
OÚ je uzavřen od 19.12.2022 – 01.01.2023.

Přání KONZUMU DITA

Krásné svátky vánoční plné

pohody, lásky, klidu a šťastný

nový rok 2023 

přeje Dita Jiráňová. 

 

PROSINEC 2022INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

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

 

V Petříkovicích v kapli bude k dispozici Betlémské světlo 23. 12. 2022 od 15.00 do 16.00 hodin. 

Mše svatá bude sloužena 1. 1. 2023 v 11:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

                                                                                                                                                            Láďa Lička 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

    
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OBCI
Na podatelně obecního úřadu u paní Dvořákové byla Oblastní charitou Trutnov umístěna zapečetěná

pokladnička Tříkrálové sbírky pro rok 2023. Zájemci do ní mohou od 2. 1. do 6. 1. 2023 donést své případné

finanční příspěvky do této sbírky. Na vyžádání je možné hůře mobilním lidem pokladničku dovézt domů

pro vhození případného příspěvku. Po ukončení sbírky bude pokladnička opět protokolárně předána

starostou obce nazpět Oblastní charitě Trutnov.



U většiny hrobů skončí k 31. 12. 2022 nájemní smlouva s obcí na pronájem hrobového místa. Pokud je to i

Váš případ (přesná doba platnosti je uvedena v nájemní smlouvě na hrob), čeká Vás uzavření nové nájemní

smlouvy na dalších 10 let. Dobrou zprávou je, že Zastupitelstvo obce Chvaleč se rozhodlo ponechat stejnou

cenu pronájmu i na dalších 10 let. Od 2. 1. 2023 si lze domluvit (doporučuji předem) na obecním úřadě

uzavření nové nájemní smlouvy. Hrobová místa bez platně uzavřené nájemní smlouvy mohou být

správcem hřbitova následně zrušena.   

                                                                                         Starosta obce 

UKONČENÍ PLATNOSTI VĚTŠINY NÁJEMNÍCH SMLUV NA
HROBOVÁ MÍSTA

rozpočtové opatření č. 4

rozpočtové provizorium na rok 2023

zřízení věcného břemene přes obecní pozemky č. 90/1, č. 864/1, č. 860/1 v k. ú. Petříkovice u Trutnova dle

geometrického plánu č. 329-39/2022 pro G. R.

zřízení věcného břemene přes obecní pozemky č. 90/1, č. 864/1, č. 860/1 v k. ú. Petříkovice u Trutnova dle

geometrického plánu č. 329-39/2022 pro L. B. a J. Ř.

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VB 50082/IV-12-2025623/Chvaleč a dohodu o

umístění stavby s ČEZ Distribuce, a. s.

bezplatný pronájem hospody U Podkovy dne 28. 1. 2023 pro SDH Chvaleč

pronájem hospody U Podkovy ve dnech 30. 12. 2022 – 1. 1. 2023 V. K.

veřejnoprávní smlouvu s Městskou knihovnou Trutnov o poskytnutí dotace na nákup knih do

výměnných fondů

pronájem bytu č. 3 v čp. 220 ve Chvalči panu P. Š. za vydražené nájemné

starostu obce jako určeného zastupitele pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce

dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu Mateřské školy ve Chvalči s Římskokatolickou farností Trutnov 

konečnou fakturaci rozvodů elektroinstalace v části budovy základní školy – f. BScom s. r. o.

prořez obecních stromů s naléhavostí 2 a 3 dle schváleného plánu péče o obecní zeleň

10% navýšení prací u ceníků pro lesní hospodářství obce od 1. 1. 2023

Zastupitelstvo obce schvaluje:

        III - Poříčí

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 21. 2. 2023 od 17.00h.

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 13. prosince 2022.  Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven. 

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

NOVÁ RAMPA NA KONTROLU OSOBNÍCH AUT VE CHVALČI
V letošním roce byla, na přání majitelů osobních aut, vyměněna dožilá a zkorodovaná rampa na kontrolu

osobních aut u chvalečské tělocvičny. Základ pod rampu připravil pan Darek Lombart z Chvalče,

kompletní novou ocelovou pozinkovanou konstrukci dodalo v prosinci Zámečnictví Petr Žák z Chvalče.

Náklady na zcela novou rampu činily 134.853 Kč. Prosíme řidiče a uživatele rampy, aby zde všichni

zachovávali pořádek a čistotu.



