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2020

Vážení občané
naší obce
Dovolte,

abych

Vás

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

pozdravil

v letošním roce právě v době, kdy
jsme několikrát denně různými

Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 18. února 2020:
Přítomno bylo 9 zastupitelů a 3 občané obce.

médii informováni o skokovém
šíření

koronaviru

ve

světě.

Některá média si z tohoto tématu
udělala

živnou

půdu,

každým

dnem se mění spoustu věcí a
vznikají různá omezení. Důležité
je nepanikařit a sledovat aktuální
informace. V tomto Chvalečáku
najdete jak tyto informace, tak
také plánované letošní kulturní a
sportovní akce v obci. Budu taktéž
doufat, že je pořadatelé nebudou
nuceni rušit. Vše ukáže čas. Budu

Zastupitelstvo obce schvaluje:
rozpočet obce na rok 2020
rozpočet ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože a odpisový plán na
rok 2020
vyvěšení vlajky pro Tibet dne 10. 3. 2020
žádost o podporu činnosti hasičského okrsku č. 2
Malosvatoňovicko – Radvanickostřednědobý
výhled rozpočtu obce v letech 2021 – 2024
žádost o odkup vyřazené hasičské AVIE
smlouvu o zřízení služebnosti – věcného břemene
č. IV- 12-2018962/VB/02 Chvaleč, č. 197/9, knn
pronájem obecního bytu č. 1 v čp. 231 panu D. K.
za vysoutěžené nájemné
zahájení komplexních pozemkových úprav Státním
pozemkovým úřadem ČR v katastrálním území Chvaleč

se těšit na setkání na některé
z nich, nyní Vám ale přeji rozvahu
a pevné zdraví.

Tomáš Prouza – starosta obce

Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 10. března 2020:
Přítomno bylo 9 zastupitelů.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
pořízení přívěsného vozíku za DA pro jednotku SDH
Chvaleč
minimální výši nájemného 40 Kč/m2/měsíc v obecních
bytech od 1. 5. 2020.
Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách obce.
Příští zasedání ZO se koná v úterý 14. dubna 2020.
Srdečně zveme.
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Vážení spoluobčané,
obecní úřad nepřijal kvůli šíření koronaviru prozatím žádná opatření týkající se omezení úředních
hodin. Přesto Vás vyzýváme, aby osobní jednání na obecním úřadě bylo využíváno pouze
v nezbytných případech a výhradně v úředních hodinách. V případě dotazů využijte emailovou
korespondenci, případně se dotazujte v úředních hodinách telefonicky. Děkujeme za pochopení.
Úřední hodiny: pondělí 07:00-11:45 / 12:15-16:30 a středa 07:00-11:45 / 12:15-15:30

Platby přes účet
Pro zájemce, kteří chtějí poplatky a platby obci zaslat internetovým bankovnictvím na účet obce, je
číslo běžného účtu obce 5128601/0100, Komerční banka. Variabilním symbolem plátce v případě
občanů zde trvale žijících je vždy jeho rodné číslo uváděné bez lomítka a do popisu plátce je vždy
nutné uvést účel platby, jméno a příjmení, např. „Voda Jan Novák“. Doporučujeme předem si tento
způsob zaplacení domluvit telefonicky nebo mailem se správcem poplatků – paní Dvořákovou
(499 892 114 nebo e-mail: podatelna@wo.cz), aby Vaše platba byla bez problémů dohledána a
připsána a zejména za vodné, aby plátce vůbec věděl, jakou částku za vodu má zaslat.

Odstávky elektřiny v obci dodavatelem - ČEZ a.s.
19. 3. 2020 od 7.00 do 15.00 Petříkovice – celá vesnice.
25. 3. 2020 od 8.00 do 16.00 Chvaleč - celá vesnice + Petříkovice – pouze rekreační objekty
č. e. 14 a č. e. 24 (Müllerovka).

