
rozpočet obce na rok 2023

rozpočet ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože na rok 2023

rozpočet obecního vodovodu na rok 2023

účetní závěrku za rok 2022 a odpisový plán ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože na rok 2023

finanční dar ve výši 2.000 Kč na podporu činnosti okrsku č. 2 SDH Malosvatoňovicko – Radvanicko.

vyvěšení vlajky pro Tibet

finanční dar ve výši 5.000 Kč Domovu důchodců Lampertice

veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu Městské Policie Trutnov na území obce Chvaleč

finanční dar ve výši 3.000 Kč Chalupění, z. s.

bezplatný pronájem hospody U Podkovy dne 18. 3. 2023 pro ZŠ Chvaleč

smlouvu s f. Urbitech s. r. o. na poskytování služby Hlášení rozhlasu.cz

dodavatele na rekonstrukci obecní knihovny – f. Marian Vymetal, Chvaleč čp. 33

dodavatele na položení linolea v obecní knihovně a kuchyni školní jídelny – f. Podlahářství Stavros.

zřízení služby Pošty Partner v budově obecního úřadu, Chvaleč čp. 231

dodavatele na vybavení obecní knihovny a pobočky Pošty Partner nábytkem – Truhlářství Bekr,

Petříkovice čp. 65

pořádání motocyklového závodu Enduro v Petříkovicích ve dnech 1. 9. – 3. 9. 2023 na pozemcích

obce za stanovených podmínek

smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem s panem

Tomášem Francem, Chata Lucie, Petříkovice čp. 23

plnou moc starostovi obce pro zastupování na valných hromadách honebních společenstev na

území obce

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 14. 3. 2023 od 17.00h.

ÚNOR 2023INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 21. února 2023.  Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven. 

PLATBY ZA ODPADY - OBČANÉ

V roce 2022 činí platba za svoz komunálního odpadu 450 Kč pro osobu ve věku 16 - 70 let. Všichni

ostatní (děti do 15 let a důchodci od 71 a více let), vyjma rekreačních objektů, platí 300 Kč za jednu

osobu. 

Všechny rekreační objekty v obci (chaty, chalupy), kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, platí

poplatek ve výši poplatku za jednu osobu, tj. 450 Kč/jeden rekreační objekt. Modré pytle f.

TRANSPORT TRUTNOV s.r.o. jsou prodávány od roku 2017 jen těm, kdo mají řádně uhrazený poplatek

za svoz odpadu na daný rok. Cena jednoho pytle zůstává stejná 7 Kč/kus. 

 



Od roku 2017 požadujeme, aby lidé, kteří nemají v obci trvalý pobyt, ale trvale zde žijí a tím pádem zde

produkují odpad, který ukládají do kontejnerů v obci, platili poplatek za odpad zde v obci. V opačném

případě musí doložit, že odpad mají zaplacený na jiném obecním nebo městském úřadě.

Popelnice, které od roku 2021 nejsou opatřeny svozovou známkou, nebudou vyvezeny. Pro novou známku

na Vaši popelnici (případně i při poničení známky) kontaktujte obecní úřad – paní Dvořákovou na telefonu

499 892 114 nebo mailu: podatelna@chvalec.cz

CHODNÍKY V OBCI
Obec Chvaleč si v minulosti nechala zpracovat studii na možnosti umístění chodníků po celém svém

území v obou místních částech. Předpokládané náklady se již před třemi lety vyšplhaly k 52 mil. Kč. 

Zcela čerstvě se podařilo získat po čtyřech letech stavební povolení na etapu č. 1 veřejného chodníku ve

Chvalči, který bude začínat u domu čp. 4 (Voborníkovi) u křižovatky pod chvalečským kostelem na

Adršpach a končit před domem paní Langhamrové u Kamenné hospůdky. Pokud se obci podaří získat

dotaci, mohla by v příštím roce již proběhnout realizace této etapy. Následovat by mělo projektování etapy

č. 2 - od Kamenné hospůdky až pod roubenku čp. 33 pana Vymetala (dále již nevyhovují podle zpracované

studie šířkové poměry silnice a terén pod jednotlivými domy u silnice) a etapa č. 3 – od křižovatky pod

chvalečským kostelem na Adršpach až po odbočku ke chvalečskému koupališti. Na zváženou bude ještě

etapa č. 4 od spodních automobilových garáží pod bytovkou čp. 96 až po chvalečskou spodní autobusovou

zastávku. V dalších úsecích již nevyhovují, většinou díky domům přímo u silnice, šířkové poměry pro

vybudování chodníků podle současně platné normy. 