Začala zima a s ní je spojeno pluhování sněhu. Obec udržuje kilometry obecních komunikací ve dvou

místních částech, k tomu několik parkovišť, odstavných ploch a autobusových zastávek. Odklizení sněhu

zabere spousty hodin, traktorista, který má hmotnou zodpovědnost za obecní techniku a odpovídající

pojištění je jeden. 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 normální zimní boty a

klasické zimní pneumatiky na autech bez větších problémů poradí. Podle zákona o místních

komunikacích je majitel komunikace povinen zmírňovat závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních

komunikací a řidič je naopak povinen vždy přizpůsobit jízdu a chůzi podmínkám na vozovce a také svým

schopnostem a možnostem. Zásadním faktorem v autě je a bude vždy řidič. Pokud je možnost ke svému

domu přijet bezpečnější trasou, je lepší zvolit vždy tuto trasu, i když je třeba o něco delší. Jízda na sněhu do

kopce nebo případné rozjíždění do kopce je pro spoustu současných řidičů občas jakoby něco tajemného a

nemožného. Někteří stěžovatelé na pluhování by byli asi konečně spokojeni, kdyby traktor zajížděl

pluhovat sníh pouze k jejich domu a nejlépe až k domovním dveřím, aby nemuseli za zimu ani jednou

hodit lopatou. Někteří vyžadují, že na obecní cestě k jejich domu nesmí být ani centimetr sněhu. Naštěstí

takových lidí není moc.

 

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 vyhlášena sněhová kalamita), jsou přednostně ošetřovány pouze tyto trasy a teprve potom jsou na řadě

další, méně významné komunikace k několika málo domům nebo rekreačním objektům. Existují dokonce

časové lhůty na vypluhování místních komunikací, které naše obec bez problémů plní ještě před jejich

vypršením. Úplně na konec zůstávají cesty soukromé, které obec nemá povinnost udržovat, ale pro občany,

kteří se chovají a jednají slušně, 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 a ploch. A to někdy může trvat i pár dní po vydatném sněžení.

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

v jejich těsné blízkosti, protože traktorová radlice má šířku okolo 3 metrů a traktor se mezi auta a domy

nebo ploty poté nevejde. Taková místa pak bohužel nebudou vypluhována. Parkování aut by mělo být

přednostně na soukromých pozemcích majitelů aut, případně po dohodě s majitelem pozemku, kde chce

řidič parkovat. To se týká i obecních pozemků. Děkuji za pochopení a také za slušnost při řešení

případných komplikací při zimní údržbě. 

                                              Starosta obce 

ZIMNÍ VYHRNOVÁNÍ SNĚHU

NOVÉ OPLOCENÍ CHVALEČSKÉ ŠKOLKY 
Na podzim letošního roku bylo zcela vyměněno dožilé a zkorodované oplocení zahrady mateřské školy ve

Chvalči, včetně sloupků. Demontáž starého oplocení a sloupků provedli během asi dvou hodin

dobrovolníci z obce s obecním pracovníkem. Kompletní dodání a montáž nového oplocení i s brankou za

cenu 109.846 Kč provedlo Zámečnictví Petr Žák z Chvalče. 



Kontrolní výbor

V září 2022 byla provedena kontrola plnění usnesení obce (uzavření smluv) a kontrola vymáhání místních

poplatků (bez nedostatků).

Byla provedena kontrola čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2021 a průběžného čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ za

první pololetí roku 2022: Nebyly zjištěny nedostatky.

Předseda KV jako předseda Školské rady svolal a řídil její jednání v roce 2022.

Předseda KV se také účastnil všech výběrových řízení obce na výběr zhotovitele.

                             

                                                                                                           Jaroslav Přívratský – předseda Kontrolního výboru

Finanční výbor

FV vypracoval návrh rozpočtu na rok 2022. Všichni zastupitelé měli možnost dávat své požadavky.

Rozpočet byl schválen na 1. zasedání ZO v r. 2022.

V průběhu roku dle kontrol o plnění rozpočtu vypracoval výbor 4 rozpočtová opatření, která byla

schválena ZO.

FV kontroloval průběžně hospodaření obce. V květnu 2022 proběhl audit za r. 2021. Nebyly shledány žádné

nedostatky a závady. Účetní doklady měly všechny náležitosti a byly v pořádku.

ZŠ a MŠ Chvaleč byla poskytnuta dotace v celkové výši 1 100 000,- Kč. Tato dotace byla řádně vyčerpána.

FV kontroloval hospodaření ve spolupráci s KV obce Chvaleč.

Finanční výbor vypracoval „Závěrečný účet obce za rok 2021“, který byl schválen ZO Chvaleč. Dále pak

„Účetní závěrku obce za rok 2021“ a „Účetní závěrku ZŠ a MŠ Chvaleč za rok 2021“. Vše bylo schváleno na

zasedání ZO Chvaleč.

Řádná inventarizace majetku bude provedena k 31. 12. 2022.