Nové webové stránky obce
Na konci února jsme spustili nové webové stránky naší obce. Původní web byl vytvořen již před
nějakou dobou a bylo tedy zapotřebí jej lépe zabezpečit a provést další úpravy, aby byla zachována
funkčnost webu, nebyl pomalý a nebyl nijak napadán. Vycházeli jsme ze stávající struktury stránek
a barevného schématu, protože modrá, žlutá a bílá jsou převažující barvy obecního znaku. Byla
nově vytvořena i responzivní verze webových stránek pro mobilní zařízení. Novinkou je také
možnost listovat ve Chvalečáku a jiných dokumentech přímo z webu bez nutnosti stažení
dokumentu. Veškeré informace o službách v obci, turistických zajímavostech, sportovních
možnostech, spolcích apod. jsou nyní aktualizovány. Nechybí samozřejmě ani fotogalerie, do které
budeme postupně přidávat nové fotografie. Pokud máte nějaké kvalitní fotografie obce či našich
turistických zajímavostí a chtěli byste se o ně podělit, budu ráda, když mi je pošlete na email. V
současné době není příliš obsahu k přidání do fotogalerie a přenášet starší a méně kvalitní obrázky
z původních stránek jsme nechtěli. Uvítám i další komentáře k tomu, co Vám na našich nových
webových stránkách schází, či podněty k tomu, co by ještě mohlo být zveřejněno.
Nový web najdete na stejné adrese jako doposud - www.chvalec.cz
Barbora Binková
barbora.binkova@email.cz

Sbírka pro Diakonii Broumov
Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí Chvaleč pořádá opět sbírku použitého ošacení, bot a hraček.
Použitelné oblečení, boty nebo hračky v pytlích můžete nosit do chodby obecního úřadu
do 15. 4. 2020. Poté bude sbírka odvezena. Od zájemců z Petříkovic můžeme po předchozí domluvě
(na tel. 499 892 114 nebo e-mail: starosta@chvalec.cz) pytle do Chvalče odvézt.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – jaro 2020
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci dne 2. 5. 2020 (sobota).
Odpady od občanů převezme proškolená obsluha na jednotlivých stanovištích:
Petříkovice – autobusová zastávka naproti školicímu středisku Autoškoly
p. Dlouhého, 9.10 – 9.25 hodin
Petříkovice – parkoviště u prodejny potravin, naproti sportovnímu areálu
Petříkovice, 9.30 – 9.50 hodin
Chvaleč – dolní autobusová zastávka (první zastávka ve Chvalči po pravé straně u kontejnerů),
10.00 – 10.15 hodin
Chvaleč – u prodejny potravin Konzum Dita ve Chvalči, 10.20 – 10.40 hodin
Chvaleč – U Kamenné hospůdky 10.45 – 11.00 hodin
V případě většího odběru od občanů nelze vyloučit časové posuny.
Do nebezpečného odpadu patří zejména: gumové 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, monitory, přenosné baterie, rtuťové teploměry.

Odpad, který od Vás nepřevezme obsluha do nebezpečného odpadu, můžete ihned uložit do
kontejnerů na velkoobjemový odpad, které budou po celý víkend 1. 5. – 3. 5. umístěny u obchodů ve
Chvalči a v Petříkovicích a u Kamenné hospůdky ve Chvalči.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – jaro
2020

Svoz kovového šrotu
a elektrospotřebičů

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci
ve dnech 1. 5. - 3. 5. 2020.

Vážení spoluobčané,
svoz kovového šrotu a elektrospotřebičů
bude realizován
dne 4. dubna 2020 od 8:00 hodin.

Kontejnery budou jako obvykle přistaveny na
parkovištích 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.

Předměty k odvozu ponechte u svých
cest, možnost odnosu neforemných a
těžkých kusů z domů, zahrad, garáží
nebo půd na základě telefonické
domluvy (tel. 605 463 279 - Jan Jirman).
SDH Chvaleč

OMEZENÍ

Dne 30. 4. ve čtvrtek nebudou v provozu naše ordinace ve Chvalči a Jívce.
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci v
nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský

Výluky na železniční trati 047 Trutnov hlavní nádraží – Teplice nad Metují
23. 3. 2020 až 27. 3. 2020 od 9.00 do 11.00 úsek Trutnov - Janovice.
Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Náhradní zastávky za železniční stanice jsou tyto:
Trutnov hlavní nádraží – před staniční budovou.
Chvaleč – autobusová zastávka Chvaleč kino.
SCI
BUZZ >
Petříkovice
– autobusová zastávka Chvaleč, Petříkovice (u bývalé hospody).
Lhota u Trutnova – autobusová zastávka Petříkovice závod.

