
rozpočtové opatření č. 2

finanční participaci ve výši 20 000 Kč na vytápění obchodu se smíšeným zbožím ve Chvalči

zahájení výběrového řízení na rekonstrukci velkého bazénu koupaliště ve Chvalči

projednání žádosti o prodej užívané části pozemkové parcely č. 259/2, katastrální území

Chvaleč 

zhotovení zábradlí ke hřbitovu v Petříkovicích dle cenové nabídky P. Žáka ve výši 15 298 Kč

vč. 21 % DPH

žádost o finanční příspěvek - VOX Radvanice z.s.

odkup domů čp. 3 a čp. 217 ve Chvalči

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 13. října 2020.  Přítomno bylo 9 zastupitelů. 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

       a finanční participaci ve výši 20 000 Kč na vytápění obchodu se smíšeným zbožím v

Petříkovicích

Zamítá:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 10. 11. 2020 od 18.00 h.

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

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

ZASTUPITELSTVA
Z OBECNÍHO

Srdečně gratulujeme 

a přejeme mnoho životní pohody,

štěstí a především stálého zdraví!

Jubilea říjen:

Fér Pavel
Leder Jiří

Přívratská Jana

Chvalečák č. 6/2020
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                       Informace o platbách roku 2020

Plátci poplatků mají možnost si své závazky vyrovnat do 15. 12. 2020, poté bude obecní pokladna,

jako každý rok, uzavřena a odvezena. Ti, kdo to nestihnou v uvedeném termínu, budou po otevření

obecního úřadu v lednu 2021 nuceni platit náhradu nákladů (příslušenství) spojených s evidencí a

vymáháním dlužné částky. Vzhledem k aktuální situaci je a bude upřednostňován elektronický

kontakt a uhrazení bezhotovostní platbou.

Obec nerozesílá avíza k úhradám nebo složenky, jak si někteří naši občané přejí nebo vyžadují.

Není to v časových možnostech správce místních poplatků. Každý poplatník platí jiné poplatky a

jinou výši, někteří nemají e-mail a poštou při současné ceně poštovní známky se jedná o značnou

finanční zátěž pro obec. Vzpomenout si, že jednou za rok (ideálně po podzimním odečtu vody) je

potřeba jako občan nebo chalupář si zaplatit všechny poplatky na obci, ve které žiji nebo vlastním

chalupu, zvládne snad každý. 

Pro zájemce, kteří chtějí poplatky a platby obci zaslat internetovým bankovnictvím na účet obce,

číslo běžného účtu obce je 5128601/0100. 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 jméno

a příjmení. Doporučujeme předem tento způsob zaplacení domluvit telefonicky nebo e-mailem se

správcem místních poplatků, paní Alexandrou Dvořákovou (499 892 114 nebo e-mail:

podatelna@wo.cz), aby Vaše platba byla bez problémů zaevidována a zejména u vodného, aby

plátce vůbec věděl, jakou částku za vodné má zaslat. Vodné je v současné době ve výši 22 Kč/m3,

včetně DPH.

Nabídka desinfekce 

 

Obec nabízí opět zdarma pro občany desinfekci Anti – Covid. Desinfekce je po předchozí telefonické

domluvě na tel. 737 563 597 nebo tel. 731 109 074 stáčena do vlastních nádob, max. 2 litry na jednu

domácnost.

                        Změna č. 2 územního plánu obce Chvaleč

 

V příštím roce se bude ve spolupráci s odborem územního plánování Městského úřadu v Trutnově

měnit územní plán naší obce. V současnosti je platná změna č. 1 z roku 2010. Žadatelé o změnu

využití pozemku musí své žádosti (předepsané tiskopisy jsou k dispozici po předchozí domluvě na

obecním úřadě ve Chvalči nebo ke stažení na webových stránkách obce www.chvalec.cz v příloze

tohoto článku) dodat na obecní úřad nejpozději do 15. 11. 2020.

Námět na kulturní a investiční akce na rok 2021 

 

Ačkoli současná doba společenským akcím vůbec nepřeje, může být například za půl roku situace

zcela odlišná. I proto vyzýváme občany, kteří mají nějaký nápad či představu, jaké investiční nebo

kulturní akce by mohly být realizovány v roce 2021, 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 2021. V případě vývoje nepříznivého stavu

budou akce opět rušeny, jako tomu bylo v letošním roce.



Kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Od 1. listopadu začíná tzv. „doba vegetačního klidu“, která trvá do 31. března. V této době lze kácet

dřeviny rostoucí mimo les. Kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les se řídí zákonem č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a

povolování jejich kácení, která vstoupila v platnost 15. 7. 2013. Ke kácení dřevin je nezbytné

povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Žádost o povolení kácení dřevin se

podává u obecního úřadu ve Chvalči v případě, že obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí

přesáhne 80 cm, nebo se jedná o souvislé keřové porosty nad 40 m2. Pokud dochází k větvení

kmene pod výškou 130 cm nad zemí, měří se obvod pod větvením. Žádost nebo oznámení podává

vlastník pozemku či nájemce (případně jejich zplnomocněný zástupce) se souhlasem vlastníka

pozemku, na kterém dřeviny rostou. Výsledkem správního řízení je vydání rozhodnutí o kácení

dřevin. Orgán ochrany přírody má možnost jako kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou

náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení nebo na pozemcích,

které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem

vlastníka dotčeného pozemku. Povolení ke kácení není třeba, rostou-li dřeviny na oplocených

pozemcích rodinných nebo bytových domů. 

 

                        Rekonstrukce umýváren ve chvalečské školce

Z minulého Chvalečáku už víte, že na letošní rok byla plánována rekonstrukce umýváren v 1. patře

ve školce. Tato akce proběhla o letních prázdninách a opět zcela precizně ji provedla firma

Koupelny na klíč s. r. o., se kterou naše obec dlouhodobě spolupracuje. Z nových umýváren a toalet

byly děti velice nadšené. Celá rekonstrukce sociálního zařízení vyšla obec na 310 529,56 Kč.

 

Obnova místních komunikací a parkovišť

Mezi nejnákladnější investice v letošním roce patřily obnovy místních komunikací a parkovišť.
Konkrétně ve Chvalči nejprve v lokalitě od obecního úřadu až k nové zástavbě rodinných domů za

úřadem. Zde byl v úseku 120 metrů nejdřív vyměněn dožilý vodovodní řad včetně 6 vodovodních

přípojek, teprve poté následovala pokládka asfaltů. Asfaltové nájezdy ke svým domům a případná

parkoviště si v této lokalitě jednotliví majitelé domů hradili sami. Práce vysoutěžila f. REPARE

TRUTNOV s. r. o. Dále byl ve Chvalči zcela nově položen asfaltový koberec od silnice za kostelem

až k tělocvičně, včetně parkoviště pro návštěvníky tělocvičny. Nehotový zůstal pouze úsek mezi

školkou a touto novou silnicí vedle farní stodoly, který není majetkem obce, ale Římskokatolické

farnosti Trutnov. Práce zde vysoutěžila f. M-SILNICE a. s. V Petříkovicích bylo vybudováno nové

parkoviště proti fotbalovému hřišti pro návštěvníky koupaliště a sportovního areálu. Práce zde

vysoutěžila f. REPARE TRUTNOV s. r. o. Dohromady vyšly pokládky asfaltů v letošním roce na

2.257.221,75 Kč. V následujících letech předpokládáme další obnovy místních komunikací po obci.



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



 

Poděkování

 

V září se konalo u Kamenné hospůdky 1. setkání sousedů. Děkuji všem, kteří se spolupodíleli na

velmi vydařené akci. Všem zúčastněným, hudebníkům Radkovi Andělovi a Honzovi Novákovi,

Obecnímu úřadu a především pánům – Petrovi Langhamrovi, Michalovi Binkovi, Romanovi

Holečkovi, Jardovi Hurtovi, Jirkovi Kulichovi, Mirovi Mateičkovi, Pavlovi Férovi (za SDH). Pro

děti našich škol nám věnovali veškerý výtěžek, který byl 11 tis. Kč. Za ně jsem už nakoupila

vánoční dárky do ZŠ i MŠ.

Velice si jejich dlouhodobé podpory vážím a děkuji jim.

                                                                                                          Eva Binková

 

 

 Zprávičky z naší školičky
S dětmi připravuje babi Kavanová

 

 Ř Í J E N

 Opět velice krásný  úvodník napsala Adélka H.:

První měsíc je za námi a už můžeme začít počítat dny do Vánoc. Podzim ťuká na dveře, vyrábíme

podzimní výzdobu do školy. Venku můžeme pozorovat barevné listí, chodíme ven na listy, 

 sbíráme a lisujeme je a potom z nich vyrábíme. Sem tam už můžeme najít i kaštan spadlý ze

stromu.

 

Nejdříve musíme napsat o všech akcích a zajímavých událostech, které se nedostaly do

zářijového vydání Chvalečáku a bylo jich dost: :

 

14.9. Ve škole jsme měli divadelní představení a takhle je ohodnotily dívenky ze 3. tř. : 

Anička: "Divadlo bylo fakt vtipný. Nejvíc se mi líbil ten mega dlouhý plyšový had."