V letošním roce proběhla kontrola ÚP a VPP. Vše bylo v pořádku a bez závad.

V roce 2022 bude dodržena finanční rezerva obce, protože příjmy obce budou vyšší než v plánovaném

rozpočtu.

                                                                                                                      Jiří Přívratský – předseda Finančního výboru

Výbor životního prostředí

Výbor konstatuje, že v průběhu roku 2022 nebyly realizovány podněty ani doporučení v oblasti životního

prostředí směřující vůči orgánu státní správy při MÚ Trutnov, vyjma žádosti o těžbu (LHC Obecní lesy

Chvaleč), jako rekonstrukci porostu lesního (žádosti bylo vyhověno 31. 1. 2022. Bude realizováno v roce

2023.

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBECNÍM PARKU 
A U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jedna z významných letošních investičních akcí byla rekonstrukce více než 50 let starého dožilého

chodníku v obecním parku mezi chvalečskou tělocvičnou a základní školou a dožilého chodníku přímo

před základní školou. K tomu byl vyměněn i povrch na spojovacím chodníku k hasičské zbrojnici za

zámkovou dlažbu, namísto současného uválcovaného štěrku. Celkové náklady na veškeré rekonstrukce

vyšly naši obec na 429.000 Kč, práce zhotovila firma p. Václava Cermana z Trutnova. Finální zemní práce

(uhrabání, osetí) budou dořešeny na jaře 2023 po úplném vyschnutí okolního terénu. Dodatečně bylo u

schodů v parku a přímo před vchod do školy umístěno nové zábradlí pro zvýšení bezpečnosti žáků školy a

chodců v parku.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI VÝBORŮ OBCE CHVALEČ ZA ROK 2022



V roce 2022 bylo vydáno 6 kladných stanovisek starostou obce ve věci povolování kácení dřevin na území

obce. Záznam o povolení administrován u starosty obce.

V rámci jednání zastupitelstva byla řešena strategie údržby zeleně v obci.

V průběhu roku 2022 byly v rámci lesního hospodaření realizovány těžby nahodilé, samovýroba, mýtní a

pěstební práce v souladu s potřebami lesa a dle Lesního hospodářského plánu. V druhé polovině roku 2022

proběhla ve zvýšené míře těžba úmyslná. Finanční výsledek z prodeje dřeva, resp. práva vytěžit dřevní

hmotu, byl poukázán na bankovní účet Obce ve prospěch krytí zejména pěstebních činností v lesích Obce

a k jinému užití ve prospěch Obce. Lesní hospodářská evidence bude předložena OSSL Trutnov do 30. 3.

2023. ZO odsouhlasilo osobu zhotovitele nového LHP s platností od 1. 1. 2024.

                             

                                                                                               Daniel Vlkanova – předseda Výboru pro životní prostředí

Výbor místního hospodářství

Výbor místního hospodářství se sešel na začátku roku 2022 a projednal plán investičních akcí s dopadem

do rozpočtu obce.

Zásadní investiční akcí mělo být zahájení prací rekonstrukce hasičské zbrojnice, na kterou obec získala

finanční podporu od Královéhradeckého kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Ve spolupráci s fy.

Profesionálové proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, ale výsledná částka, způsobená nárůstem

ceny stavebních materiálů, byla obcí neakceptovatelná. Proběhlo opakované výběrové řízení, kde se

podařilo výslednou cenu snížit, ale i tato byla nad možnosti financování obce. Vzhledem k tomu, že

hasičská zbrojnice je v majetku obce, bude obec nadále hledat vhodnou a finančně přiměřenou variantu

rekonstrukce.

Jednou z nákladnějších realizací byla výměna nevyhovujícího chodníku mezi školou a tělocvičnou a

položení zámkové dlažby do chodníku v parku fy. Václav Cerman v nákladech 430 tis. Kč.

Obec nadále pokračuje ve zvelebování sběrných míst, a tak letos bylo vybudováno u Kamenné hospůdky

fy. Zámečnictví Petr Žák kryté kontejnerové stání. Náklady na zhotovení, včetně zednických, přesáhly 

200 tis. Kč.

Z naplánovaných investicí přesahujících 100 tis. Kč byla provedena realizace parkovacích míst za OÚ,

výměna oplocení u mateřské školy, oprava skladu materiálu za tělocvičnou nebo nákup nového

zahradního traktoru SECO Starjet UJ 102.

Z neplánovaných větších akcí byla v nákladech 130 tis. Kč provedena fi. BScom s. r. o. Trutnov havarijní

oprava elektrických a počítačových rozvodů v části základní školy.