Odstranění vlhkosti starých obytných
domů bez řádné izolace
Rád bych poslal kladné reference na vysušení
bytového domu ve Chvalči, kde jsem odstavil
ve sklepě kotel na pevná paliva a následně se
začaly na vnitřní nosné stěně objevovat mapy
po vzlínání vlhkosti. Po instalaci přístroje
OsmoDry po kontrolním měření za 10 měsíců
jeho provozu klesla vlhkost o neuvěřitelných
80 %. Přístroj budu používat dál a mohu
konečně provést opravu omítek použitím
firmou doporučené sanační termoomítky.
Všem majitelům starších nemovitostí bez
řádně provedené izolace základů tento systém
vřele doporučuji. Předcházet by mělo
odvodnění
kolem
objektu
drenážním
systémem.
Případné konzultace:
Jaroslav Přívratský, Chvaleč 133,
mobil 606 758 621

Konec kácení dřevin a vypalování trávy
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, který je zde
k dostání. 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.

Sekání o svátcích a nedělích
Jako každý rok žádáme občany a chalupáře o dodržování zažitého zvyku, aby o státních
svátcích a nedělích nepoužívali vysokootáčkové motorové stroje, motorové pily,
křovinořezy, cirkulárky a sekačky a byl alespoň v tyto dny v obci klid. Obecní úřad
nechce tuto věc řešit žádným striktním zákazem, jako to mají třeba v jiných obcích pod
hrozbou pokut, protože věříme, že rozumným lidem v naší obci postačí domluva. Těm
ostatním, kteří chtějí svým sousedům nebo spoluobčanům stále dělat naschvály v neděli
v sedm hodin ráno, radíme, ať se nad sebou pořádně zamyslí…

Chvalečák č. 1/2020

Cesta k novému dopravnímu automobilu
Počátkem letošního roku Sbor dobrovolných hasičů ve Chvalči získal nový hasičský dopravní
automobil za podpory Obce Chvaleč, Královéhradeckého kraje a Ministerstva vnitra ČR. Místní
sbor se dlouhodobě potýkal s nevyhovujícím automobilem a jen díky velké podpoře a důvěře pana
starosty a zastupitelů byla podána dotační žádost, která byla schválena. Dopravní automobil
značky Volkswagen Transporter byl pořízen za 1.199.472 Kč včetně DPH, výše dotace
z Královéhradeckého kraje byla 300.000 Kč a od Ministerstva vnitra ČR byla dotace ve výši
450.000 Kč. Nový automobil je motivace, kterou chvalečský sbor potřeboval. Obcí jmenovaný
velitel jednotky Radek Novák přistupuje velmi zodpovědně k technické přípravě mužstva, zajišťuje
odborná školení a kurzy, lpí na akceschopnosti svěřené jednotky, a to i přesto, že v současné době
má sbor pouze 12 členů, z toho 4 ženy.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Obci Chvaleč, panu starostovi a našim zastupitelům, za
projevenou důvěru. Velice si vážíme skutečnosti, že je naše práce odměněna. Ve své činnosti
budeme zodpovědně pokračovat, vzdělávat se a realizovat společenské akce tak, jako tomu bylo
doposud.
SDH Chvaleč

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat touto
cestou pořadatelům obou
adventních akcí ve Chvalči a
Petříkovicích v loňském roce a
také pořadatelům únorového
masopustu ve Chvalči
u Kamenné hospůdky.
Každé akce se účastnilo velké
množství návštěvníků. Setkali
jsme se u dobrého jídla, zábavy a
hudby ve veselé náladě.
Pořadatelé připravují vše v rámci
svého volného času a výsledek
jejich snahy je vždy skvělým
zážitkem.
Tomáš Prouza – starosta obce

Moc děkuji rodině Pecnových
za spoustu časopisů, ať je to
Chatař chalupář, Cinema,
Bydlení, Venkov a styl, které
knihovně darovali.
Navíc Vám chvalečská
knihovna nabízí každý týden
mnoho nových časopisů a
samozřejmě knih.

