
zaslání stanoviska obce Královéhradeckému kraji o kapacitách a možnostech nouzového ubytování v

obci

umístění dočasné stavby – chatky na ubytování v areálu koupaliště Chvaleč

zveřejnění záměru prodeje nepotřebného majetku obce – zahradní traktor Jaguar za minimální cenu

5.000 Kč

zveřejnění nabídky prodeje části p. p. č. 259/2 v katastrálním území Chvaleč za cenu dle znaleckého

posudku ve výši 85.300 Kč

rozpočtové opatření č. 1

smlouvu o přistoupení k systému obce s nakládáním s komunálním odpadem – Ladislava Šimková -

zahubto s. r. o.

splátkový kalendář na dluh pana R. L. ve výši 19.600 Kč se splatností do konce roku 2022

smlouvu č. 22_SOP_01_4121951094 o připojení odběrného místa koupaliště Chvaleč do vyšší napěťové

hladiny za účelem zvýšení příkonu

zrušení bodu II. odst. h) z usnesení zastupitelstva obce č. 2/2022 ze dne 8. 3. 2022 a 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

        přijetí opatření až po získání stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 10. 5. 2022 od 18.00h.

DUBEN 2022INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 12. dubna 2022.  Přítomno bylo 6 zastupitelů, 3 byli omluveni. 

NABÍDKA OBECNÍHO ZAŘÍZENÍ K PRONÁJMU
Budova kiosku u požární nádrže Petříkovice + přilehlý areál

Předmětem pronájmu jsou kompletní prostory budovy kiosku u požární nádrže v Petříkovicích u Trutnova

využívané jako koupaliště, bazén a přilehlý areál okolo bazénu. Minimální cena čistého pronájmu činí 7.500

Kč/kalendářní rok. Tato částka nezahrnuje náklady na spotřebu elektřiny, pitné vody, údržbu, úklid,

chemický režim bazénu a jeho čištění, svoz odpadů z podnikatelské činnosti a ostatní náklady spojené s

provozem. Nájemce je povinen zajišťovat každodenní provoz areálu v období od 1. 6. do 31. 8. s ohledem na

klimatické podmínky. Pronajímatel si vymiňuje umožnění pořádání obecních kulturních a sportovních akcí

v pronajímaném areálu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Písemnou nebo elektronickou žádost o pronájem

podávají uchazeči na obecním úřadě ve Chvalči u starosty obce. V případě více žádostí budou následně

stanoveny zastupitelstvem obce podmínky výběrového řízení. Prohlídka prostor je umožněna po předchozí

domluvě na telefonu 499 892 114, 731 109 074 nebo e-mailu: starosta@chvalec.cz

mailto:starosta@chvalec.cz


ČAPÍ KAMERA NA KOMÍNĚ VE CHVALČI
Obec řešila možnost sledování čapího hnízda ve Chvalči na komíně, jak jsme informovali v jednom z

dřívějších Chvalečáků. Jelikož ke komínu není nijak dotažena elektrika, bylo by současné řešení na solární

panel a celkově by stálo asi 35.000 – 40.000 Kč. Po jednání s majitelem areálu bývalého Texlenu a továrního

komínu se v loňském roce nabízela možnost připojení na budoucí kamerový systém, který by měl celý areál

bývalého Texlenu hlídat proti nezvaným návštěvníkům. Bohužel tento kamerový systém není do dnešního

namontovaný. V současné době (čtvrtek 14. 4.) není komín ještě obsazen, v loňském roce zde čápi nehnízdili,

zůstával zde jen jeden. Z těchto důvodů se zastupitelstvo obce zatím rozhodlo čapí kameru nezřizovat a

počkat, až zde budou čápi trvale hnízdit. Děkujeme za pochopení. 

ÚVODNÍ JEDNÁNÍ KOMPLEXNÍCH
POZEMKOVÝCH ÚPRAV
V průběhu měsíce dubna bude Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,

Pobočka Trutnov rozesílat pozvánky na úvodní jednání k řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.

ú. Chvaleč (KoPÚ Chvaleč). Úvodní jednání se bude konat 12. 5. 2022 od 16.00 v sálu hospody U Podkovy ve

Chvalči. Pozvánku obdrží vlastníci pozemků, kteří jsou dotčeni řešením v pozemkových úpravách a fyzické a

právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových

úprav přímo dotčena (např. na pozemcích v obvodu pozemkových úprav je zřízeno věcné břemeno v jejich

prospěch).  V komplexních pozemkových úpravách se budou řešit především zemědělské pozemky mimo

zastavěné a zastavitelné území obce. Na úvodním jednání zaměstnanci Pobočky Trutnov a zpracovatel KoPÚ

Chvaleč vysvětlí podstatu pozemkových úprav a výsledky z ní plynoucí, seznámí účastníky řízení s jejich

úlohou v řízení, s procesem řízení a harmonogramem prací v rámci KoPÚ Chvaleč. 

