
rozpočtové opatření č. 3

finanční dar ve výši 5.000 Kč Hospicu Oblastní charity Červený Kostelec

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Chvaleč – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ 

odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

odstoupení od dotační akce Ministerstva vnitra ČR č. EDS 014D263001024

prodej pozemkových parcel č. 144/7, č. 144/8, č. 657/2 č. 657/4, v k. ú. Chvaleč Lesům ČR, s. p. za účelem

výstavby vodohospodářského díla (rybníku) ve Chvalči

dohodu o změně hranic obcí mezi městem Trutnov a obcí Chvaleč

omezení provozu veřejného osvětlení v čase 23.00 – 4.00

zrušení bodu II. odst. h) z usnesení zastupitelstva obce č. 3/2021 ze dne 13. 4. 2021

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

zapůjčení velkého obecního pártystanu v termínu 21. 9. - 25. 9.

finanční odměnu ve výši 5.000 Kč zastupitelům za uplynulé volební období 2018 - 2022

Zastupitelstvo obce schvaluje:

        č. 21RRD11 - 0020

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

ZÁŘÍ 2022INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 13. září 2022.  Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven. 

KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Komunální volby do zastupitelstva obce budou konat v pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. 

Volební místnost pro okrsek č. 1 (Chvaleč) je v zasedací místnosti obecního úřadu ve Chvalči. Volební

místnost pro okrsek č. 2 (Petříkovice) je v budově u koupaliště v Petříkovicích. Volební místnosti budou

otevřeny v pátek od 14. hodin do 22. hodin a v sobotu od 8. hodin do 14. hodin. Každý volič je po příchodu

do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost, zastupování není přípustné. 

Jelikož obec obdržela minimální množství hlasovacích lístků navíc, apelují volební komise na všechny

voliče, aby si donesli hlasovací lístky, které jim byly doručeny do jejich poštovních schránek na trvalá

bydliště. V opačném případě totiž na ně nemusí hlasovací lístky ve volebních místnostech vyjít!

UPOZORNĚNÍ NA PLATBY
Do 30. 9. je splatná většina plateb vůči obci Chvaleč – vodné, nájmy, pachty, poplatek za psy, platby za

komunální odpad. V případě neuhrazení se po 1. 10. stává poplatník dlužníkem a je mu většinou následně

vyměřeno penále. Děkujeme všem za včasnou úhradu. 

                                                                                                 Mgr. Alexandra Dvořáková – správce místních poplatků 



před námi jsou po čtyřleté době opět komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. Zastupitelstvo obce

rozhoduje o činnosti, investicích a dalším směřování a rozvoji v obci. Tyto volby mají většinou největší

volební účast, přičemž každý volič nad 18 let s trvalým pobytem v obci má svým hlasem možnost ovlivnit,

jakým směrem se bude ubírat vývoj obce v následujících čtyřech letech. V letošních komunálních volbách

máte možnost vybírat jednotlivé kandidáty ze dvou volebních stran. Hlas můžete dát buď celé straně nebo

je možnost si jednotlivé kandidáty vybrat, tzv. „křížkovat“. Maximální počet křížkovaných kandidátů je 9,

podle počtu členů zastupitelstva. Můžete si jich vybrat i méně, ale maximální počet nesmí být překročen,

jinak je hlas neplatný. Podrobné informace k volbám se dočtete z přílohy hlasovacích lístků, které Vám

buď již byly nebo v nejbližších dnech budou doručeny domů do Vašich schránek. Za uplynulé čtyři roky se

podařilo opět něco v naší obci vybudovat, opravit a zajistit s omezeným finančním rozpočtem, ale hlavně s

týmem lidí dosluhujícího zastupitelstva. Spoustu výzev a projektů čeká nadále na svou realizaci. Já dalším

osmi zastupitelům velice děkuji za tvůrčí spolupráci a za dobře odvedenou práci pro obec a občany v době,

která nás zcela jistě překvapila, ať již pandemií COVID-19, dopady války na nedaleké Ukrajině nebo

astronomickým zvyšováním cen energií a dalších komodit. A Vám, občanům a voličům naší pěkné obce,

přeji dobrou volbu ve Vašem rozhodování.

                                                                                                               Starosta obce Tomáš Prouza

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, KAMARÁDI, SOUSEDÉ, SPOLUOBČANÉ OBCÍ CHVALEČ A PETŘÍKOVICE,

téměř bez přerušení již 35 let dostávám Vaši důvěru u voleb a zasedám v místním obecním zastupitelstvu.

