
 
 
 
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.
15. 6. 2020 od 7.00 do 17.00 v celé místní části Petříkovice.

V  minulých měsících jsme si prošli nelehkou dobou, něčím úplně novým, nám neznámým a
myslím, že jsme to v naší obci zvládli dobře. Při vyhlášení nouzového stavu byla hned k dispozici
dezinfekce (je stále) a roušky, které ušily holky a paní z naší vesnice zcela zdarma. Netroufám si
jmenovat, abych na někoho nezapomněla. Moc jim děkujeme za jejich dlouhé hodiny u šicího
stroje, jako děkujeme těm, kteří dodali látky, gumičky, šňůrky … 
 
Během tohoto dlouhého období byl i čas Velikonoc a alespoň malým dárečkem jsme vám a vašim
dětem chtěli popřát krásné dny v kruhu rodinném. Věřím, že jste se sešli se svou rodinou a svátky
v mezích koronaviru oslavili.
 
Strávili jste se svou rodinou spoustu času, i když to jistě nebylo vždy lehké. Klobouk dolů před
rodiči, kteří chodili do práce, pak se učili s dětmi a starali se o domácnost a o vše kolem. Stejně
tak to neměli lehké i ti, kteří se starali o své rodiče či prarodiče.
 
Toto období bylo i příležitostí k úklidu snad úplně všeho ☺. S panem starostou jsme konstatovali,
že máme hezky uklizenou a krásně rozkvétající vesnici.
 
V  neposlední řadě bych chtěla alespoň takhle přivítat nové spoluobčany, kterých tu přibylo.
Věřím, že se vám u nás bude líbit a že se na nějakých společenských akcích uvidíme.
      
                                                                                                                                 Eva Binková
                                                                                                                              místostarostka

Milí sousedé, přátelé, spoluobčané ...
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Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 19. května 2020.  
Přítomno bylo 9 zastupitelů. 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- odkup části pozemkové parcely č. 819/1 označenou dle geometrického plánu 
   č. 849-106/2018 jako pozemková parcela č. 819/4 od Státního pozemkového úřadu ČR
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Chvalči
- dodavatele na zpevněnou krajnici/chodník o délce 600 metrů v Petříkovicích
- pronájem obecní hospody U Podkovy na termín 29. 5. – 31. 5. 2020 panu P. M. 
- pronájem obecní hospody U Podkovy na termín 27. 6. panu V. K. 
- náhradní termín pořádání motocyklových závodů na pozemcích obce 
   ve dnech 2. – 4. 10. 2020
- darování vyřazené obecní maringotky pro školu v přírodě - Základní školu 
   Montessori Trutnov
 

Příští zasedání se bude konat 16. 6. 2020 od 18.00 h.

Očkování psů 2020
 

Ve středu 17. 6. 2020 proběhne v obci přeložené veterinární očkování psů.
Ve Chvalči bude očkování před obecním úřadem v čase 17.15 – 17.46, 

v Petříkovicích u garáží vedle bývalé hospody v čase 17.55 – 18.05.
 

Podle novely veterinárního zákona s účinností od jara roku 2020 pes, který
nemá čip, nemá platné očkování proti vzteklině. Štěňata musí být čipována

před odchodem k novému majiteli, nebo do 3 měsíců věku (podle toho,
která varianta nastane dříve).

 
 
Základní škola byla uzavřena od 11. 3. 2020 a MŠ byla uzavřena od 17. 3. 2020. V této době
probíhala výuka přes internet, posílali jsme dětem spoustu námětů apod. a musím říct, že to
opravdu fungovalo. 
 
Proto se nám asi v době dobrovolné docházky vrátilo do školy 90% dětí a do školky 65%.
Tím jsme nad republikovým průměrem, čehož si velmi vážím a děkuji rodičům za jejich
důvěru.                                                                                         
                                                                                                  Eva Binková

ZASTUPITELSTVA
Z OBECNÍHO

ZŠ A MŠ CHVALEČ



Chvalečák č. 3/2020

Dne 12. 6. 2020 nebudou ordinace v provozu.
 
15.6. 2020   Pondělí             13:00-15:00 (Radvanice)             MUDr. M.Šturalová
16.6. 2020   Úterý                 neordinujeme
17.6. 2020   Středa               neordinujeme
18.6. 2020   Čtvrtek              13:00-15:00 (Radvanice)             MUDr. M.Šturalová
19.6. 2020   Pátek                 13:00-15:00 (Teplice)                  MUDr. M.Šturalová
 
22.6. 2020   Pondělí             13:00-15:00 (Radvanice)              MUDr. M.Šturalová
23.6. 2020   Úterý                 neordinujeme
24.6. 2020   Středa               neordinujeme
25.6. 2020   Čtvrtek             13:00-15:00 (Radvanice)               MUDr. M.Šturalová
26.6. 2020   Pátek                13:00-15:00 (Teplice)                    MUDr. M.Šturalová
 