Chtěla bych tímto poděkovat všem lidem, kteří se účastnili
(a svojí účastí přispěli) našich akcí v závěru roku.
V prosinci jsme pořádali sbírku pro psí útulek v Poříčí
(reportáž byla k zhlédnutí na Trutnovinkách) a dětem
z Azylového domu jsme společně věnovali spoustu dárků.
V neposlední řadě děkujeme za vaši přízeň na Vánočním
koncertě a Zlatém adventu. Veškerý finanční výtěžek je
použit pro děti z našich škol. Navštěvují nás divadla, máme
vzdělávací programy, jezdíme na výlety. Pro děti je zatím
vše zdarma, hrazeno z vašich darů.
Dále bych chtěla poděkovat těm, co se podíleli na
Masopustu a opět nám věnovali veškerý výtěžek.
Jsou to Michal Binek, Roman Holeček, Pavel Vyšata, Petr
Langhamr, Jirka Kulich, Miro Mateička, Franta Čáp,
Herbert Gottwald, Petr Mach, Edita Binková, Anička
Binková, Jarda Hurta, Aleš Němec – řezník a syn + přátelé.
Dále děkuji Obecnímu úřadu Chvaleč, Karolíně Holečkové
za velmi pěkné dary do tomboly, ostatním dárcům,
pekařkám a všem svým spolupracovníkům …Jsem opravdu
překvapena vaší štědrostí a tím zároveň i podporou našich
škol, za což velmi děkujeme.
Fotodokumentaci můžete najít na www.zschvalec.cz
ve fotogalerii.
Eva Binková

Těším se na vaši návštěvu.
Jitka Jaklová

Nabídka bytu – Dům s pečovatelskou službou Radvanice
Nabízíme byt v Pečovatelském domě v Radvanicích v prvním patře do nájmu,
místnost 20 metrů čtverečných, kuchyňka 7 metrů čtverečných + koupelna 3 metry čtverečné
(sprchový kout se sedátkem). Nájemník musí být soběstačný a žádosti schvaluje komise při
obecním úřadu. K nastěhování ihned po schválení komisí.
Jednatelka společnosti BYTY Radvanice s.r.o.
Knaiflová Dagmar
Chvalečák č. 1/2020

Jubilea březen, duben:
Stilz Alfréd
Hrubý Karel
Přibyl Jaroslav

Křížová Miluše
Vichrová Dana

Srdečně gratulujeme
a přejeme mnoho životní pohody,
štěstí a především stálého zdraví!

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

Víte, že mezi námi žijí velice šikovní
a úspěšní kluci a holky?
Jako první vám představíme Denisu Pavlíkovou z Petříkovic.
Napsala nám o sobě:
S volejbalem jsem začala v 9 letech v klubu TJ Lokomotiva Trutnov, kde na mě měl největší vliv
trenér Jiří Hauf. K volejbalu mě dovedli rodiče a také starší sestra Nikola, která už volejbal hrála a
stále hraje za Vysokou školu ekonomickou v Praze. I ona má za sebou spoustu mezinárodních utkání,
např. Mezinárodní turnaj v Miláně a v Berlíně, odkud si přivezla zlatou medaili.
Stejně jako sestra jsem začínala na postu blokařky, ale postupem času jsem přešla na post
smečařky, který mě více baví.
Už od svých 12 let jsem byla v reprezentačním týmu dívek a 6 let jsem byla jeho součástí.
S ročníkem 2000/2001 jsme v roce 2015 vyhrály turnaj Olympijských nadějí, kdy jsme ve finále
porazily velmi silné Rusky. Na každoročním mezinárodním turnaji Mevza jsme vždy byly na
medailových příčkách. 4x jsme bojovaly o postup na Mistrovství Evropy, ale bohužel jsme ani jeden
rok neuspěly. S reprezentací jsem navštívila mnoho zemí: Maďarsko, Chorvatsko, Polsko, Slovinsko,
Slovensko, Německo, Dánsko, Litvu, Itálii, Srbsko, Santorini.
Škoda jen, že většinu času strávíme v tělocvičně a nemáme možnost navštívené země více poznat.
Na střední školu jsem šla na Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka do Brna, kde nyní studuji
poslední ročník a hraju za volejbalový klub KP BRNO. V mládežnických kategoriích je náš klub velmi
úspěšný. V kategorii kadetek a juniorek jsme v rámci České republiky vybojovaly mnoho medailí – 3x
zlato, 2x stříbro a 1x bronz. Nyní už druhým rokem hraju nejvyšší ženskou soutěž - extraligu a trénuji
9x týdně. Po střední škole chci dále studovat na vysoké škole a hrát volejbal v Brně, i když nabídek na
přestup je mnoho. Nejvíce jich přichází z amerických univerzit.
Doufám, že budu stále zdravá, abych se mohla ještě dlouho volejbalu profesionálně věnovat. Pokud
se chce člověk vydat sportovní profesionální cestou, musí toho mnoho obětovat. Nejvíce svůj volný
čas a rodinu s přáteli. Domů se někdy nedostanu třeba dva měsíce. Ale díky volejbalu jsem získala
mnoho nových přátel a prožívám nezapomenutelné zážitky, na které budu dlouho vzpomínat. Být
profesionálním sportovcem je každodenní dřina na tréninku i mimo něj, ale kdybych se měla znovu
rozhodovat, rozhodla bych se stejně.
Moje motto: ,,Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.”
Denisa
Za redakci přejeme hodně úspěchů a spoustu životního elánu.