Dokonce pamatuji dobu i občanských výborů. Za Vaši důvěru bych Vám chtěl co nejsrdečněji a upřímně

poděkovat, velmi si toho vážím. Nastal čas a já jsem se rozhodl uvolnit svoji pozici a do dalších voleb již

nekandiduji. Nám všem chci popřát v následujících komunálních volbách šťastnou ruku. Dle mého

osobního názoru je potřeba, aby občany obou obcí zastupovali zkušení a časem prověření lidé. Je však

potřeba uvolnit i cestu mladým, perspektivně smýšlejícím spoluobčanům.

    

                                                                                                                Mějte krásné dny, Olin Dlouhý

VÁŽENÍ OBČANÉ, 

Diakonie Broumov pořádá opět sbírku

ošacení. Použitelné oblečení, boty nebo

hračky v pytlích nebo krabicích můžete nosit

do chodby obecního úřadu do neděle 2. 10.

2022. Poté bude sbírka odvezena. Zájemcům z

Petříkovic můžeme pytle s oblečením, po

předchozí domluvě, odvézt do Chvalče.

Všichni, kdo platí poplatek za psa a mají řádně

zaplaceno, si mohou na obecním úřadě u paní Dvořákové

vyzvednout nově sáčky na psí exkrementy. Poplatek za

psy je v naší obci použit na případné zadržení a umístění

zatoulaných a opuštěných psů v útulku v Trutnově a

úhradu s tím služeb spojených. Nově pak i na nákup

těchto sáčků. Na každého psa je pak samozřejmě

stanoven maximální měsíční limit sáčků.

ZRUŠENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA U BYTŮ ODKOUPENÝCH OD OBCE
U bytů, které byly privatizovány obcí v letech 2011 – 2012 bylo při kupní smlouvě a způsobu úhrady kupní

ceny pravidelným splácením zřízeno zároveň zástavní právo. Po konečném doplacení kupní ceny bytu je

potřeba, aby si majitel zažádal o zrušení zástavního práva na Katastrálním úřadě v Trutnově. Žádost o

zrušení zástavního práva žadateli připraví jakýkoli notář nebo advokát. Následně ho majitel bytu donese

na obecní úřad k podpisu starostovi a poté již oboustranně podepsanou žádost podá na Katastrální úřad,

který zástavní právo vymaže z katastru nemovitostí. 



KONTEJNERY NA PLECHOVKY

V obci jsou od léta umístěny nově dva kontejnery na veškeré

plechovky - hliníkové plechovky od piva a dalších nápojů, krmení

pro psy a kočky apod. Ty by měly být vždy vymyté kvůli zápachu. Do

kontejnerů nepatří měkké obaly od paštik apod., které se ukládají do

směsného komunálního odpadu. Ve Chvalči je kontejner umístěn ve

sběrném dvoře u obecní garáže (bývalé kino), v Petříkovicích je

naproti Autoškole Dlouhý.  

KAMEROVÝ DOHLED U KONTEJNERŮ

Vzhledem k požáru kontejnerového státní ve Chvalči a stále

neutěšené situaci u některých kontejnerových stání jsou postupně

na tyto místa montovány kamery, které „dohlíží“ na prostor u

kontejnerů, způsobu ukládání odpadů, sešlapávání papírových

krabic apod. Na některých místech už kamerový dohled funguje, na

některých místech bude teprve namontován. Těm, kdo se neumí u

kontejnerů chovat nebo zde odpady pouze pohodí a odejdou, se může

pak následně stát, že jim jejich odpad nebo nesešlapané krabice

budou přivezeny nazpět. 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – PODZIM 2022

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 26. 11. 2022. 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 26. 11. od cca 9.00 do cca 14.00 u obchodů ve Chvalči a v

Petříkovicích a u Kamenné hospůdky ve Chvalči.



ÚSPORNÝ TARIF ČEZ – JAK ZÍSKÁM PŘÍSPĚVEK OD STÁTU NA ÚHRADU ENERGIÍ

Příspěvek za rok 2022 získávají domácnosti automaticky podle sjednané distribuční sazby k 23. 8. 2022 a

jeho výše se pohybuje v rozmezí 2 000 až 3 500 Kč podle druhu sazby. Tento příspěvek zohlední váš

obchodník v novém rozpisu záloh, a to od 1. 10. 2022. Příspěvek pro rok 2023 obdrží domácnosti

automaticky a jeho výše se pohybuje v rozmezí 400 až 2 000 Kč podle distribuční sazby. 

