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A. Charakteristika obce 

 

1. Území 

 

1.1. Poloha 

 

Obec Chvaleč se nachází ve východní části Čech, je součástí Královéhradeckého kraje,            

leží v okrese Trutnov a spadá pod obec s rozšířenou působností Trutnov. Severní okraj            

obce je totožný se státní hranicí s Polskem. Větší města jsou z obce hůře dostupná.             

Nejbližší město Trutnov leží 12 km západně, další města (Červený Kostelec nebo Police             

nad Metují) jsou vzdálena více jak 20 km. Krajské město Hradec Králové se nachází ve               

vzdálenosti 60 km. Další velké, krajské město Pardubice je vzdáleno 85 km. 

 

 

 

 

Obr. 1 – mapa obce 
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Obec má dvě katastrální území, dělí se na 2 části: Chvaleč a Petříkovice. Chvaleč se               

nachází v nadmořské výšce 493 m. Nejvyšší body v obci sahají až k nadmořské výšce            

700 m n. m. Podhorský ráz obce vyplývá z její polohy v Jestřebích horách, k bráně             

Krkonoš – Trutnovu – je to 12 km. Celkově katastrální území zabírá rozlohu 17,22 km2.               

Z této výměry tvoří 684 ha zemědělská půda, 305 ha trvalé travní porosty a 893 ha lesní půda. 

 

 

 

obr. 2 – Chvaleč a Petříkovice 
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1.2. Historické souvislosti 

 

V oblasti obce Chvaleč se žilo podle pověsti už kolem roku 1000, ale podle historických              

pramenů byla obec Chvaleč založena v roce 1329. Původně se jednalo o kolonizované            

území. Do roku 1945 byla v obci většina obyvatelstva německé národnosti a nesla            

německý název Qualish. Počet obyvatel podle sčítání v roce 1930 byl 1 145, z čehož se              

43 lidí hlásilo k české národnosti. Po konci druhé světové války došlo k odsunu            

německého obyvatelstva, což se podepsalo na poklesu počtu obyvatel v obci. V roce           

1964 byla obec sloučena se sousedními Petříkovicemi. V dnešní době žije v obci více jak             

polovina stavu v roce 1930. 

 

 

2. Obyvatelstvo 

 

2.1. Demografická situace 

 

Aktuální počet obyvatel obce je 663 (k 1. lednu 2016) a má v posledních deseti letech               

vzrůstající tendenci, od roku 2005 přibylo podle údajů statistického úřadu 92 obyvatel.            

Počet narozených dětí v posledních deseti letech pohyboval o 2 do 8 dětí ročně. Věkové              

poměry jsou v obci dobré. Podíl dětí do 15 let (počet 104) dosáhl podle sčítání              

obyvatelstva v roce 2011 hodnoty 16,7 %, přičemž v okrese Trutnov i v kraji se            

pohyboval pod 15 %. Počet seniorů nad 65 let je v obci 89. Průměrný věk obyvatelstva je                

41,6 let. 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Chvaleč mezi lety 2005–2016 (Pramen ČSÚ) 

 

 

 

Graf 2: věkové složení obyvatelstva podle sčítání 2011 v porovnání s obcí s rozšířenou           

působností Trutnov a Královéhradeckým krajem (Pramen: ČSÚ) 
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2.2. Vzdělanost  

 

Vzdělanost obyvatel byla před 5 lety při všeobecném sčítání u obyvatel nad 15 let nižší.               

V obci je vysokoškolsky vzdělaných obyvatel celkem 3,4 %, oproti ORP, kde je 8,3 % a               

kraji, kde je 10,1 % vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Vyšší odborné, úplné střední            

s výučním listem nebo s maturitou mělo v obci Chvaleč celkem 65 % obyvatel nad 15 let,              

v ORP to je 67 % a v kraji to je 62,9 % obyvatel na 15 let. Naopak se základním                  

vzděláním nebo bez vzdělání bylo v obci 24,9 % obyvatel, zatímco v ORP 20,1 % a v kraji               

o něco méně - 18,1 %. 