                                                                                                    Robert Koníř - předseda Výboru místního hospodářství

Sociální výbor

V roce 2022 bylo navštíveno 43 jubilantů ve Chvalči a 16 jubilantů v Petříkovicích, byly jim předány

dárkové balíčky s gratulací. V červenci byl uspořádán zájezd pro seniory do Nového Města nad Metují na

prohlídku zámku, do lázní Kudowa Zdrój a na tamní trhy, zúčastnilo se 26 občanů. Poutní mši ve

chvalečském kostele navštívilo 80 lidí a v dobročinné sbírce bylo vybráno 

3265,- Kč. Při říjnovém slavnostním vítání občánků bylo přivítáno pět dětí.

Předvánoční posezení s kulturním programem a občerstvením bylo v Radvanicích uspořádáno pro 48

seniorů.

Z rozhodnutí soudu je obec veřejným opatrovníkem místního občana umístěného v zařízení sociální péče v

Tmavém Dole - pověřeným opatrovníkem je členka sociálního výboru.

Celoročně je zajištěno větrání a úklid kostela, úklid hřbitova a parčíku u pomníku padlých ve Chvalči.

                                                                                                                     Věra Férová – předsedkyně Sociálního výboru



ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Čertovský rej

V sobotu 3. prosince jsme pořádali společně s přáteli kolem Kamenné hospůdky Čertovský rej v místním

pohostinství. Odpoledne jsme si všichni moc užili. Tancovalo se, soutěžilo, obdarovávalo … Zúčastnilo se

něco málo přes 50 dětí. Veškerý výtěžek z občerstvení a ze vstupu je věnován dětem a žákům našich škol

na výlety, exkurze, naučné či výchovné programy, které pak mají zdarma. Peníze jsou také použity na

nákup dárků.

Za finanční podporu děkuji hlavně Obecnímu úřadu, pekárně Katka Dvůr Králové a všem ostatním, kteří

přispěli, ať už finančním darem nebo dobrovolným vstupným. Velice si toho vážíme.

Vánoční koncert

17. prosince po dvouleté odmlce proběhl v Kostele Sv. Jakuba Většího vánoční koncert. Kdo přišel, určitě

nelitoval. Následně se u Kamenné hospůdky konal Zlatý advent spojený s prodejní výstavou dětských

výrobků žáků naší základní školy.

Opět děkujeme všem za finanční podporu, především pak Obecnímu úřadu, Kamenné hospůdce, panu

Petru Žákovi a manželům Hodačovým. Děkujeme také pekařkám, které donesly ke Kamence něco na zub ;-)

                                                                                                                                                      Eva Binková

SBÍRKA PRO ÚTULEK TRUTNOV
Naše obec ve spolupráci s útulkem pro opuštěné a zatoulané psy a kočky v Trutnově pořádá sbírku

potřebných věcí. Jedná se zejména o čisté a neznečištěné deky, pelíšky pro psy a kočky všech velikostí,

čistící prostředky typu Savo, Domestos, prací prášky na praní dek, houbičky na mytí, krmivo a stelivo (viz

přiložený obrázek). Krmné granule musí obsahovat větší procentuální část masa (kočka a pes jsou ještě

stále hlavně masožravci), nikoli obilovin, proto nejsou vhodné levné granule z hobbymarketů, které toto

zdaleka nesplňují. Všechno výše popsané a potřebné můžete nosit od 2. 1. do 31. 1. 2023 buď na obecní úřad

ke starostovi obce nebo po předchozí domluvě předat v obecní dílně – bývalé kino. V případě že chcete

útulku přispět finanční částkou, lze ji poukázat přímo na běžný účet útulku u Komerční banky v Trutnově

číslo:6015-124601/0100 pod variabilním symbolem 288. Sbírka bude na začátku měsíce února dovezena do

útulku v Trutnově – Poříčí a předána vedoucí paní Lucii Semerákové.



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

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.

VYTVOŘTE SI VÁNOČNÍ DEKORACI NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Pečlivě vystřihněte šablonu domečku.

Pomocí pravítka a tupé strany nože opatrně přejeďte všechny místa, kde se bude papír přehýbat.

Pomocí ostrého nože a pravítka pečlivě vyřízněte všechna okna a dveře.

Na vnitřní straně domečku tupou stranou nože přejeďte všechny budoucí místa ohybu.

Přehněte budoucí záhyby.

Složte domeček a slepte všechna místa ohybu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Okna a dveře můžete z vnitřní strany podlepit hedvábným papírem různých barev. Do domečku umístěte svíčku na

baterky. Pokud chcete svítící městečko, vystřihněte několik domečků a podsviťte je světelným řetězem. Můžete je také

zavěsit na vánoční stromeček.

http://www.venkovskylekar.cz/