Bytové domy odebírající elektřinu pro celý dům (typicky SVJ, bytová družstva) musí v termínu do 30. 11.

2022 požádat o příspěvek u příslušného distributora (dle smlouvy o připojení) a mohou pak získat říspěvek

ve výši 6 000 Kč na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé

vody na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení. Rozhodným dnem pro zohlednění příspěvku bude

30. 9. 2022. Žádost se podává na formulářiprostřednictvím Distribučního portálu (záložka „Nový

požadavek“, sekce „Ostatní smluvní požadavky“, požadavek „Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu

zákazníkovi v domě s byty na rok 2023“). 

Příspěvky pro rok 2022 a 2023 nebudou vypláceny za spotřeby v chatách a chalupách (sazba D61 – Víkend)

a za nabíjení elektromobilů (sazba D27 – Elektromobil). 

Další úsporu přinese také odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje od data 1. 10. 2022 ve výši 599 Kč za

každou MWh, které se týká nejen domácností, ale i firem. Zákazníci mohou nahlásit stav elektroměru

samoodečtem k datu 30. 9. 2022 prostřednictvím Distribučního portálu, mobilní aplikace Proud nebo

anonymní aplikace. Pro tyto případy budeme samoodečty přijímat v období od 30. 9. 2022 do 30. 10.2022.  

Více informací k úspornému tarifu najdete v Nařízeních vlády o příspěvku na úhradu nákladů za

elektřinu, zemní plyn a teplo (pro rok 2022 – 262/2022 Sb., pro rok 2023 - 263/2022 Sb.) nebo na stránkách

Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro výpočet vaší úspory využijte kalkulačky na www.energiezamene.cz.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – PODZIM 2022
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci v sobotu 26. 11. 2022. 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 BYTU K PRONÁJMU

Na základě § 39 odst. 1) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zveřejňuje obec Chvaleč záměr pronajmout byt č. 3 o velikosti 32,29 m2 v

budově čp. 220 – Tělocvična Chvaleč na stavební parcele č. 1039 v k. ú.

Chvaleč. Minimální nájemné činí 2.000 Kč, podmínkou je složení kauce

ve výši tří nájmů a naprostá bezdlužnost vůči obci. Další podmínky

pronájmu a termín případné prohlídky sdělí starosta obce. V případě více

zájemců bude následovat výběrové řízení obálkovou metodou.

https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/zadost-o-prispevek.pdf
https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/
https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal
https://www.cezdistribuce.cz/cs/proud
https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/anonymous/samoodecet/autorizace
https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/22-262.htm
https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/22-263.htm
http://www.mpo.cz/
http://www.energiezamene.cz/


Září

Září už trochu voní podzimem, ale hlavně novými učebnicemi, penály i aktovkami a prvňáčky čeká

seznámení s písmenky, číslicemi a se vším novým, co přináší škola a celý školní rok.

Básnické „střevo“ od Ilonky a Marušky

Čapík, čapík, čáp to je náš kamarád.                                                               Nebuďte smutní, neplačte,

Na komínech sedává a vajíčka zahřívá.                                                         on nám tu zas bydlet začne.

Ale když už zima přijde,                                                                                      Jen co vykoukne sluníčko a

zase se s ním rozloučíme.                                                                                    zahřeje nás maličko.

Pan starosta a paní Dvořáková popřáli úspěšný a pohodový školní rok 2022/23 nejen dětem, ale i jejich

rodičům, kteří se přišli na zahájení podívat. Prvňáčci měli ještě slavnostní zdobení šerpami školáků.

Parta páťáků „dospěláků“ opustila chvalečskou školu a na jejich místa nastoupili loňští čtvrťáci – prostě

všichni si poposkočili o stupínek výš a přibrali k sobě tři nové prvňáčky: Lukáška, Kubíka a Péťu. 

Co říkali kluci na první den školy?

Péťa: Moc se mi to líbilo, jsem rád, že tu jsou kamarádi. 

          Těším se na učení a výlety, povídali jsme si o víkendu a zpívali nové písničky.