13.7. 2020   Pondělí              8:00-11:30 (Radvanice)             13:00-15:00 (Pilníkov)
14.7. 2020   Úterý                  8:00-11:30 (Chvaleč)                 13:00-16:00 (Pilníkov)
15.7. 2020   Středa                8:00-11:30 (Teplice)                  13:00-17:00 (Radvanice)
16.7. 2020   Čtvrtek               8:00-11:30 (Jívka)                       13:00-15:00 (Pilníkov)
17.7. 2020   Pátek                  8:00-11:30 (Radvanice)             13:00-15:00 (Teplice) 
 
20.7. 2020   Pondělí              8:00-11:30 (Radvanice)              13:00-15:00 (Pilníkov)
21.7. 2020   Úterý                  8:00-11:30 (Chvaleč)                  13:00-16:00 (Pilníkov)
22.7. 2020   Středa                8:00-11:30 (Teplice)                   13:00-17:00 (Radvanice)
23.7. 2020   Čtvrtek               8:00-11:30 (Jívka)                        13:00-15:00 (Pilníkov)
24.7. 2020   Pátek                 8:00-11:30 (Radvanice)               13:00-15:00 (Teplice)
 
10.8. 2020   Pondělí              13:00-15:00 (Radvanice)              MUDr. M.Šturalová
11.8. 2020   Úterý                        neordinujeme
12.8. 2020   Středa                      neordinujeme
13.8. 2020   Čtvrtek               13:00-15:00 (Radvanice)              MUDr. M.Šturalová
14.8. 2020   Pátek                  13:00-15:00 (Teplice)                   MUDr. M.Šturalová 
 
17.8. 2020   Pondělí               13:00-15:00 (Radvanice)             MUDr. M.Šturalová
18.8. 2020   Úterý                         neordinujeme
19.8. 2020   Středa                       neordinujeme
20.8. 2020   Čtvrtek                 13:00-15:00 (Radvanice)            MUDr. M.Šturalová
21.8. 2020   Pátek                    13:00-15:00 (Teplice)                 MUDr. M.Šturalová 
 
24.8. 2020   Pondělí                8:00-11:30 (Radvanice)              13:00-15:00 (Pilníkov)
25.8. 2020   Úterý                   8:00-11:30 (Chvaleč)                   13:00-16:00 (Pilníkov)
26.8. 2020   Středa                 8:00-11:30 (Teplice)                    13:00-17:00 (Radvanice)
27.8. 2020   Čtvrtek                8:00-11:30 (Jívka)                         13:00-15:00 (Pilníkov)
28.8. 2020   Pátek                   8:00-11:30 (Radvanice)               13:00-15:00 (Teplice) 
 
 

ORDINAČNÍ DOBY
OMEZENÍ



31.8. 2020   Pondělí              8:00-11:30 (Radvanice)                 13:00-15:00 (Pilníkov)
1.9. 2020     Úterý                  8:00-11:30 (Chvaleč)                     13:00-16:00 (Pilníkov)
2.9. 2020     Středa                8:00-11:30 (Teplice)                      13:00-17:00 (Radvanice)
3.9. 2020     Čtvrtek               8:00-11:30 (Jívka)                           13:00-15:00 (Pilníkov)
4.9. 2020     Pátek                  8:00-11:30 (Radvanice)                 13:00-15:00 (Teplice)
 
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský

Svoz kovového šrotu a elektrospotřebičů
 

Vážení spoluobčané, přeložený svoz kovového šrotu a elektrospotřebičů bude realizován
dne 6. června od 8.00. 

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, šrotový referent).  
 

Sbor dobrovolných hasičů Chvaleč

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 28. 6. 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.

Setkání občanů u studánky Petříkovice
 

Pokud nás nepřekvapí například další vlna
koronaviru a Vláda ČR nevydá nová omezení,
proběhne letošní setkání občanů u studánky

v Petříkovicích v sobotu 20. června od 15.00.
K poslechu a tanci bude hrát country skupina PĚNA.

Zdarma se budou opékat párky, pít pivo i nealko
nebo čistá voda ze studánky. Pro děti budou

připraveny melouny. 
Odvoz ke studánce pro starší spoluobčany nebo ty

hůře chodící zajistí opět traktor Radka Pavlíka.
 

Srdečně všechny zve 
Spolek přátel pod Jánským vrchem

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 květen:

 

 

 

Stilzová Zdeňka

Srdečně gratulujeme 

a přejeme mnoho životní pohody,

štěstí a především stálého zdraví!