V Petříkovicích se v letošním roce na jaře bude pokračovat v realizaci rozšířené zpevněné krajnice, která

zde, zatím dobře a za zlomek ceny chodníků, nahrazuje klasický chodník. Lze ji realizovat všude tam, kde

není příkop. Počátek dalšího úseku bude od Kovodílny p. Přívratského směrem na Trutnov až k odbočce k

bývalému kulturnímu domu, dnes truhlárně. Naše obec má tuto realizaci zpevněné krajnice domluvenou

se Správou silnic Královéhradeckého kraje, která je správcem silnice II/301 v Petříkovicích. Krajský

pozemek silnice se kolikrát nachází i několik metrů od „bílé čáry“ krajnice směrem do zahrad. Je potřeba

zdůraznit, že někteří majitelé domů v Petříkovicích mají své ploty u silnice a také někdy i části zahrad

zrealizovány na „cizím“, a to krajském pozemku. V některých případech bude nezbytně nutné od majitelů

rodinných domů uvolnit pozemek pro výstavbu zpevněné krajnice, sloužící jako chodník, ve veřejném

zájmu. Tyto plochy jsou dosud užívány jako parkoviště nebo odstavné plochy. Jednotliví majitelé domů k

tomu budou individuálně vyzváni vedením obce ještě před realizací zpevněné krajnice v jarních měsících.

Chceme-li v budoucnu co největší bezpečnost v naší obci okolo silnice, musíme pro to občas něco také

udělat nebo se v něčem omezit. Šířka zpevněné krajnice bude opět 1,5 metru. Předem děkujeme za

pochopení situace a také za spolupráci, která přinese zvýšení bezpečnosti nás všech.

                                                                                                                                                      Starosta obce Tomáš Prouza 

ZHASÍNÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V rámci šetření nákladů za elektřinu rozhodlo v loňském roce obecní zastupitelstvo o zhasínání veřejného

osvětlení v nočním čase 23.00 – 4.00. Pro představu občanů obec zaplatila v loňském roce okolo 110 tisíc za

celonoční svícení v obou místních částech. V budoucnu je pro snížení nákladů plánována kompletní

rekonstrukce veřejného osvětlení ve Chvalči za LED svítidla, včetně doplnění do míst, kde osvětlení ještě

není.

mailto:podatelna@chvalec.cz


V loňském roce dne 9. prosince byla naše obec nucena řešit problém s odloženým psem na okruhu

ve Chvalči, kam chodí lidé z obce na různé procházky. Vyřešení odchytu prochladlé, žíznivé a

vyhladovělé fenky zabralo téměř celý den, následně byla odvezena do trutnovského útulku. Celá

záležitost byla řešena s Policií ČR vzhledem k povaze tohoto činu, který chvalečská veřejnost

intenzivně řešila, zejména na sociálních sítích. Do doby převozu do útulku byl totiž několik dní

mráz a značně vyhladovělá fenka byla odložena bůhví kdy i s vodítkem na holou zem pod smrček

přímo u cesty. V útulku byla předána na ošetření a do karantény. Zde bylo také zjištěno, že je

očipovaná. Zanedlouho byl zjištěn podle čipu a registru čipů poslední držitel, který si ji, dle

evidence, vzal v září 2022 do péče z útulku v Praze – Tróji. Ve Chvalči se ji pravděpodobně pokusil

zbavit z důvodů, které jsou dobře známy jen jemu. Policie ČR po podání trestního oznámení ze

strany obce vše nakonec pravděpodobně bude kvalifikovat jako týrání, a to úmyslné opuštění

zvířete za účelem se ho zbavit. V současné době probíhá správní řízení, které bude vedeno proti

poslednímu držiteli fenky. Doufejme, že tento smutný příběh bude mít pro fenku jménem Bella

šťastnou dohru a z útulku si ji vezme někdo, kdo ji skutečně bude mít rád a nabídne ji klidný

domov. 