Kubík: Líbily se mi dárky a „písničková párty“ o hudební výchově.

Lukášek: Na první den jsem se těšil, až se budu učit.

A co se líbilo starším žákům?

Toník K.: Jsem rád, že tu jsou noví žáci, že jsem se sešel s kamarády.

Anička: Líbí se mi nový systém pochval.

Rozárka: Mně se nejvíc líbili prvňáčkové, jsem ráda, že dostali plno dárků a že mají nové lavice.

A jak vítá nový školní rok učitelský sbor? To zjišťovala Ilonka a Maruška

Paní učitelka Nikča: Na všechny jsem se moc těšila, jsem ráda, že už se nemusím učit (pozn. dokončené

magisterské studium). Máme super partu a rozjeli jsme celoroční hru, tak se těším, jak budu dětem dávat

odměny a samé jedničky.

Paní vych. Petra: Já jsem se těšila moc! Hlavně na děti a na celý ten „školní kolotoč“. V družině máme

zajímavý celoroční program o ptactvu našeho kraje, tak se dozvíme zase něco nového. Joo a na paní

kuchařku, protože už nemusím doma každý den vařit.

Paní asistentka Jana: Moc jsem se na vás těšila.

Pan učitel Lukáš: Čeká nás hodně změn. Nový školní rok vnímám jako výzvu.

Paní uč. Eva: Já se samozřejmě těšila také. Na nové prvňáčky, na všechny ostatní. 

Máme nové vybavení, zmodernizovanou třídu. Myslím, že celý kolektiv dětí i dospělých je u nás fajn.

Školní rok plný práce ale začal i pro paní kuchařku, paní uklízečku a pana školníka. Na to, jak se těšili, se

zeptali Toník K. a Toník N.

Paní kuchařka Simča: Těšila jsem se na nové děti a na to, jak vám bude chutnat.

Paní uklízečka Simča: Těšila jsem se, že budete zase všichni ve škole.

Pan školník Jarda: Doufám, že tento rok bude lepší než ty předchozí a je moc fajn, 

že jsme zase všichni ve škole.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY



V pátek 2. září jsme šli na výlet do Radvanic, tam jsme si dali nanuk a přes Slavětín zpět do Chvalče. Počasí

nám přálo, tak to byla příjemná procházka.

Aniska: Já jsem si pochutnala na nanuku ,,kaktusáku“, ten mám nejradši.

Péťa B: Procházka se mi líbila a už ani nevím, jakého jsem si dal nanuka. Nohy mě nebolely.

Vítek, Dan: Nanuk byl super, procházku bysme jeli radši na kole.

6. září k nám přijeli manželé Jirsovi se svým programem „Dotkni se křídel“. Na ukázku dovezli několik

dravců, kteří se nám předvedli v plné kráse. Mohli jsme si je pohladit, létali mezi námi a celý program byl

neuvěřitelně zajímavý a plný překvapení. 

Naty: Mně se nejvíc líbila orlice Lucinka, byla obrovská. Dozvěděla jsem se hodně věcí, třeba, že nějaký orel

si staví hnízdo na kaktusech v Mexiku.

Luky: Nejvíc se mi líbila sova Gina, a jak ptáci chytali ve vzduchu jídlo.

Péťa Ž: Bylo zajímavý, co povídal ten pán s paní. Třeba o těch sovičkách. Ty se mi líbily nejvíc.

30. září chystáme pro děti ze školy akci „noční hájenka“. V podvečer vyrazí rodiče se svými ratolestmi směr

hájenka. Po cestě je bude čekat plnění úkolů, aby jim cesta rychleji ubíhala. Na hájence si rozděláme oheň,

opečeme špekáčky, možná něco zazpíváme a po setmění se vydáme hledat indicie a úkoly do lesa.

Nezbytnou součástí výbavy této výpravy bude baterka, díky ní se v lese rozsvítí reflexní pásky s daným

úkolem. Více prozrazovat nebudeme, aby bylo i nějaké překvapení…Jak se dětem bude líbit tato noční hra,

se dozvíte v příštím vydání Chvalečáku.

Dne 6. 10. 2022 , v pátek, nebudou v provozu naše ordinace v Radvanicích a Teplicích nad Metují.

Dne 18. 11. 2022, v 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 -  ŘÍJEN, LISTOPAD

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

Krét Milan

Wenzel Bohumír

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.

http://www.venkovskylekar.cz/