 

2.3. Sociální situace 

 

Národnostní struktura obce je homogenní, jiná než česká národnost je v obci zastoupena             

pouze v nepatrném množství, při sčítání obyvatelstva uvedlo jinou než českou           

národnost 5,1 % obyvatelstva, v nepatrném množství se objevily národnosti slovenská,          

německá, nebo polská (ovšem 205 obyvatel, celá třetina neuvedla svou národnost). 

 

2.4. Spolková činnost, volný čas 

 

Jedním ze zásadních úkolů obce je podpora aktivního kulturního a společenského života            

občanů. V obci pracuje několik spolků - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chvaleč,           

Myslivecký spolek Ráč se sídlem ve Chvalči, Fotbalový klub Chvaleč a Spolek přátel pod              

Jánským vrchem v Petříkovicích. Tyto spolky a další jednotliví aktivisté z řad občanů se             

ve spolupráci s obecním úřadem starají o kulturní program a využití v obci. Obec nabízí             

pro širokou veřejnost mnoho sportovních možností: víceúčelové hřiště (Chvaleč),         

tělocvična, požární nádrže (koupaliště) Chvaleč a Petříkovice, sportovní areál u nádrže           

(Petříkovice) a lyžařský vlek (Petříkovice). 
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● Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů patří mezi nejaktivnější organizace v obci. Byla          

založena obcí v roce 1877 a má v současnosti okolo 30 členů. Chvalečští hasiči se kromě              

ochrany objektů před požárem také pravidelně účastní soutěží v okolních vesnicích a            

mimo svou činnost pořádají též každoročně tradiční hasičskou zábavu v místní          

restauraci.  

 

 

obr. 3 – JSDH při sběru kovového šrotu 

 

● Myslivecký spolek Ráč  
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Myslivecký spolek Ráč se sídlem ve Chvalči obhospodařuje honební pozemky na území            

obce. Každoročně jeho členové odstraňují po obci tzv. „černé skládky odpadu“ a věnují             

se péči o krajinu a volně žijící zvěř. Celkově hospodaří v 5 katastrálních území. Rozloha              

současné honitby je 1301 ha. 

 

 

● Fotbalový klub 

FK Chvaleč má celkem 20 členů. Hráči sice hrají v nejnižší soutěži v ČR, ale to jim               

nebrání se účastnit turnajů a ukázat své sportovní nadšení. 

 

 

 

Obr. 4 – fotbalový klub 

 

● Požární nádrže Chvaleč a Petříkovice 
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V létě je možné se koupat v požární nádrži ve Chvalči nebo také v Petříkovicích. Tím, že              

jsou bazény uvedeny jako požární nádrže, je koupání na vlastní nebezpečí. Pro malé děti              

jsou zde malé bazénky, houpačky a kolotoče. Pro mládež a dospělé jsou zde k dispozici              

antuková hřiště na volejbal a nohejbal. Součástí areálů jsou sezónní bufety.  

 

 

 

 

Obr. 5 – požární nádrž 

 

 

3.   Hospodářství 

 

     3.1.     Ekonomická situace 

 

Obec se nachází v turisticky atraktivním prostředí Jestřebích hor, je odtud nedaleko do            

Krkonoš nebo k Broumovským stěnám. Proto tu mnoho zdejších lidí podniká          
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v turistickém ruchu, konkrétně zde můžeme najít několik restauračních zařízení,         

penzionů a prodejny smíšeného zboží.  

V Petříkovicích se nachází skiareál se sjezdovkami, které jsou vhodné pro lyžaře začátečníky,            

zdatné lyžaře, snowboardisty, pro rodiny s dětmi i školní výcviky. Skiareál nabízí také             

večerní lyžování pod umělým osvětlením těm, kteří sjíždění kopců nemají za celý den             

dost nebo si chtějí zasportovat po práci. Sjezdovky se nachází na úpatí Jestřebích hor,              

což je místo, které mohou běžkaři a vyznavači jiných zimních sportů využít jako výchozí              

bod pro zimní turistiku. 