Dne 2. května 2020 se koná zájezd na muzikál ,,SESTRA V AKCI''
Vstupenky: 990,- Kč 850,- Kč 690,- Kč.
Účinkují: Lucie Bílá, Světlana Nálepková, Iva Pazderková, Václav Noid Bárta, Martin Písařík, Václav
Vydra, Tomáš Trapl a další.
Předlohou muzikálové komedie Sestra v akci je stejnojmenný slavný film z roku 1992 (s Whoopi
Goldberg v hlavní roli) o barové zpěvačce Deloris Van Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt
do kláštera mezi řádové sestry. Příchod Deloris však dosud poklidný klášterní život zásadně naruší a
vnese do něj řadu nečekaných novinek a komických situací.
Rezervace vstupenek u Aleny Bavorové na tel. 605 705 024
Přednost mají obyvatelé Chvalče a Petříkovic. V případě volných míst, budou nabídnuty vstupenky
zájemcům z jiných vesnic.

Zprávičky z naší školičky
Je tu rok 2020 a s ním další část našich zpráviček.
Úvodník napsala Adélka H.: Na Silvestra o půlnoci zazářily ohňostroje na uvítání roku 2020 a
hodně lidí se chystalo, s čím jej začne - někdo půjde do práce, někdo už plánuje dovolenou, někdo si
říká, že začne cvičit nebo přestane kouřit a my se těšíme do školy a na pololetní vysvědčení.
Spousta akcí se odehrála ještě koncem prosince a v lednu - všechny si teď připomeňme :
11. 12. 2019: Výroba jehelníčků s Bárou se nám z prosincového čísla ztratila, tak si o ní řekneme dnes.
Jehelníčky šila jenom děvčata. Potřebovaly jsme jehly, nitě, tavicí pistole a barevné látky.
Do jehelníčků ve tvaru kulatých nebo rozvětvených kaktusů jsme dávaly výplň - moc se nám
povedly a Bára nás pochválila. Maruška
17. 12. 2019: Ráno jsme uklízeli v kostele, abychom vše připravili na koncert, pak jsme se ve škole
nasvačili, šli na autobusovou zastávku a jeli autobusem do Trutnova - Poříčí, kde jsme navštívili
útulek pro opuštěná zvířata. Viděli jsme smutné pejsky, které někdo vyhodil, jeden byl asi týraný,
viděli jsme i 1 kočičku - tu jsme si mohli pohladit. Přinesli jsme jim všem pod stromeček dečky,
granule, hračky a vhodné pamlsky. Všem jsme přáli, aby se dostali k dobrým lidem.
Nellinka
20. 12. 2019: Ve škole jsme si ozdobili stromeček a pod něj nám dal Ježíšek dárky - plyšáky, malovátka
na obličej, šampony i auta. V družině jsme měli svátečně prostřený stůl s cukrovím, šťávou a džusy.
Hráli jsme si a zpívali, bylo to moc fajn. Terezka
21. 12. 2019: V kostele ve Chvalči byl vánoční koncert. Nejdřív zpíval sbor dospělých, potom jsme
zpívaly my děti ze školy a školky a Maruška hrála na klávesy. V kostele bylo hodně lidí a koncert se
jim líbil.
Vanesska
Po koncertě jsme šli ke Kamenné hospůdce, kde byl vánoční trh a tam se prodávaly naše výrobky:
sněhuláčci, ozdobné stromečky a vánoční ozdoby. Každý si tam mohl koupit vánoční čaj a ochutnat
různé sladké i slané dobroty, třeba i polévku.
Rozárka
27. 12. 2019 a 3. 1. 2020: Oba tyto pátky jsme mohli jít odpoledne s paní vychovatelkou Petrou do
tělocvičny, trochu se rozhýbat po svátečním hodování. Hráli jsme různé hry jako vybíjenou, hon na
lišku, florbal, na jelena a skoro všechny hry s námi mohli hrát i rodiče (mohli totiž také přijít) - a
opravdu hráli! Bylo to po vánočním lenošení prima.
Štěpa

