naproti autoškole

Dlouhý. Oba objekty zhotovil p. Žák a základové konstrukce udělali Darek a Richard Lombartovi.

    Z drobnějších investičních akcí bylo firmou OMA zhotoveno odvodnění nad „Kamenkou“, kde v

zimních měsících docházelo k namrzání vytékající vody na komunikaci. Dále firma OMA

provedla rekonstrukci kanalizace u obecního úřadu a nové připojení na vodovod.

    Nejnákladnější investiční akcí v letošním roce byla rekonstrukce koupaliště ve Chvalči. Objekt

betonového bazénu dlouhodobě neudržel přitékající vodu. Objem nádrže činí cca 1200 m3 a k

udržení v provozuschopném stavu bylo zapotřebí zhruba 7x více vody. Zastupitelstvo obce se tedy

rozhodlo vypsat výběrové řízení na dodavatele bazénové folie, kterým se stala firma Kontis Praha.

Součástí rekonstrukce bylo zhotovení nové vpusti, kanalizačního přepadu i nerezových prvků.

Celková rekonstrukce bazénu stála obec 2.577 tis. Kč.

                                                                                                                                           Robert Koníř



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.

Zápis komise pro životní prostředí Obce Chvaleč

 Komise konstatuje, že v průběhu roku 2021 nebyly

realizovány podněty ani doporučení v oblasti životního

prostředí směřující vůči orgánu státní správy při MÚ

Trutnov, vyjma žádosti o těžbu v porostu 1B6 (LHC Obecní

lesy Chvaleč) ve stáří do 80 let, jako začátek obnovy

rozsáhlého lesního komplexu (žádosti vyhověno).

 V roce 2021 bylo vydáno 7 kladných stanovisek starostou

obce ve věci povolování kácení dřevin na území obce.

Záznam o povolení administrován u starosty obce. (6x

Chvaleč, 1x Petříkovice).

 V rámci jednání zastupitelstva byla řešena strategie údržby

zeleně v obci.

 V průběhu roku 2021 byly v rámci lesního hospodaření

realizovány těžby nahodilé, výchovné (samovýroba), mýtní

a pěstební práce v souladu s potřebami lesa a dle LHP. Lesní

hospodářská evidence bude předložena OSSL Trutnov do

30.3.2022.

                                                                    Ve Chvalči dne 7.12.2021