Velké množství obyvatel Chvalče za prací dojíždí do okolí, především do Trutnova, kde je více               

pracovních příležitostí. Lidé ve většině případů pracují v zemědělství, průmyslu,         

stavebnictví nebo ve službách, konkrétně v restauračních zařízeních, v obci se také          

nachází velké množství občanů zabývající se vlastní živností. 

 

3.2.     Trh práce 

 

V obci bylo v roce 2011 celkem 273 ekonomicky aktivních obyvatel, z čehož 35 nebylo             

zaměstnaných (12,8 %). Při stejném sčítání v roce 2011 byla zjištěná nezaměstnanost u            

mužů 6,4 % a u žen 21,3 %. V obci bylo dále 289 ekonomicky neaktivních obyvatel,               

většinu tvořilo 143 nepracujících důchodců a 97 studentů, učňů nebo žáků. 

 

 

4.    Infrastruktura 

 

4.1.     Technická infrastruktura 

 

Vodovody a kanalizace. V obci se nachází veřejný vodovod, ke kterému jsou připojeny            

všechny domácnosti. Kanalizace však zatím chybí. Do budoucna je plánovaná výstavba           

kanalizace a ČOV. 
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4.2.     Dopravní infrastruktura 

 

Intravilánem obce prochází silnice II. třídy (II/301), nejbližší dálnice D11 Praha –            

Hradec Králové – je vzdálená cca 60 km jižním směrem. Ve vzdálené budoucnosti by tato               

dálnice měla býti dostavěna dále na sever a napojit se na polskou dálniční sít. Poté bude                

dálnice D11 těsně míjet Petříkovice. Technický stav místních komunikací procházejících          

obcí je neuspokojivý, je zapotřebí přistoupit k jejich opravám a rekonstrukcím. Intenzita            

dopravy na silnici II. třídy je poměrně vysoká – v roce 2010 podle sčítání dopravy               

projelo za 24 hodin po II/301 průměrně 1 645 vozidel. Katastrem obce prochází také              

železniční trať, na okraji obce se nachází železniční zastávka. 

 

4.3.     Dopravní obslužnost 

 

Z hlediska dopravní obslužnosti se obec Chvaleč řadí k oblastem se slušnou úrovní. Obec            

je součástí integrované dopravy IREDO. Z místních částí je zde možno dopravit se bez             

problémů do větších měst – Trutnov, Červený Kostelec, Police nad Metují a Hradec             

Králové. 

 

 

5.   Vybavenost obce 

 

5.1.     Bydlení 

 

Podle údajů ze sčítání lidu bylo v roce 2011 v obci celkem 192 domů. Převažovaly               

rodinné domy (173), celkem 18 domů bylo v době sčítání bytových. Z celkového počtu             

domů bylo neobydlených 18,75 % (36 domů), tedy téměř stejně jako v ORP (17,2 %)               

nebo v kraji (tam se neobydlenost pohybuje okolo 20 %). Bytová výstavba není příliš              

intenzivní.  Mezi lety 2001 a 2011 bylo vystavěno nebo rekonstruováno pouze 12 domů.  
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Obec vlastní 10 nájemních bytů, nemá k dispozici žádný typ sociálního bydlení. Zájem o              

startovací byty je velmi sporadický, zájemci o bydlení s pečovatelskou službou se            

obracejí na spádové město Trutnov, případně další obce. 