Upozorňujeme, že dnem 31. 3. končí doba vegetačního klidu, do které je možné kácet povolené

dřeviny obecním úřadem. Od 1. 4. do 31. 10. není možné, mimo havarijních stavů, dřeviny kácet. 

O povolení kácení dřevin se žádá na OÚ Chvaleč na předepsaném tiskopisu. Ten lze také stáhnout

na webu obce www.chvalec.cz v sekci Obecné na Úřední desce (stačí však do vyhledávání napsat

"kácení" a tiskopis se zobrazí). Zároveň upozorňujeme občany, že dříve hojně používané

vypalování staré trávy je zakázáno zákonem a je postihováno. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona

č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět

vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 

25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí

plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

KONEC KÁCENÍ DŘEVIN A VYPALOVÁNÍ TRÁVY

ODLOŽENÝ PES NA OKRUHU VE CHVALČI

LIKVIDACE ODPADŮ V OBCI 

Na území naší obce jsou na několika místech tzv. „svozová hnízda“ – hloučky barevných

kontejnerů, do kterých snad dnes již všichni z nás ukládají různý vytříděný odpad. Postupně jsou

tato místa zastřešována, aby i tyto prostory měly nějakou kulturu. Svoz odpadů provádí za

nemalou finanční částku pro obec na základě smlouvy f. TRANSPORT TRUTNOV s. r. o. Za

správné třídění podle množství jednotlivých tun, dostává obec nazpět finanční částku, díky které

se šetří obecní finanční prostředky na odpadové hospodářství. Proto čím více se v obci vytřídí

jednotlivého odpadu, tím větší je následná odměna pro obec a je možné po delší dobu udržet

poplatky za svoz odpadu pro občany na stejné výši a nezdražovat, ačkoliv náklady svozová

společnost plynule navyšuje. 

Co do jednotlivých kontejnerů patří a co naopak vůbec?



Modrý kontejner – papír

Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak

poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír

roztříděný podle druhů finanční odměnu. Do kontejneru vhazujeme papírové obaly s níže

uvedeným označením, které buď sešlapeme, případně roztrháme, aby nezabíraly tolik místa.

Žlutý kontejner – plasty

V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich

třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Svozové automobily díky tomuto

jednoduchému kroku nepřeváží zbytečný vzduch a do kontejneru se alespoň vejde více plastů. V

naší obci se spolu s plastovým odpadem třídí do žlutých kontejnerů i nápojové kartony například

od mléka, vína apod. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i

odpady označené číslem 7.

Patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly

od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,

mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD

disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujeme v

menších kusech.

Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a

jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, molitan, kabely, videokazety,

hygienické potřeby – zubní kartáčky, vatové tyčinky apod.

Patří sem: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z

papírové lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete

také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé

si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového

vnitřku.

Nepatří sem: uhlový, voskovaný, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už

nadále recyklovat. Dále použité dětské pleny a použité hygienické potřeby.

Kontejnery na sklo

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit

sklo i podle barev: barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud je kontejner na sklo jen jedné barvy,

pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit.

Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Vratné zálohované sklo

vracejte zpět do obchodu



Kovový odpad

Velkoobjemový odpad

Nebezpečný odpad

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen

druhotných surovin, kde za ně je možné získat finanční odměnu. V případě, že o toto nemáte

zájem, probíhá v naší obci každoroční jarní svoz kovů jednotkou Sboru dobrovolných hasičů

Chvaleč, která si od Vás kovový odpad odveze. Taktéž je možné uložit kovový odpad do kontejneru

za obecní garáží (bývalé kino) ve Chvalči. 

Nepatří sem: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá

zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části. Samostatnou kapitolu tvoří

autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví vrakoviště.

Na plechovky od nápojů nebo krmiv pro psy a kočky je u bývalého kina taktéž umístěn kontejner.

