
smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12-2007891/VB/1

finanční dar ve výši 3.000 Kč Hospicu Oblastní charity Červený Kostelec

finanční dar ve výši 3.000 Kč Domovu důchodců Lampertice

uzavření smlouvy o dílo na I. etapu projektu chodníku ve Chvalči – f. Projecticon s. r. o. 

cenovou nabídku prohlídky 21 ks mostních objektů pozemních komunikací v obci 

žádost o odkoupení užívaných částí pozemkové parcely č. 485 a stavební parcely 

žádost o odkoupení užívaných částí pozemkové parcely č. 196 dle geometrického plánu a

pozemkové parcely č. 197/20, vše v katastrálním území Chvaleč

dodavatele na výměnu 3 ks prosklených výloh v obchodě se smíšeným zbožím ve Chvalči   

čas pro konání svatebních obřadů na území obce v rozmezí 9.00 – 15.00 h 

zahájení výběrového řízení na projektovou dokumentaci rekonstrukce hasičské zbrojnice 

žádost o finanční příspěvek - Klub Radost Prostějov

nabídku na účast v propagační knize Trutnovsko z nebe

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 8. září 2020.  

Přítomno bylo 9 zastupitelů. 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

       ve výši 356.950 Kč vč. DPH

       - Jaroslav Kašpar, DiS. za cenu 55.650 Kč 

       č. 486, katastrální území Chvaleč dle geometrického plánu

       – f. Okna Krand s. r. o. za celkovou částku 122.634 Kč vč. DPH

       ve Chvalči

Zamítá:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 13. 10. 2020 od 18.00 h.

Chvalečák č. 5/2020

ZASTUPITELSTVA
Z OBECNÍHO
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Omezení ordinační doby - MUDr. Záveský

Dne 16.11.2020 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



Petříkovice – autobusová zastávka naproti školicímu středisku Autoškoly 

Petříkovice – parkoviště u prodejny potravin, naproti sportovnímu areálu 

Chvaleč – dolní autobusová zastávka (první zastávka ve Chvalči po pravé straně u kontejnerů),

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

Chvaleč – U Kamenné hospůdky 10.45 – 11.00 hodin

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – podzim 2020

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci dne v sobotu 7. 11. 2020.           

Odpady od občanů převezme proškolená obsluha f. Transport Trutnov na jednotlivých

stanovištích: 

                                p. Dlouhého, 9.10 – 9.25 hodin

                                Petříkovice, 9.30 – 9.50 hodin

                          10.00 – 10.15 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 7. 11. 2020  umístěny u obchodů ve

Chvalči a v Petříkovicích a u Kamenné hospůdky ve Chvalči od cca 9.00 do cca 15.00.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – podzim 2020

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci v sobotu 7. 11. 2020

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. 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.

Ukládání bioodpadu do kontejneru na bioodpad ve Chvalči

Prosíme všechny, kteří vozí bioodpad do kontejneru ve Chvalči nad školku, aby ho nevyhazovali

vedle, ale vyhazovali do kontejneru. Svým jednáním pouze přiděláváte práci jiným. Každý týden

obecní zaměstnanci odklízejí hnijící hromady kompostu vyházené okolo kontejneru, ačkoli jsou

vrata otevřená. V případě, že toto bude pokračovat i nadále, začne prostor být monitorován

záznamovým zařízením, abychom věděli původce. Tomu se pak může stát i to, že mu bioodpad bude

odvezen zpátky před jeho dům a také vyklopen před dveře. Děkujeme za pochopení



Čápi na továrním komíně ve Chvalči

Jak jsme informovali již v dřívějším Chvalečáku, na továrním komíně ve Chvalči zahnízdili letos

konečně čápi. Okamžitě se stali milým objektem pozorování místních lidí. Čápům se podařilo

odchovat tři mláďata, která byla okroužkována pracovníkem CHKO Broumovsko p. Kafkou.

Snímky čápat a video z dronu nám ochotně věnoval k dispozici p. Darek Lombart z Chvalče,

kterému tímto velice děkujeme. Oboje si můžete prohlédnout na webových stránkách obce

www.chvalec.cz, kde je jednoduchý odkaz. Na přelomu srpna a září se čápi rozloučili s naší obcí a

odlétli přezimovat. Snad se nám na komín vrátí i v příštím roce. Na další sezonu bychom rádi

pořídili webovou kameru s online přenosem.