 

obr.  7 – Chvaleč – letecký pohled 

 

 

 

5.2.     Školství a vzdělávání 

 

Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy pplk. Jaromíra Brože. V základní            

škole probíhá pouze výuka na 1. stupni (1. až 5. ročník). Toto primární vzdělávání je               

dvoutřídního typu. Vzdělávání je zde propojeno s myšlenkou školy rodinného typu a           

denním kontaktem s rodiči. V prostorách školy je také školní družina. Ke škole patří            

Mateřská škola, která sídlí v nedaleké budově č. p. 136. Žáci mají k dispozici moderní             

techniku, při výuce mohou využívat interaktivní tabule a počítače. Je však pro ně             

zaručena také možnost pohybu, mohou využít školní družinu, tělocvičnu, školní dvorek,           
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„ekohřiště“ u školy, popř. i fotbalové hřiště FK Chvaleč. Další vzdělávání je dětem a              

mládeži poskytnuto v blízkém okolí – v nedalekých Radvanicích nebo Trutnově. 

 

 

5.3.     Zdravotnictví 

 

V obci ordinuje dvakrát do týdne praktický lékař MUDr. Ladislav Záveský, další           

zdravotní služby mohou obyvatelé obce využít v Radvanicích nebo Trutnově.         

Zdravotnická záchranná služba má výjezdní stanoviště v Trutnově, takže její doba          

dojezdovosti je dobrá. 

 

 

5.4.     Turistika 

 

Ve Chvalči a Petříkovicích je mnoho turistických zajímavostí. Nejznámější chráněnou kulturní           

památkou na území obce je kostel sv. Jakuba Většího z roku 1706, socha sv. Jana              

Nepomuckého a lidová roubená chalupa čp. 94 ve Chvalči. Mezi další památky patří             

kaple Svaté Rodiny v Petříkovicích a zrekonstruovaná studánka s léčivým pramenem         

pod skalami u státní hranice s Polskem. Nad studánkou se vypíná Janský vrch (697m. n.              

m.), přes který přechází česko-polská hranice a zároveň naučná stezka. Pozoruhodný           

útes zde tvoří tzv. Krausovu vyhlídku. Petříkovicemi probíhá linie historického          

opevnění z let 1937 – 1938, kde je několik objektů postupně renovováno jako skanzeny.             

Ve Chvalči v lese pod Serpentýnami u silnice směrem na Adršpach je křížová cesta.            

V zimním období je hojně využíván místní skiareál Petříkovice. Turisté a cyklisté           

sezonně využívají hraniční přechod do Polska v Petříkovicích, pro běžkaře je po celé            

obci několik značených tras.  
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obr. 8 – lidová roubená chalupa 

 

 

6.   Životní prostředí 

 

V obci Chvaleč se nenachází žádná problematická místa, která by ohrožovala životní           

prostředí. Obec znečišťují hlavně automobily projíždějící přes silnici II/301, kterých          

denně podle měření projede průměrně 1 645. Na území obce se nevyskytuje žádný druh              

chráněného území, nejsou zde ani plochy nebo areály s poškozeným životním          

prostředím. Sběr komunálního a tříděného odpadu pro obec Chvaleč je zajištěn. V celé            

obci a jejích částech se nacházejí sběrné kontejnery na plast, sklo a papír. Obec se               

pravidelně stará o svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
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7.   Správa obce 

 

 

7.1.     Obecní úřad 

 

Vykonává agendu evidence obyvatel, prostřednictvím Czech POINTu poskytuje výpisy         

z rejstříku trestů, živnostenského a obchodního rejstříku. Obecní úřad provádí vidimaci          

a legalizaci / ověřování listin a podpisů/. Vydává vyhlášky a rozhodnutí vyplývající z             

jeho pravomocí. 

 

 

7.2.     Hospodaření obce 

 

Obec na základě ročního přezkoumání hospodaření neměla žádné nedostatky ani chyby.           

V roce 2015 měla větší výdaje než příjmy. V posledních letech se obec úspěšně ucházela             

a uchází o získání příjmů z dotačních prostředků. Tyto finanční prostředky jsou využity            

na rozvoj obce. Na základě těchto příjmů byl zateplen objekt místní tělocvičny,            

vyměněna podlahová krytina v tělocvičně, vybudováno ekohřiště u mateřské školy a          

dále bude vystavěna infrastruktura – kanalizace, vodovod v lokalitě určené pro novou           

zástavbu. 