 Zprávičky z naší školičky
 

Čápi na komíně
 
Tak jsme se konečně dočkali! A čeho vlastně? Zahnízdění čápů na továrním komíně ve Chvalči. Po
loňském pozdním pokusu se nám letos čápi objevili v dubnu na továrním komíně bývalého Texlenu
ve Chvalči a začali hned opravovat hnízdo. V  současné době probíhá už nejspíš snůška vajec,
protože čápice je občas k  vidění, jak na komíně sedí. Věřím, že se vše podaří a budeme se brzy
radovat z  celé čapí rodinky. Obec připravuje po odletu čápů na podzim umístění webové kamery
pro nonstop sledování, jak ho můžete znát například z komínu v Bohuslavicích. Přenos by byl možný
proklikem z obecních webových stránek. Zároveň jsme ještě oslovili ke spolupráci CKHO
Broumovsko a Českou společnost ornitologickou, kteří provádějí monitoring čápů.
                                                                                                                                                 Tomáš Prouza
 
 
 
 

Zájezd pro seniory a občany obce se uskuteční v podzimních měsících.
 
 

Hurá, škola!
Uf, to bylo dlouhé. Doma s rodiči se nám líbilo, měli čas, hráli jsme hry, vyráběli, malovali, ale
kamarádi nám chyběli. Škola přes skype byla dobrá a docela legrační, jenže takhle "naživo" je to
doopravdy o moc lepší.     
 
Začíná léto a my se vracíme do školy. Někomu se moc nechce, ale většina se těší. Karanténa byla
strašná nuda, ale nyní si užíváme kamarádů a také se těšíme, až odhodíme roušky a budeme
chodit ven bez nich.                                                  Adélka H.



Malé děti se vrátily do školky dříve než my a jak to proběhlo? 
Paní učitelky se jich za nás zeptaly a odpovědi si přečtěte:   
Jsi rád / -a, že můžeš zase chodit do školky? Co se ti tu nejvíc líbí? Na co ses moc těšil / -a ? 
 
Ano, malování, na hračky                                                                                                        (Kamilka) 
Ano, jak si hrajeme, že si budeme hrát                                                                                  (Aniska) 
Jsem, hraní s balónkami, že si budeme hrát s Terezkou                                                   (Terezka M.) 
Ano, kuchyňka, na kamarády                                                                                                 (Terezka J.) 
Ano, že tady je spousty, spousty dětíJak si tady hezky hrajeme s hračkami                       (Natálka)

Že jsem byla pořád se svým králíčkem. S Filípkem na trampolíně. 

Když jsme jeli s mamkou a taťkou do Babiččina údolí. Byl jsem hodně venku. Vysávat.   (Ondrášek) 
Spaní, jíst domácí obědy. Chodil  jsem ven. Obsah čtverce.     (Adámek) 
Že jsem měla hodně času chodit ven s kamarádkou Jolčou. Byla jsem venku. Péct.    (Adélka K.)     

A jaké to bylo u nás po návratu do školy? Svoje dojmy nám svěřily jednotlivé třídy:  
 
Prvňáci se těšili hlavně na kamarády. Druháci se těšili moc, protože je učení doma už nebavilo a první
den ve škole jim připadl jako novinka. Třeťáci se také těšili na kamarády, ale i na učení a bylo to „hustý“.
Čtvrťáci se těšili na „normální učení“ a hlavně na kamarády. Páťáci už chtěli jít do školy moc, protože se
doma k učení nemohli „dokopat“. 
 
Samozřejmě jsme si museli po těch podivných dlouhých prázdninách povídat a zavzpomínat: 
1. Z čeho jste měli největší radost, co se vám nejvíc líbilo v období karantény?
2. Čím hlavně jste se bavili?
3. Naučili jste se nebo poznali něco nového?  
 

     Podstatná jména a slovesa.   (Vanesska M.) 

 
Rozhovor měsíce tentokrát vedla Adélka H., a to s paní učitelkou Pavlínou z MŠ:  
1. Co bylo pro vás v době karantény nejobtížnější?    Chyběla mi práce a děti. 
2. Čím jste se zabývala a bavila?    Pracovala jsem na zahrádce, uklízela ve školce a starala se o pejska. 
3. Jak začínal 1. den otevření školky?    Bylo tu veselo! ☺                                            

Chtěli bychom poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za perfektní komunikaci, spolupráci,
množství materiálu a kouzelná "školní" videa, která nám všem dodala dobrou náladu a utvrdila nás v
tom, že jste nejen dobří učitelé, ale i lidé se smyslem pro humor. Děkujeme! 
                                                                                          Rodiče, babičky, dědečkové a vůbec všichni :-)



Toto vydání připravili – Bc. Tomáš Prouza, Mgr. Eva Binková.

CHVALEČÁK - zpravodaj OÚ Chvaleč. Tiskne a vydává Obecní úřad. 

Reg. číslo RR/21/94/HB. Ročník XXV. Odpovědná redaktorka - Mgr. Eva Binková, 

542 11 Chvaleč 77. Grafické úpravy – Bc. Barbora Binková.

Inzerce:    
Do našeho pensionu Radvanice s kapacitou 90 lůžek a celoročním provozem hledáme

pracovníka na pozici kuchař. Směny týden a týden volno, hotovky, minutky, pizzy. Možnost
ubytování, přátelský kolektiv. Nástup možný od června 2020. 

Více informací na tel. 603 427 884.