Zimní noviny Kladského pomezí jsou již na cestě

Přípravy zimního vydání turistických novin Kladského pomezí míří do finále. Na pultech

informačních center budou k dispozici zdarma od druhé poloviny října. A co zajímavého se v nich

dočtete? Na titulní stránce vás čeká rozhovor s Terézií Kalinayovou, jejíž originální ručně

vyráběné panenky z přírodních materiálů, tzv. Malenky, se pyšní certifikací Regionální produkt

Kladského pomezí. Dále se dozvíte o probíhající veřejné sbírce na obnovu Jiráskovy chaty

na Dobrošově. Tato téměř stoletá stavba od architekta Dušana Jurkoviče má před sebou zásadní

rekonstrukci, která jí pomůže vdechnout nový život, zlepšit kvalitu ubytování a umožnit

celoroční provoz. Vzniknout by měla i nová naučná stezka vedoucí z Nového Města nad Metují. 

Nejen pro babičky a dědečky je určena informace o novém propagačním materiálu s názvem

„Aktivní senior“ s tipy na výlety do okolí Nového Města nad Metují, které jsou šité doslova

na míru. V novinách nechybí ani tip na pěší výlet ze Rtyně v Podkrkonoší do Malých Svatoňovic

na nově postavenou rozhlednu Žaltman či inspirace, kam vyrazit na běžky, když počasí zimním

radovánkám v nižších polohách příliš nepřeje.  

Milovníci kultury a historie se dočtou zajímavosti o historii divadelních ochotníků a divadelního

festivalu v Červeném Kostelci. Zaujme je zajisté také článek o sochách Matyáše Bernarda Brauna

v Jaroměři či představení nového centra současného umění – Luxfer Open Space v prostorách

bývalé barokní kovárny v České Skalici.

Součástí novin bude již tradičně přehled kulturních akcí, zimní mapa s vyznačenými lyžařskými

trasami a seznamem skiareálů. Kromě tištěné verze si noviny budete moci přečíst také

v elektronické podobě na našich webových stránkách www.kladskepomezi.cz. 

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu.

Jejím zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst,

obcí a soukromých subjektů. 

Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při

hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu

Trutnov v oblasti Jestřebích hor.  Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní

stezka spojující Prahu s polským Kladskem.  

Kontakty:

Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01  Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185

Markéta Venclová, ředitelka, e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel.: 602 190 198

Lenka Lembejová, projektový manažer, e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz, tel.: 607 648 561

Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin, e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.: 602 221 701



Kultura v obci

Drakiáda 19. 9. 2020 od 14.00 h

SDH Chvaleč srdečně zve na Drakiádu na letišti ve Chvalči. Připravili jsme dračí soutěž, hra pro

děti, brambory a jablka z ohně. Občerstvení, pivo, limonáda, káva i čaj. Děti svého draka s sebou.

Varhanní koncert v kapli Sv. Rodiny v Petříkovicích 19. 9. 2020 od 17.00 h

Při příležitosti dokončené opravy varhan v kapli Sv. Rodiny v Petříkovicích vystoupí:

Václav Uhlíř (1954), významný český varhaník, organolog a hudební pedagog

Hana Medková (1977), sólová zpěvačka, vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Pardubice

Vstupné dobrovolné, počet míst k sezení omezen Doba koncertu cca 1 hodina.

Srdečně zvou pořadatelé - Spolek přátel pod Jánským vrchem

1. ročník setkání sousedů 19. 9. 2020 od 18.00 u Kamenné hospůdky

Živá hudba: harmonika – Radek Anděl (znáte z Masopustu), kytara – Jan Novák.

Občerstvení, grilovaná kýta.Veškerý výtěžek je věnován dětem ze ZŠ a MŠ Chvaleč.

SETKÁNÍ  V  KOSTELE  NA  "SVATOU  ANNU"

Tradiční, již desátá bohoslužba se konala 26.7. ve chvalečském kostele, mši celebroval 

A.R.D. IClic.ThLic. Ján Kubis. Poutní bohoslužbu prožilo 80 občanů, vedle hrstky místních se dostavili

lidé ze sousedstství, kteří se chtěli setkat, mají kostel rádi a podporují jej svou přízní a přispěním v

dobročinné sbírce. O působivý hudební doprovod se zasloužil Chrámový sbor z Police nad Metují za

doprovodu Ing. Karla Müllera hrou na varhany. Prostory vyzdobeného kostela ozvláštnila

fotografická výstava pana Zdeňka Ódla: Dientzenhoferové na Broumovsku.

Velké poděkování patří všem zúčastněným, rodině Luďky Jiráskové a partě ochotných 

spoluobčanů, kteří kostel připravili.                       Za sociální výbor V. Férová

Jubilejní Párkyáda v Petříkovicích

V sobotu 25. července 2020 se konal v Petříkovicích 10. jubilejní ročník Párkyády. Závodu se

zúčastnilo 33 účastníků, z toho jedna žena. Díky krásnému počasí přišlo i mnoho fanoušků, kteří

podporovali své favority.

Vítězem závodu se stal Josef Vondráček, domácí závodník, který po vyrovnaném boji snědl 30

nožiček párků. Druhé místo obsadil pan Beránek a třetí místo Oldřich Vaisar.