                                        

                                                                                                                                         Státní pozemkový úřad ČR

NABÍDKA PRODEJE 
NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OBCE
Obec Chvaleč nabízí k prodeji nepotřebný obecní majetek - zahradní traktor Jaguar 18HP zelené barvy.

Termín uvedení do provozu: 9. 5. 2002. Minimální stanovená prodejní cena je 5.000 Kč. Při souběhu více

žádostí bude následovat soutěž obálkovou metodou. Prohlídka zahradního traktoru je možná po předchozí

domluvě na e-mailu: starosta@chvalec.cz nebo na telefonu 499 892 114.

POZVÁNKA
V úterý 26. 4. 2022 dojde k oficiálnímu ukončení

expozice trutnovského sochaře Emila Schwantnera,

která je umístěna v parku naproti základní škole ve

Chvalči. Srdečně zveme na komentovanou

prohlídku od 17:00h přímo v místě konání výstavy,

kterou vás provede Petr Bergmann, autor. 

mailto:starosta@chvalec.cz


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům Dětského karnevalu ve

Chvalči, který pořádala naše ZŠ a MŠ:

Obecní úřad

RADVAN spol. s.r.o. – p. J. Diviš

REST TU s.r.o. – p. T. Kašpar

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

Truhlářství Bekr

Zámečnictví Petr Žák

Kovo Petříkovice s.r.o. – p. J. Přívratský

Pekárna Katka Dvůr Králové

Roman Holeček

Karolína Holečková

Jaroslava Sábevová

A další mnozí sponzoři – zaměstnanci ZŠ a MŠ

Chvaleč, rodiče, přátelé a další dárci …

Děkujeme i přátelům kolem

Kamenné hospůdky, kteří pořádali

vepřové hody, kdy veškerý výtěžek

opět věnovali žákům našich

školiček.

MUDR. ZÁVESKÝ
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY PROSINEC

Ve dnech 13. 5. 2022 (pátek), 19. 5. 2022 (čtvrtek), 26. 5. 2022 (čtvrtek) 

a 27. 5. 2022 (pátek) nebudou v provozu naše ordinace.

Dne 25. 5. 2022 bude zkrácena ordinační doba v Radvanicích do 15:00 hod.

V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici. 

Omezení i ordinační dobu najdete na www.venkovskylekar.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
proběhne 2. 5. 2022 od 15:30 hodin v budově MŠ. 

 

S sebou přineste rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku

č. 1, 2 s potvrzením od lékaře - ke stažení na

www.zschvalec.cz nebo po předchozí domluvě možné

vyzvednout přímo v budově MŠ. 



Duben

A už je zase tady – nejbláznivější měsíc v roce a opravdu se mu daří. Šplíchá kapkami, lechtá sluníčkem a za

chvilku po nás hází vločky. Ale teď ho necháme vydovádět a rychle seběhneme do března a jeho akcí.

18. 3. k nám už po několikáté zavítala paní Adamcová a zavedla děti do světa bylinek a jejich léčivých sil a

vůní. A jaké si děti odnesly dojmy, se dočtete níže.

- Naty – „Paní nám udělala kamínkovou cestičku, kterou jsme si mohli projít. Zasadili jsme kytky a naplnili si

pytlíček voňavých bylin. Ten jsem si odnesla domů.“

- Ilonka – „Na bylinkové zahradě jsme dělali pokus s vodou, citrónem a slézem. Voda zfialověla a pak, když se

tam dal citrón, tak voda zase zbělala. Chtěla bych to zkusit i doma.“

Školka

- Áťa – „Líbily se mi bylinky, jak jsme je dávali do pytlíčku 

a vzali si je domů a ještě se mi líbil bylinkový chodníček.“

- Matýsek – „Jak jsme vařili čaj.“

19. 3. jsme po dlouhé době mohli opět konat karneval. Akce byla moc povedená, účast hojná a ti, co dorazili,

si to užili. Na úvod školáci a školkáčci předvedli nacvičené vystoupení z filmu – Ať žijí duchové, tancovalo se,

soutěžilo, nechyběla bohatá tombola a spousta krásných masek.

- Ondra – „Mě to moc bavilo, byl jsem za astronauta a vyhrál jsem 4. místo. Nejvíc jsem si užil naše školní

vystoupení na začátku."  