 

 

7.3.     Bezpečnost 

 

Situace v oblasti bezpečnosti je částečně příznivá, všechny složky integrovaného         

záchranného systému (Policie, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná        

služba) sídlí v Trutnově, proto je doba případného příjezdu velmi dobrá. Přímo v obci             



Strategický plán rozvoje obce Chvaleč 2017–2020 
 
 
 
 

 

sídlí Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chvaleč – JSDH. Obec nevykonává agendu           

přestupků, tu zajišťuje město Trutnov.  

 

 

 

7.4.     Vnější vztahy a vazby 

 

Obec je členem regionálního uskupení mikroregionu Svazek obcí Jestřebí hory, Místní           

akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a také euroregionu Glacensis. Kromě toho             

je zapojena od roku 1999 i do organizace s celostátní působností – Svaz měst a obcí. 

 
 
 
 
 

B. Návrhová část Strategického plánu rozvoje obce 

 

1. Strategické vize obce Chvaleč do budoucna: 

● realizovat plány rozvoje obce v oblasti bezpečnosti, dopravy, infrastruktury,        

bydlení, sportu a kultury 

● realizací těchto oblastí zajistit co nejvyšší kvalitu života všem obyvatelům obce           

Chvaleč a místních částí Chvaleč a Petříkovice 

● podporovat sportovní, kulturní a společenskou aktivitu obyvatel ve všech částech          

obce 

● podpora výchovy vzdělání dětí 
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2. Opatření – důležité oblasti rozvoje obce a jejich cíle 

Pro období 2017–2020 byly vytipovány následující opatření, na které obec soustředí           
svou pozornost: 

Název aktivity důležitost termín Náklady (tis. 
Kč) 

Zdroje financování 

Opatření 1: Doprava a bezpečnost 

1.1 Zvýšení bezpečnosti chodců v 
obcích u silnice II/301 – výstavba 
chodníku 

Vysoká 2018 - 2019  Dotace 

 

Opatření 2: Volný čas, kultura, sport 

2.1 Výstavba dětského hřiště 
v centru obce Chvaleč a doplnění 
herních prvků na koupališti v 
Petříkovicích 

Vysoká 2018 600 tis. Kč Dotace 

2.2 Revitalizace a rozšíření 
dětského hřiště na koupališti ve 
Chvalči 

Vysoká 2017 150 tis. Kč Vlastní 

2.3 Rekonstrukce kluziště na 
víceúčelové hřiště včetně 
výstavby zázemí pro hráče a 
diváky 

Vysoká 2018 1,25 mil. Kč Dotace 

2.4 Výstavba multifunkčního 
sportovního areálu u fotbalového 
hřiště 

Střední 2019 - 2020 2,5 mil. Kč Dotace 

 

Opatření 3: Technická infrastruktura a komunikace 
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3.1 Výstavba vodovodu a 
kanalizace v lokalitě určené pro 
novou zástavbu 

Vysoká 2017 5, 5 mil. Kč Dotace 

3.2 Průběžné opravy obecního 
vodovodu 

Vysoká 2018–2020  

 

Vlastní 

3.3 Opravy a budování místních 
komunikací 

Střední 2017–2020  Dotace 

3.4 Opravy a rozšíření veřejného 
osvětlení 

Střední 2017 - 2020  Vlastní 

Opatření 4: Výchova a vzdělání     

4.1 Průběžné opravy budov    
Základní a Mateřské školy  

Vysoká 2017-2018  Dotace 

Opatření 5: Obecní budovy     

5.1 Revitalizace a snížení    
energetické náročnosti budovy   
obecního úřadu 

Nízká 2017 – 2018  Vlastní  

5.2 Revitalizace hasičské   
zbrojnice 

Střední 2018 – 2019 2 mil. Kč Dotace 

5.3 Rekonstrukce objektu   
provozní budovy u požární nádrže     
Petříkovice 

Vysoká 2017 – 2020 10 mil. Kč Dotace 

 
 

 

Opatření 1: Doprava a bezpečnost   

Opatření bude řešit problémovou situaci v dopravě přes obec Chvaleč a místní části            

Chvaleč a Petříkovice. Ve zmíněných lokalitách není situace v současné době bezpečná           

kvůli frekventované dopravě na silnici II/301 z Trutnova do Police nad Metují. 