Nellča: "Mně se to líbilo moooc, bylo to vtipný!"   

Divadlo se líbilo nejen školákům, ale i dětem ze školky - i ony měly spoustu dojmů:

Toníček K.: " Byl tam král lev. Bylo srandovní, jak se představovala opice."

Kubíček: " Byl tam lev a had: Tleskali jsme paní hraběnce."

Péťa Ž.: " Líbila se mi malá opice Pepino."

Kristýnka: " Byla tam zvířátka: slon, had a já se ho bála."

Kontejnerové stání

V letošním roce se postavilo nové kryté kontejnerové stání, kam se schovaly

nevzhledné kontejnery od vedlejší zastávky.

Základy a pokládku zámkové dlažby opět zajišťoval pan D. Lombart a celé

kontejnerové stání dodávala zámečnická dílna p. Žáka. V následujících letech

by se stejným stylem měly vyměnit další autobusové zastávky a postavit stání

pro kontejnery u Kamenné hospůdky a u autoškoly v Petříkovicích. Snad

veřejnost ocení výrazné zlepšení vzhledu celého prostoru, kdy už nejsou na

první pohled vidět kontejnery obložené desítkami pytlů různého odpadu.



19.9. Bylo krásné slunečné počasí a hasiči z Chvalče pro nás připravili bezvadnou DRAKIÁDU.

Možná jste se byli podívat, ale jestli ne, tak my vám o tom všechno povíme:

Ilonka, 3. tř.: "Dostávali jsme diplomy za nejdelšího, nejstrašidelnějšího a nejbarevnějšího draka.  

 Z naší školy vyhrál Toník, který měl nejstrašidelnějšího draka. Další ceny získaly jiné děti - ty

jsem neznala."

Vítek, 3. tř.: "Soutěžili jsme v házení do plechovek se škraboškou na očích. Dostávali jsme granko

a píšťalku. Lidí tam bylo tak středně, ale užili jsme si to!"           

     

To je pravda, užili si to také rodiče, babičky, tetičky a příbuzní, kteří  odpočívali na lavičkách a

mohli si dát čaj nebo kafíčko a slunit se.

21.9. Začala nám opět keramika. Téma bylo podzimní a toto nám řekli chlapci z 1. tř.:

Toník: "Na keramice jsme vyráběli mističku, moc mě to bavilo a těším se na další vyrábění."

Míša: "Vyrobil jsem si talířek s šípkem a byly na tom malé lístečky. Jsem šikovný a šlo mi to."

 

 Marťa, 3. tř. vám teď řekne o našem "družinovém" cestování:   

 "V družině děláme tolik věcí, které nás baví, že musíme dávat pozor, abychom na nějakou akci

nezapomněli. Celé září jsme cestovali Slovenskem. Řekli jsme si, jak se jmenuje slovenská paní

prezidentka, ochutnali jsme oblíbené slovenské jídlo a sýry. Pouštěli jsme si písničky ve

slovenštině a  taky pohádku Macko Uško. Maruška přinesla do školy slovenskou valašku, Vítek s

Ilou donesli slovenskou knížku a taky bryndzové lupínky. V jídelně nám paní kuchařka uvařila

bezva halušky - já je miluju, chutnaly mně i Vítkovi."

Na říjen máme připravenou cestu k dalším "sousedům", a to je Rakousko. Jaké to bylo, co jsme se

dověděli a jestli jsme také něco dobrého ochutnali, to se dozvíte až v listopadovém čísle

Chvalečáku. Rovnou vám ale můžeme říci, že to bude určitě bezva a už se všichni těšíme.

Nemyslete si ale, že jenom jezdíme po světě, my máme stále tolik "práce", například jsme vyráběli

brýle a jestli jste se podívali na facebook, mohli jste si vybrat  a jistě by vám slušely stejně jako

nám. Kdo dostal tenhle nápad, nám pošeptala Adélka H. a Honzík z 5. tř. : "Štěpána napadlo, že si

uděláme brýle, abychom je měli jako Míša z 1. tř. a nakonec jsme si je udělali všichni a fotili se v

nich." Jak svůj nápad objasnil "autor" Štěpán? Tady je vysvětlení: "Ani nevím, jak mě to napadlo.

Viděl jsem na stole stavebnici, začal si stavět a najednou z toho byly vtipné brýle."

Moc se nám líbilo " kamínkování" s relaxační hudbou. Vy nevíte, jak se "kamínkuje"? My vám

řekneme, jak jsme to dělali my. 

