
smlouvu o přistoupení k systému nakládání s komunálním odpadem – KOVO Petříkovice s. r. o.

smlouvu o přistoupení k systému nakládání s komunálním odpadem – Jana Přívratská.

minimální nájemné bufetu u požární nádrže Chvaleč ve výši 25.000 Kč/rok a minimální nájemné

bufetu u požární nádrže Petříkovice ve výši 7.500 Kč/rok.

minimální nájemné v hospodě U Podkovy ve Chvalči ve výši 12.000 Kč/rok.

prodej dožilého vibračního válce STAVOSTROJ za cenu 10.000 Kč.

původní stanovisko zastupitelstva obce z minulého zasedání k vlastnické hranici mezi obecní cestou

a pozemky paní Rubešové ve Chvalči.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 9. 11. 2021 od 18.00h.

ŘÍJEN 2021INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 12. října 2021.  Přítomno bylo 8 a později 9 zastupitelů. 

VÝSLEDKY VOLEB DO PS 2021 V NAŠÍ OBCI



Chvalečák č. 6/2021

PŘEHLED PLATEB ZA ROK 2021

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

PODĚKOVÁNÍ Z OBLASTI
POSTIŽENÉ TORNÁDEM
„Chtěli bychom poděkovat Vašim občanům panu Romanu Vondráčkovi a panu Pavlu Reslerovi za

neobyčejně vstřícnou pomoc při rekonstrukci střechy našeho domu v Mikulčicích. Za jejich

obětavost jim patří naše srdečné poděkování. Rádi bychom byli, kdyby se o této nezištné pomoci

dozvěděli i občané Vaší obce Chvaleč“.

                                                                                                                      Ještě jednou srdečný dík

                                                                                                     Radomil a Alena Kotáskovi Mikulčice 601

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.

mailto:podatelna@chvalec.cz


Jedná se o jedinečnou a časově omezenou nabídkou pro lidi, kteří jsou v exekuci s dluhem u

veřejnoprávních oprávněných subjektů (věřitelů). Jde o nabídku odpuštění úroků, penále či pokut

při jednorázovém zaplacení dlužné jistiny a nákladů exekutorovi ve výši 908 Kč (poplatek + DPH).

Tzv. „milostivé léto“ nabylo účinnosti 28. října 2021 a bude ho možné využít do 28. ledna 2022. Máte

dluhy vůči městu nebo dluh u zdravotní pojišťovny, Českého rozhlasu, České televize, městských

dopravních podniků, ČEZu, nebo u jiných právnických společností s většinovým podílem státu a

vaše dluhy jsou již v exekuci? Mohlo by pro vás být tzv. „milostivé léto“ řešením? Kontaktujte nás,

domluvte si s námi schůzku a společně zjistíme, zda splňujete zákonné podmínky pro využití této

jedinečné příležitosti. 

Občanská poradna Farní charity Dvůr Králové nad Labem 

Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř 731 598 850, 703 855 728 

Trutnov 739 685 113 

Dvůr Králové nad Labem, Hořice 703 855 728 

Vrchlabí, Hostinné 731 036 324 

Email: poradna.sp@charitadk.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

MUDR. ZÁVESKÝ
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY PROSINEC

STŘELNICE CELESTÝN
Na jednání starostů Radvanic a Chvalče se zástupci Policie ČR bylo 15. října dohodnuto ukončení

každotýdenních nedělních policejních střeleb na policejní střelnici Celestýn od 1. listopadu. Střelby

zásahové jednotky, která sem jezdí cvičit z Hradce Králové, by měly od tohoto data probíhat v

sobotu, aby občané měli v neděli klid. 

SLYŠELI JSTE O MOŽNOSTI TZV.
„MILOSTIVÉHO LÉTA“? 

NABÍDKA BYTŮ S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU K PRONÁJMU
Nabízíme byty do nájmu v domě s pečovatelskou službou – dům zvláštního určení v Radvanicích v

přízemí a 1.patře – se sprchovým koutem.

Byt č.1- pokoj – 19 m2 + kuchyň 8 m2

Byt č.7- pokoj – 16 m2 + kuchyň 9 m2

BYTY Radvanice s. r. o., Radvanice 160, 542 12, IČ – 25976052, ☏ 604 236 660



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

mailto:starosta@chvalec.cz
mailto:starosta@chvalec.cz
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A máme tu říjen! Stromy se krásně barví, sem tam se objeví i nějaká houba, sluníčko občas vysvitne,

ale už tolik nehřeje. My jsme si ve škole trochu pohráli se slovy a vymýšleli jsme pro tenhle měsíc

ještě jiná jména a nejvíc se nám povedla tato: Měsíc plodů

                                                                                        Měsíc barev

                                                                                        Čas usínajících stromů

Jestli vás napadnou další názvy, napište je a dejte do schránky na škole. Děkujeme :-)

2 zářijové akce proběhly až po vydání Chvalečáku :

18.9. Drakiáda (pořádalo SDH Chvaleč) - o ní nám povídal Toníček W. (1.tř.): " Bylo to na letišti, draky

byly barevné, ale nefoukal silný vítr, tak se jim moc lítat nechtělo. Mohli jsme soutěžit, dostávali

jsme lístečky s obrázky a za ně limonádu a párek v rohlíku. Moc se mi to líbilo.!"