- Maruška – „Naše rodinka byla za elementy. Oheň, voda, země, vzduch. Vyhráli jsme 10. místo a dostali

čokolády.“

- Péťa Ž. – „Nejvíc jsem si užil tancování, to mě baví. Byl jsem za indiána. V tombole jsem vyhrál koláč a byl

mňam."

- Toník K. – „Já jsem s Péťou a Natálkou zpíval na pódiu do mikrofonu písničku od Fizzyho a to bylo nejlepší.

Soutěžili jsme a bavilo nás to.“

Školka

- Kubík – „Líbily se mi ceny a jak jsme pařili na muziku.“

- Matýsek – „Líbily se mi soutěže.“

- Fíďa – „Mně chutnaly nanuky.“

- Áťa – „Líbily se mi masky.“

Pobyt na Pomezkách (Horní Malá Úpa): 27. – 31. 3. jsme se školou vyrazili užít si „naše“ hory. Počasí se

předvádělo v nejlepším světle, program jsme měli nabitý. Navštívili jsme pivovar Trautenberk, dozvěděli

jsme se něco o výrobě piva, ochutnali jsme naklíčený ječmen. S panem cestovatelem Marcelem jsme se skrz

promítání podívali do Kostariky, hráli jsme šipkovanou, bobovali, chodili na procházky. Poslední večer jsme

si zatancovali na diskotéce, atd.

- Toník W. – „Na horách se mi líbilo moc. Bobovali jsme, byli jsme hrát hry v tělocvičně. Večer se mi líbila

diskotéka, dal jsem si tam párek v rohlíku a palačinky.“

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY



- Fany + Johy – „Hory byly faaaajn, úžasný!!! Nejvíc se nám tam líbilo jídlo a přestávky na pokojích. Povídaly

jsme si a dělaly kraviny s holkama.“

- Vítek + Marťa – „Na horách jsme se měli nejvíc dobře. Disko trysko byla super, mohli jsme si tam koupit

třeba hranolky, malinovku, párek v rohlíku a limču. Chceme tam zase!!!!“

8. 4. jsme jeli se školou a nějakými školkáčky do Dvora Králové Nad Labem bruslit na ledovou plochu.

Většina dětí na bruslích stála poprvé, ale byly opravdu šikovní!

- Nellča – „Šli jsme do velké haly a bylo to lepší než v Trutnově. Bruslila jsem jako rychlá střela a moc mě to

bavilo. Mrzelo mě, že tam nebyly moje kamarádky. Hráli jsme na babu a pan učitel spadnul."

- Anička – „Nejdřív se mi tam vůbec nechtělo, bála jsem se, že spadnu. Párkrát jsem spadla, ale líbilo se mi to a

nakonec jsem byla ráda, že jsem jela.“

- Aniska – „Já miluju bruslení! Šlo mi to fakt divně, ale Terezka J. mi pomáhala. Bylo to supeeer!“

Školka

- Kubík – „Líbilo se mi, jak jsme bruslili rychle.“

- Matýsek – „Líbilo se mi, jak jsme bruslili.“

Na závěr jsme se zeptali dětí, jakou doma nebo 

ve škole, či školce čtou pohádku.

- Matýsek – „My čteme Ferdu Mravence.“

- Filípek – „Jeníčka a Mařenku.“

- Kubík – „Čteme Malého Prince.“

- Áťa – „My čteme Pirátský ostrov.“

V družině si pohádky nejen čteme, ale hrajeme i divadlo s maňásky. Děti to baví, pohádky hrají buď klasické,

nebo vymyšlené. Připraví si divadélko a zahrají ho ostatním dětem. 

Toník K. a Toník N. jsou na to experti a proto jsme se zeptali, co zrovna „hrají“.

„Hrajeme o Budulínkovi a zlé princezně. Pohádku jsme si vymysleli. Baví nás hrát divadlo ostatním dětem.

Používáme k tomu loutky a maňásky na ruku a plyšáky. Hráli jsme pohádku o Karkulce a teď chystáme o

Perníkové chaloupce“.

Jarní dílna pro babičky a dědečky

13. dubna odpoledne se konala ve škole dílnička pro babičky a dědečky. Ti si mohli za pomocí žáků vyrobit

domeček ze špachtlí, natřít a ozdobit čímkoliv. Kdo měl hotovo, vyráběl jarní zápichy do květináče. Všem se

výrobky moc povedly, co domeček/zápich to originál! Těm, co přišli, velice děkujeme za společně strávený

čas a budeme se zase těšit!

                                                                                                                                                                žáci, Nikča a Petra

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