Před samotným soubojem proběhla soutěž pro děti v hodu koulí. Závodu se zúčastnilo velké

množství dětí, místních i cizích, většinou přijely s rodiči podpořit svého tatínka, strýčka v hlavním

závodě. Samozřejmostí byly pěkné ceny i pro děti.

Děkujeme všem zúčastněným a sponzorům, kteří se na akci podíleli a přispěli na ceny. Budeme se

těšit na další ročník.

     Spolek přátel pod Jánským vrchem



Mateřská škola  

   

Posledních pár měsíců bylo ve školce tak trochu zvláštních. Vzhledem k opatřením jsme přišli o

všechny akce, které jsme jindy s dětmi absolvovali – výlety, divadla apod. Ve školce byla

nastavena přísná hygienická opatření, každá hračka, kterou si děti vzaly do ruky, se musela

dezinfikovat, organizovali jsme příchody i odchody do školky tak, aby byla dodržena hygienická

opatření. Ven jsme mohli zpočátku jen na zahradu, ne mimo areál školky. Nebylo to lehké pro

děti, rodiče ani zaměstnance.Školka byla nakonec na nějakou dobu uzavřena. Této situace jsme

využili  k pořádnému úklidu. Školku jsme nejprve vydezinfikovali a umyli  všechny prostory,

hračky, pomůcky. Ale protože se situace nelepšila, využili jsme možnosti celou školku vymalovat. 

 Zprávičky z naší školičky

Volejbalový turnaj Petříkovice

V sobotu 5. září se konal v Petříkovicích volejbalový turnaj smíšených družstev. Účastnilo se

celkem 7 týmů, 2 družstva místní a ostatní z blízkého okolí. Po celý den panovala dobrá nálada a

pěkné počasí. Odehrálo se celkem 21 zápasů na dvou hřištích, jednom stabilním antukovém a

druhé připravili pořadatelé na travnatém fotbalovém hřišti. Vítězem turnaje se stal tradiční

Pamír, překvapením bylo družstvo Suchovršic, které obsadilo druhé místo a dle jejich vyjádření,

přijeli neprohrát. Bronzovou medaili získali místní sportovci včele s Kateřinou P., Nikolou K.,

mladými děvčaty z Petříkovic. Sportovci byli odměněni potleskem a povzbuzováním diváků,

všechna družstva získala pěkné ceny v podobě drobného občerstvení, vítězové pak poháry.

Turnaj odstartoval v 8 hodin ráno a končil kolem 18 té hodiny večerní. 

Následovalo posezení s kytarou na místním koupališti.

V květnu mohly opět děti nastoupit do školky o chvilku dříve

než děti do školy.  V létě jsme školku uzavřeli pouze na tři

týdny a během těch proběhla další akce – nová umývárna.

Děti mají nádhernou novou umývárnu s kytičkovými

kachličkami a červenými kohoutky jako z pohádky. Proto

není divu, že se tam rádi „zapomenou“.      

Také školní zahrada prošla změnami.  Natřeli jsme dřevěné

prvky, instalovalo se nové mlhoviště a v současné době

prochází rekonstrukcí pískoviště a budou pořízena nová

pružinová houpadla. Chtěla bych poděkovat všem kolegyním,

které  se podílely na zdánlivě nekonečném úklidu ve školce a

také vedení školy a obecnímu úřadu za investice do mateřské

školy. Dík také patří rodině Bekrových za drobné truhlářské

opravy, kterých máme ve školce stále dost.     

Chtěla bych  popřát dětem i rodičům, aby ten další školní rok

byl už méně chaotický a  vše se vrátilo zase do starých kolejí. 

       P. Baudyšová



Základní škola      

Létu jsme zamávali na rozloučenou a už tu máme září - první  měsíc s podzimní náladou, pomalu se

barvícími listy na stromech, s košíky hub a také s pouštěním draků. O úvodník tohoto čísla se

postaral Štěpa (5.tř.):   

Prázdniny skončily a nastal nám další školní rok. Začal slavnostně v úterý 2. září. Do školy jsem se

těšil tak půl na půl - nejvíc na tělocvik, na kamarády a na výlety, no a moc se netěším na matiku a

češtinu. Jinak jsem rád, že se do školy zase chodí, protože doma to  už bylo dlouhé a ve škole se

zažije spousta nových věcí. Budeme ve škole nejstarší, tak to bude dobrý.   

A teď pěkně popořádku: Ve škole je nás 23 a tady jsou naše dojmy:    

Vítek, 3. tř.: Přivítala nás paní ředitelka, pan učitel, pan starosta, paní Olinka z obecního úřadu, paní

učitelka Maruška a paní vychovatelka. Dostali jsme dárky a zákusek. Potom jsme si "kvíkali" s

tučňáky a prasátky (pískací přívěsky na klíče), které jsme dostali od našeho úřadu.

