
rozpočtové opatření č. 3.

finanční dar ve výši 3.000 Kč Hospicu Oblastní Charity Červený Kostelec.

 směnnou smlouvu mezi obcí a paní Andreolliovou.

smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021470/VB/02. 

smlouvy s f. ČEZ Distribuce na připojení nových odběrných míst elektřiny.

finanční participaci ve výši 20.000 Kč na vytápění obchodu se smíšeným zbožím ve Chvalči.

pronájem hospody U Podkovy na jednorázovou akci 18. 9. 2021. 

smlouvu o přistoupení k systému nakládání s komunálním odpadem – Konzum Dita. 

smlouvu o přistoupení k systému nakládání s komunálním odpadem – Jiří Prokeš.

smlouvu o výpůjčce pozemků na výstavbu chodníku ve Chvalči s Královéhradeckým krajem.

úhradu faktury za projekční činnost rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Chvalči.

dohodu o užívání pozemků mezi obcí a panem Fujerou ve Chvalči. 

úhradu faktur za základové desky pod kontejnerové stání a autobusovou zastávku v

Petříkovicích. 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

ZÁŘÍ 2021INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 31. srpna 2021.  Přítomno bylo 9 zastupitelů. 

SRPEN

ZÁŘÍ
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 14. září 2021.  Přítomno bylo 9 zastupitelů. 

fakturaci za práce na rekonstrukci velkého bazénu koupaliště ve Chvalči.

zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes obecní pozemky pro majitele čp. 49 v

Petříkovicích.

nabídku f. Vodohospodářské služby RT s. r. o. na telemetrické sledování vodojemů a vodovodu

Chvaleč.

paušální částku pro žadatelku A. D. na individuální trénink dcery v obecní tělocvičně.

finanční participaci ve výši 20.000 Kč na vytápění obchodu Venkovský krámek.

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k

distribuční soustavě číslo 21_SOBS01_4121841368.

návrh průběhu vlastnické hranice mezi veřejnou komunikací obce a pozemky paní J. R.

ve Chvalči, včetně návrhu umístění nového oplocení a odstranění některých plotových

sloupků.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 12. 10. 2021 od 18.00h.
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UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 27. 9. 2021 bude obecní úřad ve Chvalči uzavřen.

MUDR. ZÁVESKÝ
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY ZÁŘÍ,  ŘÍJEN

Dne 27.9.2021 a dne 29. 10.2021 nebudou v provozu naše ordinace.

V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

Omezení i ordinační dobu najdete na www.venkovskylekar.cz

VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 se uskuteční ve dnech 8.-9.10.2021, 

a to 14:00-22:00 v pátek a 8:00-14:00 v sobotu.

Volebními místnostmi jsou pro volební okrsek č. 1 Obecní úřad Chvaleč a pro volební okrsek 

č. 2 Koupaliště Petříkovice.

NABÍDKA PRONÁJMU HOSPODY U PODKOVY
Obec Chvaleč nabízí k pronájmu Hospodu U podkovy včetně sálu. Více informací u starosty obce.

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE VELKÉHO
BAZÉNU KOUPALIŠTĚ VE CHVALČI
Největší investicí obce Chvaleč v letošním roce byla rekonstrukce

velkého bazénu požární nádrže ve Chvalči, který je využíván

veřejností jako koupaliště. V minulém Chvalečáku jsme Vás

informovali o výši ceny nové bazénové fólie modré barvy, která

činila 1 427.800 Kč včetně DPH 21%. Stavební příprava a

dokončovací práce (kompletní osekání, následné vyspravení

betonové vany bazénu, vyměnění nátokového potrubí do bazénu,

kompletní výměna kanalizačního potrubí, výměna všech ventilů,

nové skákací prkno, nová dlažba okolo bazénu, terénní úpravy a

osetí) činily 1 149.429,82 Kč včetně DPH 21%.

Celková rekonstrukce bazénu tedy vyšla naši obec na částku

2.577.229,80 Kč včetně DPH 21%. Částka byla částečně financována

z rozpočtu místního hospodářství obce a částečně z úvěru.
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SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV 

Diakonie Broumov pořádá opět sbírku ošacení, bot

a hraček. Použitelné oblečení, boty nebo hračky v

pytlích nebo krabicích můžete nosit do chodby

obecního úřadu do 11. 10. 2021. Poté bude sbírka

odvezena. Zájemcům z Petříkovic můžeme pytle s

oblečením, po předchozí domluvě, odvézt do

Chvalče.

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022
Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje

podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022.

Tato výzva bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené pro

programové období 2021+. Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na jednotlivé

typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na průměrný zdroj.

Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům. Podpora

výměny starých kotlů bude opět zaměřena pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním

nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Nové pořizované zdroje budou tepelná čerpadla,

kotle na biomasu s automatickým nebo manuálním přikládáním a plynové kondenzační kotle.

Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít možnost požádat o dotaci na výměnu

nevyhovujícího zdroje vytápění pouze do konce srpna 2022. Od září 2022 by kotle nesplňující

minimálně III. emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou tedy již přijímány ani žádosti o

dotaci na jejich výměnu! 

Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat na webových stránkách kraje v sekci

Kotlíkové dotace https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189. Veškeré zatím

dostupné informace lze získat také na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8-16 hod nebo na 

e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.

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.



SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
PODZIM 2021

stanoviště: Petříkovice – autobusová zastávka naproti školicímu středisku Autoškoly p.

Dlouhého, 9.10 – 9.25 hodin

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 u

kontejnerů), 10.00 – 10.15 hodin

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

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 9. 10. 2021. Odpady od občanů převezme

proškolená obsluha f. Transport Trutnov na jednotlivých stanovištích.

1.

2.

3.

4.

     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 9. 10. od cca 9.00 do cca 14.00 u obchodů

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

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 
ODPADU 

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci v sobotu 9. 10. 2021. 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.

Chvalečák č. 5/2021



DUCHOVNÍ I  KULTURNÍ ZÁŽITEK
Po desetiletém konání tradiční Bohoslužby v kostele Svatého Jakuba st. ve Chvalči se po panu Janu

Rybářovi této role zhostil trutnovský jáhen pan Michal Nesvadba.

V neděli 18. července přivítal v duchovním stánku 80 přítomných, s úctou vzpomenul na svého

předchůdce, ocenil jeho dlouholetý vztah k naší obci, jeho vstřícnost a lidskost ke každému člověku.

Zdůraznil odkaz pana Rybáře, jeho přínos i velikost. K zhlédnutí byla i výstavka fotografií a

písemností s jeho osobou spojená, dále fotografická výstavka Z. Odla "300 let Santiniho barokní

gotiky". Jáhen M. Nesvadba celebroval mši v optimistickém duchu, vyzval přítomné k pokoře,

soudržnosti a k péči a ochraně zdraví nás všech. Zmínil nezištnou péči o místní kostel, který je

veden jako uzavřený. Vzpomenul jmenovitě na všechny občany zemřelé během roku jak z naší obce,

tak z Petříkovic i Radvanic. Loučil se s požehnáním k dalšímu setkání.

Chtěla bych touto cestou velice poděkovat všem, kteří dlouhodobě nezištně pomáhají s úklidem a

výzdobou kostela, hudebnímu doprovodu a finančně přispívajícím. Jejich dobrovolná snaha o

oživení této pamětihodnosti zůstává v ústraní, avšak pro udržitelnost kostela je důležitá, zejména

proto, že kostel není ve správě obce. Dominanta vesnice chátrá před očima všech, ale způsob, jak

stav zvrátit se zatím nepodařilo najít.

Z dobročinných sbírek se pořizují jen drobné opravy, letošní částka činila 4.220Kč, 1000Kč přispěl

pan Josef Dvořák ml. při pohřbu svého otce Josefa Dvořáka z Radvanic.

                                                                                                                   S díky Věra Férová, kronikářka

VÝSTAVA – EMIL SCHWANTNER 
SOCHAŘ SEVEROVÝCHODNÍHO POHRANIČÍ

Park ve Chvalči se na letní sezónu letošního roku promění na venkovní výstavní prostor instalcí

výstavy o dílech trutnovského sochaře Emila Schwantnera, realizovaných ve veřejném prostoru.

Právě pro Chvaleč vytvořil Schwantner jeden z prvních pomníků obětem Velké války, v roce 1921.

Jednalo se o pravděpodobně bronzový reliéf muže s dravcem u jeho nohou. Ve stejném roce byly

vztyčeny Schwantnerovy pomníky také ve Vlčicích a v Bernarticích. V dalších letech pak vznikaly

pomníky po celém Trutnovsku, Vrchlabsku a Broumovsku, Schwantner ale tvořil ve veřejném

prostoru také náhrobky, dekorace na atchitektuře a další díla. Veškerou tuto sochařovu tvorbu,

kterou se podařilo ve spolupráci s místními sběrateli a paměťovými institucemi identifikovat a

zdokumentovat, zahrnuje právě výstava, kterou po Teplicích nad Metují a Broumovu uvítá v létě

2021 obec Chvaleč. Připomene si tak výročí 100 let od umístění památníku, který je od roku 1945

nezvěstný a s největší pravděpodobností byl zničen. Výstava je také výzvou místním občanům, aby

pokud mají o sejmutí pomníku v roce 1945 a nebo o jeho dalším osudu nějaké informace,

vzpomínky nebo fotodokumentaci, aby se ozvali obecnímu úřadu ve Chvalči anebo pořádající

organizaci Institutu regionální paměti a informace poskytli. Konání výstavy podpořila obec Chvaleč

a město Teplice nad Metují a místní občané. Vynikající sochařské dílo Emila Schwantnera tak

znovu ožívá a vrací se do širšího povědomí o významném kulturním odkazu našeho regionu.