Poslední anketa v roce 2019 byla zvědavá na oblíbené druhy cukroví a nejkrásnější dárek.
A jak jste odpovídali? U cukroví to bylo těžké, skoro na každém lístečku byl jiný druh, ale nakonec
vítězství získaly vanilkové rohlíčky a pracny - oba druhy jsou na 1. místě. A jak to bylo s dárky?
Nejčastěji vás potěšilo nářadí, sportovní vybavení a dárečky od dětí a vnoučat. Děkujeme.
A teď už konečně nový rok 2020 !
6. 1.: Ráno jsme si připravovali kostýmy Tří králů a pak jsme chodili po Chvalči, zpívali a psali křídou
na dveře K+M+B 2020. Lidé měli velikou radost a dávali nám koledu. Moc se nám to líbilo. Já jsem
byla Baltazar a začerněný obličej jsem si myla celé odpoledne.
Adélka K.
8. 1.: Do školy přijel pan Radek s pohádkou o pirátovi pro nás i pro děti ze školky. My jsme ho učili
střílet, sundat v bouři plachty a svázat nepřítele. Celé divadlo jsme hráli s ním a dostali jsme
pirátskou odměnu. Těšíme se, že pan Radek zase brzy přijede.
Martin a Ondra
Rozhovor měsíce vyšel tentokrát na pana Radka z Divadélka BO.
Rozhovor si připravil a vedl Béďa a tady je:
1. Jak vymýšlíte svoje představení? - Po cestách, když jezdím a hlavně mě inspirují děti.
2. Jezdíte rád do škol? - Ano, jezdím do škol i do školek moc rád, jezdím i do zahraničí, do
mezinárodních škol, hraju i pro dospělé.
3. Jsou děti dobré obecenstvo? - Děti jsou nejlepší obecenstvo! Jsou upřímné a lepší než mnozí dospělí.
4. Jakou zimní aktivitu byste si vybral?
sáňkování / sjezd / bruslení / klouzání / běžky / stavění sněhuláků
- Vybral bych si sjezd.
Děkuji za rozhovor.
Na otázku č. 4, kterou Béďa položil panu Radkovi, jsme si odpovídali i ve škole a takhle to dopadlo:
Každý sport z nabídky našel svoje příznivce, ale na stupínku č. 1 se umístilo sjezdové lyžování
A také to byla otázka pro vás - zvítězilo, stejně jako u nás ve škole, sjezd.
Ale u zimy ještě zůstaneme - Lucka se vypravila do školky a ptala se dětí: "Co se vám nejvíce v zimě
líbí, co děláte v zimě nejraději?"
Aniska: "Líbí se mi listí se sněhem a líbí se mi stavění sněhuláka."
Kuba: "Líbí se mi topení uhlím a bruslení."
Péťa: "Sníh, sáňkování a bobování."
Terezka: "Taky se mi líbí sníh a sáňkování."
Matýsek: "Líbí se mi sněhulák a bobování."
V družině stále něco děláme, hrajeme, tancujeme, řešíme kvízy a hádanky, poznáváme ptactvo a
zvířátka, malujeme a modelujeme. Dokonce jsme měli i módní přehlídku.
14. 1.: Odpoledne jsme šli s družinou do tělocvičny. Rozložili jsme červené a zelené žíněnky jako molo
pro manekýnky a manekýny - modelů bylo hodně ... klobouky, šaty, kabelky i oblečení na sport.
Předvedly se i paruky, korále a líčidla. Hrála nám hudba, tančili jsme - líbilo se nám to.
Ilonka
24. 1.: To bylo naše " Recyklohraní", počítali jsme kroky ke kontejneru na elektroodpad, počítali
minuty, abychom věděli, jak dlouho nám trvá ke kontejneru dojít, měřili jsme a počítali objem (to ti
starší žáci). Krásně jsme se prošli a ještě se vlastně zábavně plno věcí naučili a zopakovali.
Maruška