Lucka, 5. tř.: "Na stole byly kamínky různých velikostí, tvarů a barev. Skládali jsme je na

nakreslené tvary a ornamenty. Moc nás to bavilo."

Róza, 2. tř.: "Mně se líbily velké zelené kamínky, protože přes ně bylo vidět. Ráda bych, aby to bylo 

 znovu."

 Iggy, 3. tř.: "Dělal jsem z kamínků rybičku, vlnky a vymyslel jsem si, že chodím nakupovat do

zahraničí kamínky jiných barev. Bavilo mě to."

 

Fanynka založila taneční kroužek " Tancuj, jak chceš" a řekla nám ke svému nápadu: "Kroužek

jsem založila, protože ráda tančím a ještě proto, že jsem viděla, že tady tančí hodně holek". 

Vanesska, jedna ze členek, 3. tř. : "Tancujeme, zpíváme, učíme se nové sestavy na soutěž "Miss a

Missák " a je to tam dobrý."



Aha, vy asi ještě nevíte, co to je ta naše soutěž "Miss a Missák", ale my to hned napravíme a něco o

ní poví  Adélka H., která soutěž vymyslela: "Inspirovala mě Fanča svým tanečním kroužkem

"Tancuj, jak chceš". Udělali jsme si cedulky a už to mohlo začít. Byla to legrace, pouštěli jsme si

písničky a zasmáli jsme se u toho."

Honzík, 5. tř. : "Já jsem byl v porotě a hodnotil jsem tanec a zpívání. Chtěl bych být v porotě zase."

Maruška, 3. tř. : "Soutěžila jsem s tanečním vystoupením, porota mě ohodnotila jednou kladně a

jednou skoro kladně. Baví mě, že je to na výhru i na prohru."

 

Podzim nám přinesl kromě barvících se listů také spousty hub. I rozhovor měsíce měl tedy

"houbové" téma a  pana učitele Lukáše se ptal Iggy:          

1. Máte rád houby a jejich hledání? - Mám rád hledání, najdu jich vždycky nejmíň a jím je.

2. Které máte nejraději? Tak to jsou lišky. 

3. Jak houby zpracováváte? Očistím a nejradši dělám smaženici.

                                                                       Děkuji vám za rozhovor.

 

My jsme si samozřejmě také popovídali o houbových výpravách do lesa: 

Terka, 2. tř.: "Chodíme do lesa s mamkou, taťkou, Ondrou a Maxíkem. Mám potom ráda houbové

řízky od mamky."

Daneček, 2. tř.: "Na houbách jsme byli s Michalem, mamkou a ségrama a upadl jsem tam. Houby

rád sbírám, ale nejím je."

Toník, 1. tř.: "Na houby chodím s mamkou, někdy s babičkou a taťkou. Babička z nich dělá dobré

kyselo a to mám rád."

Adámek, 5. tř.: "U nás chodí na houby jen mamka, protože já bych se asi ztratil."

Lucka, 5. tř. : "Já chodím na houby s taťkou."

A jestli jste trošku zvědaví i na ostatní názory, tak většina z nás chodí na houby moc ráda a také je

ráda jí a úplné vítězství získaly hřiby, nesmíme ale zapomenout i na jednoho milovníka pýchavek

:-).  

 

Ani děti ze školky nám nezapomněly sdělit svoje zážitky z výprav do lesa:

Amálka: "Chodíme na houby s tatínkem, maminkou a Rozárkou."

Martínek: "Chodíme s maminkou, tetou Péťou, Toníkem a Vojtíškem."

Péťa Ž.: "My na houby nechodíme, ale rostou nám u baráku prašivky."

Toník K.: "Chodíme na houby s mamkou, sbíráme velké houby a křemeňáky. Jednou mě mamka

pochválila, že jsem našel velikýho kováře. Našli jsme i prašivky a na louce samý klouzky."

Kubíček: "My čekáme na druhé léto a budeme sbírat houby, až zaprší."

Áťa: "Já jsem sbíral velký křemeňáky."

    

I pro vás, naše čtenáře, byly připraveny otázky, které nemohly houby vynechat a protože jste

odpověděli velmi rychle, stačili jsme anketu vyhodnotit a její výsledky si můžete přečíst už teď:

1. Na otázku, zda rádi chodíte na houby, odpověděla naprostá většina vás kladně - prostě

houbaření máte rádi.