Petr Bergmann, kurátor výstavy 

(termín komentované prohlídky s autorem výstavy bude upřesněn pomocí plakátů)



Letos jsme přivítali 6 nových prvňáčků a celkem tedy máme 23 dětí. Jsme rádi, že děti, které

navštěvují naši školku pak přecházejí k nám do školy, kde už znají své spolužáky a vlastně i učitele.

Téma pro tento rok máme „Poznáváme blízké okolí“, aby děti dobře znaly region, ve kterém žijí.

Během roku máme připraveno mnoho výchovných či vzdělávacích programů, kdy fotografie z nich

pak můžete shlédnout na www.zschvalec.cz. Do školy jsme se všichni těšili a věřím, že se nám zde

bude líbit po celý rok.

                                                                      Eva Binková

MALÉ ZAMYŠLENÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní školní rok začal ve školce zvesela. Máme 6 nových kamarádů, takže ve školce je 21 dětí ve

věku od 2 - 6 let. Letošním vzděláváním nás budou provázet postavičky Václava Čtvrtka Křemílek a

Vochomůrka, kteří s námi budou celý rok. V září se ještě nové děti budou ve školce rozkoukávat a

od října se starší děti už budou pečlivě připravovat na školu. Doufáme, že letos bude příznivější

situace a budeme moct se staršími dětmi hrát na flétničky, vyrábět keramiku a uspořádat oblíbené

ranní úkoly, kdy ve školce mohou s dětmi pracovat také rodiče. Přeji všem dětem, rodičům i

zaměstnancům, ať letošní školní rok proběhne tak, jak si všichni přejeme. V klidu, pohodě a s

rozesmátými dětskými tvářemi. 

Pavlína Baudyšová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  7. září se vydali žáčci místní školy se svými učiteli na (již šestý)

projektový den na hájenku. Děti vždy řeší cestou úkoly, po

výstupu nahoru se vítáme písničkou a pak už se rozbíhá

"program". Pro nás je velmi zajímavé sledovat, jak děti uplatňují

svoje dovednosti získané v rodině pomocí při domácí práci a

různém kutění, spojují je s návyky perfektně nastavenými z MŠ,

kde paní učitelky odvádějí vynikající práci a pro děti pak není

problém požádat, poděkovat nebo nabídnout pomoc či radu

kamarádům bez posmívání a škodolibosti. S tímto "čarovným

uzlíčkem " sociálních dovedností přicházejí do chvalečské ZŠ a

tam učitelé na tuto linii plynule a perfektně navazují a rozvíjejí

ji dál. Je krásný zážitek pozorovat děti, jak noří ručky do mouky

(ale také třeba do hlíny :-)), míchají, nebojí se žádné činnosti, jsou

zvídavé a veselé a za to patří díky všem - rodičům i učitelům MŠ

a ZŠ. Babi Dana

Chvalečák č. 5/2021

http://www.zschvalec.cz/


Na úvod jsme se zeptali „našich“ páťáků, jak se připravují na přestup do 6. třídy.

Jsme tu poslední rok, těším se do nové školy, ale po té chvalečské se mi bude stýskat.

                                                                                                                    Fany

Já bych tu nejradši zůstal až do devítky. Trošku se do nové školy taky ale těším.

                                                                                                                    Ondra

Já se teda netěším, protože se mi nechtějí hledat noví kamarádi a i učení bude těžší.

                                                                                                                    Johanka

A jak se těšili naši prvňáčci na svůj první „VELKÝ“ den?  Jak si ho užili?

Tak třeba Toníkovi K. se líbilo všecko. O prázdninách se do školy těšil na děti, učitelé a počítání do

100.

Toník W. měl už o prázdninách připravenou aktovku, penál i pastelky a do školy se těšil. První den

to podle něj bylo hezké.

Natálce se první den líbil hooodně moc a chtěla se jít učit už o prázdninách.

Péťovi se první den ve škole líbila družina a Terezka J. se také těšila moc.

Aniska si přála kratší prázdniny, aby už mohla jít do školy a první den „se mi líbil, protože jsem si

mohla hrát s dětmi“.

V úterý 7. září jsme vyrazili jako tradičně na začátek školního roku na hájenku. Téma bylo „na tom

našem dvorečku“ a užili jsme si to opravdu parádně. V kotlíku si děti uvařily tradiční mongolské

jídlo a vyzkoušely si, jak se vyrábí sýr. 

„Šli jsme na hájenku, cestou jsme potkali vůz, který opravoval silnici. Na hájence jsme vyráběli sýr a

domácí nudle. Vařilo se na ohni v kotlíku a moc nám to chutnalo, mňam J“.

                                                                                          

                                                                                                                                         Anička, Vanesska

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY



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

 

VILÍMEK Jiří

 