Akce "Srdce": Srdce s láskou darované - to je název celorepublikového projektu, do kterého se mohou
zapojit i školy a školky. Úkolem je vytvořit jakoukoliv technikou srdce (tvořivosti a nápadům se
meze nekladou) a někomu ho věnovat. Naši žáci se rozhodli darovat ho všem těm, kteří mají srdce na
PRAVÉM místě.
Petra Lédlová
(srdce můžete vidět ve vitríně směrem k nádraží, kterou nám zapůjčil fotbalový klub --- děkujeme)
Únor je měsíc krátký, navíc se do něho nastěhovala chřipka a s ní týdenní volno ve škole - byli jsme
nemocní a naši učitelé neměli koho učit, ale pozvali do školy děti z MŠ, aby se podívaly, jak se
pracuje s interaktivní tabulí. No, pak byly hned jarní prázdniny a my jsme se ptali dětí v každé třídě:
"Co jste dělali o jarních prázdninách?"
1. tř : "Byli jsme u babičky a dědečka, chodili jsme na procházky."
Terezka
2. tř. : "Jezdili jsme k babičkám a lyžovat do Radvanic."
Marťa
3. tř. : "Hrály jsme si se sestrou."
Fanynka
4. tř : "Hráli jsme hry a cvičili v tělocvičně."
Štěpa
5. tř : "Byl jsem ve Slavětíně u dědečka lyžovat a chodil jsem na procházky s pejskem." Flóra
14. 2. v pátek odpoledne jsme zase mohli přijít i s rodiči do tělocvičny na cvičení s paní
vychovatelkou Petrou. Bylo nás asi 15, rodiče přišli také a hráli jsme spoustu her: florbal, vybíjenou,
na lišku, na bacily a všelijaké další "běhací" hry.
Štěpa
22. 2. v sobotu byl ve Chvalči masopust. V 15h jsme se všichni v maskách sešli u tělocvičny. Soutěžili
jsme v hodu jitrnicí (chichi, hadrovou), jezdili jsme slalom s prasátkem ve vozíku a házeli míčky
klaunovi přímo do pusy! K tomu nám 2 pánové vyhrávali na tahací harmoniku a na housle. Pak jsme
šli průvodem k obecnímu úřadu, kde maškary dostaly klíč od obce a mohly až do půlnoci řádit.
Terezka a Ondra
Pokračovali jsme ke Kamenné hospůdce, kde jsme mohli dál soutěžit, koupit si losy do tomboly každý vyhrával a ceny byly parádní. V párty stanu byly lavice a stoly a tam se jedlo - tlačenka,
jitrnice, ovar, polévka, koblihy a koláčky. Moc jsme si pochutnali a všechno se nám líbilo.
Marťa a Vítek
26. 2. byla ve škole paní Adamcová Kalousová a vyprávěla nám o životě včel, přinesla modely plástů i
včelích červíků. Zkoušeli jsme si včelí život (měli jsme rousky a nosili jsme pyl do úlu) a dokonce
jsme si vyrobili svíčky z plátů včelího vosku. Bylo to moc pěkné.
Lucka
Hned odpoledne pokračoval v družině náš pořad " Chvaleč, Petříkovice a Slavětín mají talent" a jéje,
to jsme viděli věcí! Ukázky tance i bojového umění, scénku "Hledáme pejska", bylo toho hodně a nám
se to líbilo.
Rozárka a Terezka
A teď se konečně dostane ke slovu měsíc BŘEZEN :
Jaro už je za dveřmi,
sněženky tu rozkvetly.
Přišlo jaro do vsi,
ptáčkové si štěbetají
a děti se radují.
Poetický úvodník k novému měsíci napsala Adélka H.
4.3. jsme se ve třídě v přízemí setkaly my děti ze školy a děti ze školky s panem Radkem a jeho
divadélkem BO. Vyprávěli jsme si o semaforu a dopravních značkách, zpívali jsme písničky a pak
hrál pan Radek na kytaru - on vždy říká na "tykaru". Učili jsme se ve hře dopravní předpisy a pořád
jsme se smáli. Pan Radek je moc veselý a my se na něho vždycky strašně těšíme.
Anička

