Chvaleč
- městečko silničního typu v těsné blízkosti česko-polských hranic při silnici
Trutnov - Radvanice, podle prvních písemných záznamů vznikla v roce 1329,
bývala do konce roku 2005 farností, od 1. 1. 2006 součástí Římskokatolické
farnosti Trutnov – Poříčí.
Celkový pohled na Chvaleč s masivem Vraních
hor vlevo a pozadím Krupné hory vpravo.

Bývalý farní kostel svatého apoštola Jakuba Staršího je barokní stavba z
roku 1706, postaven na místě původního dřevěného z roku 1354 (plebánie
1350, pak filiální ke Zdoňovu, od roku 1720 farní), roku 1770 opravována
klenba. V hlavním průčelí nad portálem nová socha svatého Jakuba Staršího:
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Zařízení kostela je jednotné z let 1730 – 40:
Hlavní oltář svatého Jakuba Staršího se sochami svatých Petra a Pavla nad
bočními brankami má v retabulu oltářní obraz svatého Jakuba Staršího:

Dále tu jsou dva protějškové boční oltáře, kazatelna s reliéfy a se sochami
evangelistů a Krista Vítězného, lidová práce Piety v presbytáři po roce 1700,
kamenná křtitelnice s akantovou výzdobou a dřevěnou plastickou skupinou
Nejsvětější Trojice na víku, současná se zařízením kostela.
Kristus Pán
posmívaný
s rákosovou
třtinou:

Kříž na
oltáři
Piety
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Varhany na kůru:
Reliéf svatého Jakuba Staršího
na kůru.

Zpovědnice s reliéfním výjevem Zpovídající svatý Jan Nepomucký:
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Socha svatého Jana Nepomuckého
za kostelem - drží v ruce obrázek
Panny Marie s Ježíškem a ukazuje
jej malému děcku. Pochází z dílny
Matyáše Bernarda Brauna.
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K farnosti patřily tyto osady:
Bezděkov, kde je kaplička Nejsvětějšího Srdce Ježíšova městem Trutnov pěkně
opravená a socha Panny Marie Pomocnice z roku 1757:

Petříkovice mají filiální kapli Svaté Rodiny při silnici - klasicistní z roku 1847,
obnovována v letech 1886 a 1912, zařízení z 19. století, obraz na hlavním oltáři
od E. Neumanna z roku 1895. U kaple kamenný kříž z roku 1811 s reliéfem
Panny Marie na soklu. Na kopci v lese je ještě nepřístupná kaple Panny Marie
z let 1894 – 5.
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Slavětín – kaple sv. Josefa z doby kolem roku 1900 s mešní licencí a současným
zařízením je nyní zpustlou stavbou bez vybavení, které bylo převezeno do
farního kostela v Markoušovicích.

Za Chvalčí směrem k Adršpachu na úpatí Krupné hory v lese ještě zbývají
trosky 13 zastavení křížové cesty:
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