 

Aktivita 1.1 Vytvořit opatření ke snížení rychlosti dopravy v obcích u silnice II/301. 

● Hlavní aktivitou na zvýšení bezpečnosti bude vytvoření opatření k bezpečnosti          

chodců při pohybu a přecházení silnice II/301. Cílem je připravit studii řešení,            
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která povede k bezpečnému pohybu chodců podél silnice II/301 a vyřeší          

možnosti přechodů pro chodce, aby bylo obyvatelům zajištěno bezpečné a          

bezproblémové přecházení. Po schválení této studie proveditelnosti je plánováno         

zhotovení projektové dokumentace, proto aby obec Chvaleč mohla požádat o          

dotaci na realizaci tohoto záměru, která bude probíhat z důvodu velkého rozsahu           

díla po jednotlivých etapách. 

 

 

Opatření 2: Volný čas, kultura, sport 

Hlavním úkolem tohoto opatření je zvýšení aktivního života obyvatel obce Chvaleč a            

místní části Chvaleč a Petříkovice. Za tímto opatřením bude snaha o budování a             

udržování zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel.  

 

Aktivita 2.1 Výstavba dětského hřiště v centru obce Chvaleč a doplnění herních prvků na             

koupališti v Petříkovicích 

● Cílem aktivity je zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a             

vytvoření prostoru pro volný čas s herními prvky určenými především pro děti            

na prostranství v centru místní části Chvaleč a na koupališti v místní části           

Petříkovice. 

 

Aktivita 2.2 Revitalizace a rozšíření dětského hřiště na koupališti ve Chvalči 

● Cílem této aktivity je zatraktivnit prostranství veřejně přístupného koupaliště         

jak pro místní obyvatele, tak i pro jeho návštěvníky a turisty. 

 

Aktivita 2.3 Rekonstrukce kluziště na víceúčelové hřiště včetně výstavby zázemí pro           

hráče a diváky 

● Tato aktivita spočívá v rekonstrukci kluziště ve Chvalči na víceúčelové hřiště,          

které budou využívat jak, místní občané obce Chvaleč, tak i občané sousední            

obce. Nyní se v obci ani ve spádových oblastech nenachází žádné sportovní           
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zařízení, které by sloužilo pro obecně prospěšné zájmy. Víceúčelové hřiště bude           

sloužit jak pro potřeby sportovní, tak i rekreační. Hřiště bude využíváno           

celoročně. V zimních měsících bude plocha využívána pro bruslení a hokej a           

v jarních a letních měsících pro potřeby nohejbalu, volejbalu, basketbalu, tenisu,          

in-line hokeje apod. Projekt je nutné realizovat z důvodu havarijního stavu          

kluziště a z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoje venkova, tj. zlepšení          

dostupnosti a kvality venkovských služeb a zlepšení kvality prostředí ve          

venkovských obcích. 

 

 

 

Aktivita 2.4 Výstavba multifunkčního sportovního areálu u fotbalového hřiště 

● Tato aktivita spočívá ve výstavbě multifunkčního sportovního areálu ve Chvalči,          

aby mohl sloužit nejen sportovním, ale i kulturním aktivitám. Kromě stávajícího           

fotbalového hřiště bude vybudováno nové víceúčelové hřiště, které bude sloužit          

zejména pro žáky základní školy a místní sportovní kluby. Areál kolem hřiště            

bude dále upraven, aby mohl být využíván i pro kulturní akce a zázemí Obce. 