6.3. Program o "cestě" obilí byl pro nás ze školy, ale i pro školkáčky. Povídali jsme si o tom, jak se
obilí pěstuje, sklízí, mlátí a jak se ze zrnek dělá mouka. Zkoušeli jsme zrna mlít, vyráběli jsme i
vločky a z nich musli, které jsme si mohli vzít domů. Bavilo nás to a dětem ze školky se to líbilo
také.
Nellinka
V družině se v poslední době "rozjíždí" televizní vysílání naživo. Děti si zkouší roli televizních
moderátorů a baví nás televizními pořady, ať už těmi okoukanými z televize nebo vlastními
projekty. Petra Lédlová
9.3. Paní Adamcová Kalousová nás opět navštívila a přivezla nám hmyz, ale tentokrát jiný motýlky. Nejdříve jsme prožívali proměnu z housenky v motýla. V oblečcích housenky jsme lezli a
jedli (jako) květiny a listy (umělé), pak jsme se zakuklili a usnuli. Po nějaké chvíli jsme vylétli z
kukly a byli z nás nádherní motýli - bělásci, modrásci, otakárci, vřetenuška, monarcha stěhovavý,
batolec i noční můry. Měli jsme barevná křídla a létali jsme (jenom po třídě).
Maruška
Rozhovor měsíce vedla tentokrát Fanynka s panem Holečkem a položila tyto otázky:
1. Co všechno jste připravovali na masopustní veselici? - " Maso, jitrnice, tlačenku, ovar, vařili jsme
polévku a guláš. Také jsme stavěli party stan."
2. Kolik vás bylo? - "Bylo nás asi 20."
3. Jak dlouho trvalo všechno připravit? - "Celé 3 dny."
4. Bylo to hodně práce - bavilo vás to ? "ANO!"
V posledním dotazu se skrývá otázka pro vás: Co bavilo vás, které akce ve Chvalči se vám líbily a
líbí nejvíce, na které se těšíte? Své odpovědi, na které vždy čekáme, dávejte, prosím, do krabičky v
konzumu Dita nebo do schránky na škole (učitelé tam jsou každý den). Děkujeme.
My tentokrát všichni hlasovat nemůžeme, tak si náš výsledek přečtete v dalším čísle.
Přestože nařízení o uzavření škol zkomplikovalo práci na závěrečných úpravách dvojčísla
Chvalečáku, podařilo se prostřednictvím telefonu, mailu a hlavně velké snaze a ochotě žáků školy,
jejich rodičů a všech, kteří se na tvorbě časopisu podílejí, dokončit text tak, abyste si jej nyní mohli
přečíst. Příjemné chvíle s Chvalečákem přejí děti ze školy.
Babi Dana

Upozornění
Děkujeme, že jste doposud nosili do školy papír, za který jsme dostávali finanční odměnu. Bohužel
nastala situace, že o sběr papíru není zájem. Prosíme tedy, abyste nám ke škole zatím žádné
noviny, letáky apod. nenosili.Jinak stále sbíráme vyřazené elektro (ledničky, trouby, pračky, malé
spotřebiče …) a baterie. Nesbíráme nic, co má monitor. To patří do nebezpečného odpadu. Také
nesbíráme ledničky, pračky apod., kde chybí elektrozařízení. Již několik let jsme zařazeni
v projektu Recyklohraní a děti dříve dostávaly finanční odměnu, dnes různé hry. Mají velký stolní
fotbálek a hokej. Děkujeme
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