Rozhovor měsíce vedla tentokrát Vanesska M. a ptala se paní Olinky Malé:

1) Těšila jste se do 1. třídy? Ano, moc. Chodila jsem do 1. třídy v Rotavě. Do Chvalče jsem začala

chodit do 2. třídy. Tady se mi líbilo mnohem víc.

2) Co vás nejvíc zaujalo? Paní učitelka a děti. Ráda jsem zpívala a recitovala.

3) Jak jste se bavili o přestávkách? Povídali jsme si, trošku jsme zlobili. O velké přestávce jsme

chodili v hale ve škole nebo jsme šli na terasu ven.                          

                                                      Děkuji za rozhovor.

Také jsme si zavzpomínali na svůj úplně první den ve škole. Někteří museli chvíli vzpomínat, jiní to

ještě měli v "živé" paměti. A jestli jste zvědaví na naše odpovědi, čtěte dál:

Anička, 3. tř.: Na můj první den ve škole jsem se těšila, protože tam byla celá rodina.

Lucka, 5. tř.:  Já si vzpomínám, že jsme něco malovali, skládali pohádky a moc jsem se těšila. Dostali

jsme nějaké věci do školy a fotili jsme se.

Toníček, 1. tř.: Já jsem se těšil, byla tady mamka s taťkou, dostali jsme dárky a šerpu.

No a teď už určitě víte, jaké budou otázky pro vás, naše čtenáře, ano, uhodli jste.

1) Jaký byl váš úplně první den ve škole?

2) Těšili jste se do školy nebo ne? 

Odpovědi budeme čekat a těšit se na ně - schránka na škole je připravená.



Museli jsme si také popovídat o prázdninách a výletech, vždyť máme za sebou celé 2 měsíce

volna. Co  jsme prožili a jaké byly naše zážitky? 

  

Honzík, 5. tř.: Nejlepší zážitky byly na táboře, byli jsme na výletech a hráli jsme hry.  

Vítek a Ilonka, 3. tř.: Nejhezčí byl tábor a pak už si nemůžeme vzpomenout.  

Ondra, 4. tř.: Byl jsem se sestrou na táboře a tam nás to bavilo, nejvíc kino a hráli jsme kasino. 

Maruška, 3. tř.: O prázdninách jsme byli ve Štramberku a tam jsme viděli vzácného motýla -

perleťovce malého.   

Chceme se podělit i o naše zážitky z činnosti v

družině. Moc rádi chodíme na školní zahradu a

prolézačky nenecháváme dlouho odpočívat,

kluci chtějí často hrát fotbal, tak to

popoběhneme jen o kousek dál  - na nové hřiště

a ani holčičky se tam nenudí. Hřiště je prima.

Ale také jsme začali s paní vychovatelkou

cestovat! Kam? Nebudete asi věřit, ale po celé

Evropě a začínáme na Slovensku, kde se

podíváme (pomohou nám knížky, pohledy,

videa ...) na to nejznámější a nejzajímavější, pak

vyrazíme do Rakouska a do Německa. Které

státy budou další, to se ještě dohodneme.

Nebojte se, z každé "cesty" se  vrátíme  domů

včas :-).

Návštěva na „Hájenburgu“

V úterý jsme vyrazili na hájenku ke Kavanům. Téma bylo zaměřené na středověk. Nejdříve jsme

došli ke kolejím, tam jsme se rozdělili na dvě skupiny – mladší a starší. Starší šli delší cestu. Po

cestě jsme hledali papírky a na nich byly napsané hádanky. Po cestě jsme nasbírali spoustu hub,

které jsme pak darovali paní ředitelce. Když jsme dorazili na hájenku, oheň v peci, kterou pan

Kavan vyráběl přes prázdniny ze sena, vody a hlíny, už hořel. Poté jsme si mohli vyrábět vlastní

cihly. Také jsme pekli středověké placky a chléb z mouky, soli, vody a kvasu. Potom jsme se

najedli a odešli domů. Výlet se mi moc líbil ☺
                                                    Štěpa

V úterý 8. 9. jsme šli na Hájenburg ve středověku. Pekli jsme tam placky a chleba, dělali jsme tam i

cihly. Jako každý rok tam byla supr čupr bojovka. Moc a moc a moc a moc se mi tam líbilo a

bavilo mě to tam. Měli to tam krásně připravené. Poznala jsem pravý středověk s bílou paní,

rytířem a středověkými dětmi. Šli jsme i s paní učitelkou Evou na houby. Bylo to super a super

zábava. Děkuju Kavanovým!!!

                       Fany



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 XXV. 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

Srdečně gratulujeme 

a přejeme mnoho životní pohody,

štěstí a především stálého zdraví!

Jubilea červen - srpen:

Mermer Tadeusz
Syřišťová Vlasta