 

 

Opatření 3: Technická infrastruktura a komunikace 

Opatření bude spočívat v přípravě nových příležitostí pro bydlení a v rekonstrukci          

místních komunikací v obou místních částech obce Chvaleč.  

 

Aktivita 3.1 Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě určené pro novou zástavbu 

● V rámci aktivity dojde k vytvoření nutné infrastruktury pro výstavbu nových         

domů, resp. k zasíťování. 

 

Aktivita 3.2 Průběžné opravy obecního vodovodu 
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● V rámci této aktivity bude postupně docházet k opravám jednotlivých úseků         

vodovodu, který z důvodu jeho stáří velmi poruchový. 

 

Aktivita 3.3 Opravy a budování místních komunikací 

● V první řadě bude zapotřebí provést u místních komunikací zhodnocení stavu od           

nezávislého odborníka, který doporučí nutnost a rozsah oprav komunikací         

v následujících letech. Dále bude nutné zpracovat pasport místních komunikací,         

aby obce mohla žádat o dotace na opravu jednotlivých poškozených úseků. 

● Realizace oprav místních komunikací bude probíhat dle plánu oprav jednotlivých          

úseků místních komunikací. 
 

Aktivita 3.4 Opravy a rozšíření veřejného osvětlení 

● V rámci aktivity dojde k výměně zastaralého a výstavbě nového osvětlení v rámci          

celého území obce. 

Opatření 4: Výchova a vzdělání 

Opatření bude spočívat ve zlepšení kvality prostředí budov Základní a Mateřské školy v            

obci Chvaleč.  

 

Aktivita 4.1 Průběžné opravy budov Základní a Mateřské školy  

● V rámci aktivity je podpora vzdělání dětí a udržení ZŠ a MŠ v obci Chvaleč. Cílem               

je připravit vhodné podmínky pro děti a nabídnout kvalitní vzdělání žáků na            

prvním stupni základní školy a tím minimalizovat odchod našich dětí do škol ve             

městě. Dalším cílem je také vytvoření podmínek pro maximální naplnění          

kapacity dětí v předškolním vzdělávání v mateřské škole. Průběžné opravy se           

budou týkat zejména revitalizace společných prostor jako např. sociálního         

zařízení apod. 

 

Opatření 5: Obecní budovy 
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Opatření bude spočívat ve zlepšení kvality prostředí v budově hasičské zbrojnice a           

budovy Obecního úřadu v obci Chvaleč.  

 

Aktivita 5.1 Revitalizace a snížení energetické náročnosti obecního úřadu 

● V rámci této aktivity dojde k rekonstrukci obecního úřadu za účelem snížení          

energetické náročnosti budovy spočívající zejména ve výměně topení, rozvodů         

elektřiny a revitalizace vnějších stěn objektu. 

 

Aktivita 5.2 Revitalizace hasičské zbrojnice 

● V rámci této aktivity dojde k rekonstrukci hasičské zbrojnice včetně statického         

posouzení stávajícího krovu a rekonstrukce střechy. 

 

Aktivita 5.3 Rekonstrukce objektu provozní budovy u požární nádrže Petříkovice 

● V rámci této aktivity dojde ke kompletní rekonstrukci objektu provozní budovy u           

požární nádrže v místní části Petříkovice. 

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Chvaleč má vazbu na tyto dokumenty: 

1. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 

- shoda se Specifickými oblastmi (SO): 

SO 2. Dopravní dostupnost a mobilita 

SO 3. Veřejné služby a občanská společnost 

SO 4. Environmentální prostředí a sítě 

2. Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Království –         

Jestřebí hory, o.p.s.  
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Strategický plán byl schválen Zastupitelstvem obce Chvaleč na zasedání  

č. 9/2016.  

 

 

 

………………………………………………….  

Bc. Tomáš Prouza, starosta obce Chvaleč   

 

 

 

 ……………………………………………… 

Mgr. Eva Binková, místostarostka obce Chvaleč 