2. U oblíbených druhů hub byla situace složitější - o 1 bod vítězí hřiby před křemenáči a podhříbky,

v těsném sledu je dohánějí kozáky,  za nimi mají své zástupce lišky, růžovky, kováři, václavky,

klouzky, babky, ale i bedly, pýchavky, hlíva, žampiony, ryzce i Jidášovo ucho má svého příznivce a

jsou i milovníci muchomůrek - spíše obdivovatelé jejich krásy než jedlíci :-).



Víte, že mezi námi žijí velice šikovní a úspěšní kluci a holky?

V březnovém čísle se Vám představila Denisa Pavlíková z Petříkovic.

Jako druhou vám představíme Marii Janu Binkovou z Chvalče.

Napsala nám o sobě:

Softball jsem začala hrát v 8 letech v SK HSM Trutnov, kde hraji dodnes - stále se stejnou trenérkou už

od mých začátků, kterou je Jana Klempířová. K softballu mě přivedl taťka, který ho dříve hrál s

kamarády. Dnes už jsme zapojená celá rodina a softball se tak stal součástí našeho každodenního života.

Než jsem se začala plně věnovat softballu, hrála jsem ještě baseball za Rytíře Trutnov, s nimi jsme se v

roce 2012 a 2013 stali mistry ČR v T-ballu. Asi ve dvanácti letech jsem přestala hrát baseball a začal mě

zajímat jen softball. Trenéři ze mě udělali nadhazovačku a tak jsem objezdila spoustu kempů, kde mě

učili tehdejší reprezentantky ČR. V roce 2016 jsme se s kadetkami staly vicemistryněmi ČR. Tím jako by

se mi otevřela vrátka a už jsem nehrála jen za Trutnov a začala jsem být vybírána do reprezentací. Byla

jsem nahostovaná do Dvora Králové nad Labem do juniorek, kde jsme vyhráli extraligu ČR i Open MČR

2017. Sice to byl jen jeden rok, co jsem za ně hrála, byl ale celkově ten asi nejúspěšnější rok, co jsem

zatím měla. Nejenže jsme skončili dvakrát první v České republice, ale byla jsem také v reprezentaci

kadetek na ME,  které se hrálo v Ostravě. Zde jsme skončili na druhém místě po těsné prohře s

Holandskem. Následující rok jsem začala hrát juniorky za Ostravu, kde hraji dodnes. S nimi jsem v roce

2018 skončila v extralize na 2. místě. Za další úspěch by se dala považovat akce Little League ve stejném

roce. Je to speciální mezinárodní projekt, jehož vítěz letí hrát zdarma do USA. My jsme bohužel prohrály

ve finále (podle nás i podle diváků vinou rozhodčích). Když zrovna nejsem na hřišti jako hráč, velmi

často jezdím jako divák, ať už na zápasy mých sester nebo na profesionální mistrovství. Loni se v České

republice například hrálo Mistrovství světa mužů, kde jsem pomáhala jako dobrovolník a měla jsem tak

možnost setkat se a vyfotit se světovými hráči softballu. Letos byla sezóna hodně náročná a neměla

jsem přes prázdniny žádný volný víkend. To se však vyplatilo a náš tým žen první rok v nejvyšší soutěži

zakončil krásným 5. místem. Také jsem byla v širší nominaci reprezentace U18 která měla hrát na konci

léta Mistrovství světa v Peru. Bohužel kvůli aktuální koronavirové situaci se mistrovství odložilo na

příští rok. Uvidíme, jak se to vyvine a a jestli se tam podívám i já. Jinak žádné větší plány zatím nemám,

tento rok maturuji a pak bych chtěla ještě na nějakou VŠ v Praze, abych měla stále čas a prostor hrát.

Rok 2020 mi však ukázal, že ne všechny plány se vždy splní a něco je lepší nechat osudu. A toho se budu

i nadále držet.         Maruška

Za redakci přejeme hodně úspěchů a spoustu životního elánu.

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.

Dotazník pro občany

Zastupitelstvo obce připravilo anonymní dotazník, ve kterém bychom rádi znali Vaši představu priorit

v naší obci. Každý preferuje něco jiného a podle Vašich přání mohou pak být nasměrovány finance na

jednotlivé investice v obci. V případě, že zde nenaleznete nic, co byste si přáli, můžete nám to napsat pod

připravený text tabulky. Vyplněné dotazníky můžete doručit na obecní úřad do Chvalče buď poštou na

adresu: Obec Chvaleč, Chvaleč 231, 542 11. Dále pak osobně do poštovní schránky, která se nachází na

chodbě obecního úřadu u schodiště nebo do schránky na základní škole. Dále i do obchodů v

Petříkovicích a ve Chvalči, odkud si je převezmeme. Sběr dotazníků bude do středy 2. 12. 2020.

Děkujeme za Vaše názory.