V Petříkovicích bude kontejner na plechovky v letošním roce umístěn u nového stání naproti

autoškole. 

V naší obci se jeho svoz provádí 2 x ročně, vždy na jaře (duben nebo květen) a na podzim (říjen

nebo listopad). 

Patří sem: veškerý odpad, který vzhledem k jeho velikosti nelze uložit do popelnic nebo plastových

pytlů, např. matrace, nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky, umyvadla, toalety, kuchyňské linky

apod.

V naší obci se jeho svoz provádí 2 x ročně, vždy na jaře a na podzim ve stejný termín s

velkoobjemovým odpadem.

Patří sem: Do zeleného kontejneru barevné sklo, například lahve od vína,

alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru

můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru

vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a

rozbité skleničky.

Nepatří sem: keramika a porcelán, autoskla, zrcadla nebo třeba drátěná skla, zlacená a pokovená

skla.

Patří sem: hadice, motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a převodové kapaliny,

nemrznoucí směsi, herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla, pesticidy, repelenty a spreje, lepidla a

tmely, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla, odstraňovače barev a laků, chladničky a mrazáky (i bez

motorů), zářivky a výbojky, televizní obrazovky, počítačové monitory, přenosné baterie, rtuťové

teploměry. Taktéž znečištěné nádoby a obaly od výše popsaných látek.



Bioodpad

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) pochází především z údržby zahrad, ale i z

kuchyně. Do bioodpadu patří tráva, seno, větve, listí, hobliny a piliny, kůra, zbytky ovoce a

zeleniny, skořápky od vajec. V naší obci bylo zájemcům zdarma v minulosti dodáno 100

kompostérů, ve kterých mohou bioodpad kompostovat pro svou potřebu. Ostatní mohou bioodpad

ukládat do velkoobjemových kontejnerů nad mateřskou školou ve Chvalči a v Petříkovicích vedle

fotbalového hřiště.

Směsný komunální odpad

Stavební odpad

Elektrozařízení 

Sběr použitých oděvů

Patří sem: veškerý odpad, který jste si nepřečetli v předchozích odstavcích nebo byl uveden jako

odpad, který do jednotlivých kontejnerů nepatří. Směsný komunální odpad ukládají občané do

černých kontejnerů a dále do svých popelnic. Kdo nemá popelnici, může si zakoupit modré pytle

na tento odpad na obecním úřadě ve Chvalči. Podmínkou prodeje pytlů je nemít dluhy vůči obci. 

 

Stavební suť si každý původce likviduje sám na vlastní náklady odvozem na řízenou skládku, např.

do Bohuslavic nebo do Poříčí naproti elektrárně. Po domluvě s těmito společnostmi Vám mohou

přistavit i kontejner přímo k domu. V případě, že ukládáte suť do své popelnice, může se vám stát,

že obsluha sběrného vozu popelnici nevyveze. 

 

 

Zařízení, které má zástrčku na 230 V a nepatří do nebezpečného odpadu si od Vás po předchozí

domluvě odebere buď jednotka Sboru dobrovolných hasičů Chvaleč, případně ho opět po

předchozí domluvě můžete dovézt k budově Základní školy ve Chvalči. Obě organizace se účastní

dotačního programu, který jim za vybrané elektrospotřebiče přináší finance do jejich rozpočtů. 

Na drobná elektrozařízení a baterie jsou červené kontejnery společnosti Asekol. Ve Chvalči ho

najdete u kontejnerů nad Kamennou hospůdkou, v Petříkovicích naproti autoškole. 

 

 

V naší obci můžeme ukládat použité oděvy do bílých kontejnerů. Jeden kontejner je umístěn nad

Kamennou hospůdkou ve Chvalči a jeden naproti Autoškole v Petříkovicích. Tyto kontejnery jsou

určeny zejména pro oděvy, které nechcete věnovat někomu dalšímu k opakovanému využití z

důvodu jejich stavu, případně drobného a netoxického znečištění (nikoli ale čistící hadry z garáží

apod. - ty patří do nebezpečného odpadu na sběrné dvory). Dále pak pro oblečení, které lze použít

pro další nošení, hračky, přikrývky atd. je zařizován sběr pro oblastní charitu Diakonie Broumov s

místem shromažďování na chodbě obecního úřadu.