27.9. Výšlap kolem Chvalče - a toto nám sdělily Anička a Ilonka (4.tř). : "Vyšli jsme hned ráno k lesu,

našli jsme 1 houbu, pak jsme byli u jezírka - lítaly tam vážky a zahlédli jsme i rybu. Cestou jsme

vyplňovali pracovní listy o pozorováních a sbírali jsme přírodniny. Byl to fajn výlet."

1.10. Hudba ve škole - Terezka K. (3tř.) vyprávěla: "Do školy přišel pan Anděl. Hraje na tahací

harmoniku. Hrál a my jsme s ním zpívali písničky, které se učíme ve škole, řešili jsme hudební

hádanky - všechny jsme uhodli. Líbily se nám písničky moderní i lidové a moc krásná byla Vltava

od Bedřicha Smetany."

  A jaké jsou naše školní kroužky ?

O pohybovkách víme od Natálky (1.tř) a od Toníčka K. (1.tř.) : Hrajeme babu, kytkovanou,

schovávačku, protahujeme si svaly, běháme i 3 kolečka kolem tělocvičny, hrajeme fotbal a

badminton. Chodíme moc rádi a strašně nás to baví."

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ NA ÚZEMÍ OBCE
Situace okolo obecních kontejnerů v naší obci se občas podobá nějakému příbytku bezdomovců.

Někteří lidé nahází okolo kontejnerů bez skrupulí všechno, co je napadne a ani se neobtěžují to

umístit do správného kontejneru. Žádáme všechny, kteří nosí odpady do obecních kontejnerů po

obci, aby maximálně a hospodárně využívali kapacitu kontejnerů a neházeli svůj odpad vedle nich.

Tzn., papírové krabice roztrhat na menší kusy nebo sešlapat, vyházet a vytřídit z nich polystyreny a

igelity, které patří do plastů. Do plastu opravdu nepatří směsný odpad, který zde běžně nacházíme,

pneumatiky nebo oblečení. 

Pokud to takto půjde dále, budeme nuceni instalovat ke kontejnerům kamerový systém, abychom

viděli, kdo nepořádek u obecních kontejnerů dělá. Může se také stát, že svůj odpad nalezne takový

člověk zpátky u dveří své domu nebo bytu, když v dnešní době neví, jak se chovat a nakládat s

odpady a které za něj jiní musí pak uklízet.

                                                                                                                                       Starosta obce



Začaly i kroužky jazyků - angličtiny a němčiny. Péťa Ž. (1.tř.) a Marťa (4.tř.) je zhodnotili stručně : 

"Je to bezva a líbí se nám to."

Nadšení jsou i žáčci pana učitele Lukáše - učí děti hrát na piano.

Nella (4.tř.) : " Je to paráda!"

Maruška (4.tř.) : „Těším se na každou hodinu, je to moc fajn."

Terezka K. (3.tř.) : „Mě to hodně baví.“

Nezahálíme ani v družině a informace máme od "nejzkušenějších" :-) - páťáci Fanynka a Ondra nám

sdělili: "Pokračujeme v cestách po světě, teď projíždíme Tureckem, sbíráme kaštany na výrobu

zvířátek a figurek, hrajeme spoustu her a děláme i výzdobu ve škole. Paní vychovatelka má pro nás

stále plno bezva nápadů, třeba včera jsme měli párty v kostýmech, hrála tam tuc, tuc hudba.

Nechybělo ani občerstvení a děkujeme paní vychovatelce.“ 

A co naši prvňáčci po prvním měsíci (vlastně skoro dvou) ve škole? Co nového se naučili, co se jim

povedlo ? Několika z nich se zeptala Anička (4.tř.):

Natálka: "Umím už několik písmenek, psát mi šlo nejlíp A a M."

Péťa: "Naučil jsem se písmenka, slabiky a kotrmelec."

Toníček W.: "Dělám hezké čárky a umím pěkně napsat E."

Ve čtvrtek 14.10. proběhla ve škole podzimní dílna pro žáky a jejich tatínky (či v zastoupení

jakéhokoliv mužského pohlaví). Vyráběly se hmyzí domečky z plechovek v podobě včelky nebo

berušky a bylo to moc fajn. Co domeček, to originál a nejdůležitější je, že si to užily děti! Moc se

těšíme na prosincovou dílničku s maminkami.

Maruška, 4tř. : „Bylo to dobrý, vyrobili jsme si s taťkou nástroj na snadné provlékání provázku skrz

plechovku a bylo to zábavné.“

Terezka, 1tř. : „Já mám doma vyrobenou berušku a včelku“

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
 

Svíčková Kateřina

Pecnová Eva

 