Sběr tuků a olejů

 

Na potravinářské tuky a oleje slouží označená černá popelnice, která je ve Chvalči umístěna ve

sběrném dvoře u bývalého kina a v Petříkovicích u kontejnerů u obchodu. Tuky a oleje se vhazují

do popelnice v PET lahvích.



SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – JARO 2023

stanoviště: Petříkovice – autobusová zastávka naproti školicímu středisku Autoškoly 

stanoviště: Petříkovice – parkoviště u prodejny potravin, naproti sportovnímu areálu

Petříkovice, 9.30 – 9.50 hodin

stanoviště: Chvaleč – dolní autobusová zastávka (první zastávka ve Chvalči po pravé straně 

stanoviště: Chvaleč – u prodejny potravin Konzum Dita ve Chvalči, 10.20 – 10.40 hodin

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 29. 4. 2023. Odpady od občanů

převezme proškolená obsluha f. Transport Trutnov na jednotlivých stanovištích.

1.

       p. Dlouhého, 9.10 – 9.25 hodin

1.

2.

        u kontejnerů), 10.00 – 10.15 hodin

1.

     5. stanoviště: Chvaleč – U Kamenné hospůdky 10.45 – 11.00 hodin

V případě většího odběru od občanů nelze vyloučit časové posuny.

Do nebezpečného odpadu patří zejména: motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové

a převodové kapaliny, nemrznoucí směsi, herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla, pesticidy,

repelenty a spreje, lepidla a tmely, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla, odstraňovače barev a laků,

chladničky a mrazáky (i bez motorů), zářivky a výbojky, televizní obrazovky, monitory, přenosné

baterie, rtuťové teploměry.

Odpad, který od Vás nepřevezme obsluha do nebezpečného odpadu, můžete ihned uložit do

kontejnerů na velkoobjemový odpad, které budou v sobotu 29. 4. od cca 9.00 do cca 13.00 u

obchodů ve Chvalči a v Petříkovicích a u Kamenné hospůdky ve Chvalči.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – JARO 2023
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci v sobotu 29. 4. 2023. Kontejnery budou jako

obvykle přistaveny u obchodů se smíšeným zbožím ve Chvalči a Petříkovicích a u Kamenné

hospůdky ve Chvalči. Žádáme občany, aby odpad neukládali na místa s předstihem, ale přímo do

kontejnerů, až zde budou přistaveny. Do velkoobjemového odpadu patří zejména odpad, který

vzhledem k jeho velikosti nelze uložit do popelnice nebo plastových pytlů, např. matrace, nábytek,

koberce, linoleum, pneumatiky, umyvadla, záchodové mísy, autoskla, drátěné sklo apod. Skříně a

další objemný nábytek musí být vždy rozbourány, aby nezabíraly zbytečně místo v kontejnerech.

U každého kontejneru bude služba, která bude dohlížet na řádné a hospodárné uložení odpadu v

kontejnerech.

NABÍDKA OBECNÍHO 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 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


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 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

INZERÁT

Nabízím zkopírování mých amatérských videí na váš flash disk. Soubory jsou ze společenských,

kulturních a sportovních akcí cca od roku 2010. DVD nevypaluji. Vše samozřejmě zdarma. Info

nejlépe na email: vistern@seznam.cz , případně na tel 773 926 726.

               

                                                                                                                 Steiner Vilém, Petříkovice

SPOLEK CHVALEČSKÝCH RODIČŮ A PŘÁTEL CHRPA

V měsíci únoru byl založen spolek CHRPA.

Účelem spolku je podpora kulturního dění v obci,

pořádání kulturních a společenských akcí, začlenění

občanů obce v návaznosti na podporu kultury,

sociální a materiální podpora žáků a dětí základní a

mateřské školy v obci.

Členem spolku se může stát kdokoli starší 18ti let.

Předsedou je Michal Binek, členové výboru jsou Petra

Lédlová a Petr Langhamr.

Bližší informace o zapojení se do Spolku

chvalečských rodičů a přátel CHRPA uveřejníme v

příštím čísle Chvalečáku.

                                                          Eva Binková

mailto:starosta@chvalec.cz
mailto:vistern@seznam.cz


Zima pomaloučku odchází, jaro přešlapuje na zápraží, ale nějak se spolu nemnohou domluvit. Jaro

nás ohřeje, otevře kvítky krokusů a sněženek, ovšem vzápětí mu na to hodí zima košík zbylého

sněhu a stále dál zkoušejí, kdo je silnější. Nám to ale nevadí a ve škole i v družině si užíváme obojí -

jdeme na vycházku v plném slunci okouknout Sněžku a druhý den v teplých bundách utíkáme

bobovat :-). Únor se s námi rozloučil před krátkou dobou a hned si přečtete, co vše nám přinesl a co

jsme zažili.

1.2. proběhl projekt „Zimní olympiáda“. Nejprve jsme v rámci tělesné výchovy připravili několik

zimních disciplín jako běh ve sněhu, kdo dál dojede na bobech, stavění sněhuláka nebo vtipné

krasobruslení bez ledu. Některé soutěže byly skupinové, jiné individuální. Ve škole pak proběhla

ještě teoretická část, při které jsme si promítli prezentaci na interaktivní tabuli a zopakovali si

některá fakta týkající se zimní olympiády. Připomněli jsme si některé úspěchy českých sportovkyň

a sportovců. Rád bych poděkoval Aničce Binkové za skvělou spolupráci.

                                                                                                                                       Lukáš Chudoba

18. 2. v sobotu ožila naše vesnice průvodem masopustních masek, které byly opravdu pestré a bylo

se na co dívat. Počasí nám sice nepřálo, nám to ale nevadilo a průvod vyrazil od místní tělocvičny

směr Hospoda U Podkovy. Tam jsme se aspoň na chvilku schovali před deštěm, zasoutěžili si,

zatančili a vyžádali klíč od paní místostarostky. Průvodem jsme se pak vydali ke Kamenné

hospůdce, kde na nás čekala spousta zabíjačkových dobrot a napečených koláčů.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Děti ze školy: Masopust se nám moc líbil.

Nejprve jsme se sešli před školní tělocvičnou,

pak šli do Hospody u Podkovy a hráli jsme

různé soutěže. Vyhráli jsme spoustu dobrot a

vyrazili jsme do Kamenné hospůdky. Měli

tam všechno moc dobrý, mňam.. :-)



Dne 12. 4. 2023 ve středu nebudou v provozu naše ordinace v Teplicích a Radvanicích.

Dne 10. 5. 2023 ve středu bude zkrácena ordinační doba v Radvanicích do 14:30 hod.

Ve dnech 11. 5. 2023 (čtvrtek), 12. 5. 2023 (pátek) a 19. 5. 2023 (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 -  DUBEN, KVĚTEN

Jaro

Jaro, jaro už se blíží brzičko,

čeká na nás maličko,

už se těšíme na teplíčko.

Konečně už není zima,

ale je venku všude samá špína.

                 Terka K., Vanesska, Rozárka

Jaro

Jaro už se blíží,

květiny už rozkvétají,

uděláme grilovačku,

ugrilujem si kejtičku,

upečeme bábovku, 

uvaříme koprovku,

zasadíme kytičky,

zalijem je vodou,

vyrostou, rozkvetou a už TU BUDOU!

                                        Vítek, Míša, Marťa

Jaro

Rozkvétají sněženky, 

bledule též,

najdeme i petrklíč

a na to se těš!

Když už sníh roztaje, 

slunce si zahraje 

s rozkvetlou zahradou

a jarní nádherou.

Slunce nám svítí

od rána do večera,

ven k nám pozveme i kačera.

                 Anička, Maruška, Ilonka

Křížková Jiřinka

Šmídová Jana

Filípková Věra

Hlaváček Josef

 

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

Jak vidí děti jaro v básnickém podání

http://www.venkovskylekar.cz/
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