INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

KVĚTEN 2022

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 10. května 2022. Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
prodej části p. p. č. 259/2 v k. ú. Chvaleč za cenu dle znaleckého posudku jedinému žadateli.
stanovení počtu 9 členů zastupitelstva obce pro volební období v letech 2022 - 2026.
prodej vyřazeného nepotřebného zahradního traktoru Jaguar vítězi výběrového řízení.
nabídku uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov na působnost Městské policie na území
obce.
nabídku společnosti Intelicity s. r. o. na sčítání dopravy na dvou úsecích v obci po dobu 14 dní.
cenovou nabídku na projekt odvodnění problémové lokality v Petříkovicích nad fotbalovým hřištěm.
provozní dobu multifunkčního hřiště ve Chvalči v době od 1. 4. do 30. 9. kalendářního roku od 8:00 do
21:00 a dále v době od 1. 10. do 31. 3. od 8:00 do 19:00.
zřízení sociálního hrobového místa na pohřebišti ve Chvalči.
odeslání dopisu s žádostí o informace Gmině Lubawka v Polsku a na řešení vjezdu motorových vozidel
přes zákazy vjezdu na úseku mezi Okrzeszynem a Petříkovicemi.
opakování výběrového řízení na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Chvalči.
Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách.
Příští zasedání se bude konat 21. 6. 2022 od 18.00h.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Na webových stránkách pověřeného obecního úřadu jsou připraveny informace a vzory dokumentů, které
budou předkládány registračnímu úřadu při žádostech o registraci různých volebních uskupení pro
podzimní volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 (www.trutnov.cz - ÚŘAD - VOLBY 2022 - VOLBY
KOMUNÁLNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022).

OČKOVÁNÍ PSŮ 2022
Ve středu 15. 6. 2022 proběhne v naší obci veterinární očkování psů. Ve Chvalči bude očkování před obecním
úřadem v čase 16.20 – 16.40, v Petříkovicích u garáží vedle bývalé hospody v čase 16.50 – 17.00.
Očkování vztekliny – 350 Kč, kombinovaná vakcína - 450 Kč, čip + čipování - 600 Kč.
Podle novely veterinárního zákona s účinností od jara roku 2020 pes, který nemá čip, nemá platné očkování
proti vzteklině. Štěňata musí být očipována před odchodem k novému majiteli, nebo do 3 měsíců věku (podle
toho, která varianta nastane dříve).

PŘEHLED PLATEB ZA ROK 2022

Odečet spotřebované vody je realizován pouze jednou ročně, a to vždy v měsíci dubnu. V následujícím měsíci
jsou data ručně zadána do systému a následně faktury distribuovány odběratelům. Faktury za
spotřebovanou vodu jsou vkládány každému odběrateli nejpozději v měsíci červnu do poštovní schránky
nebo na jiné vhodné místo, případně na žádost zaslány na email odběratele. Faktura bude vystavena i
odběratelům s paušální spotřebou, včetně rekreačních objektů.
Vystavené faktury obsahují číslo účtu a variabilní symbol pro platbu na obecní účet (uvedený variabilní
symbol slouží pouze pro platbu vodného), vodné je samozřejmě možné uhradit osobně na obecním úřadě.
V případě, že:
- vodné jste uhradili před vystavením faktury, bude Vám doručena faktura s nulovým doplatkem, přičemž
bude na faktuře uvedeno „Doporučená výše zálohy pro příští období je částka … Kč“. Upozorňuji, že zálohy za
vodné nejsou vybírány, tento údaj má pouze informativní charakter.
- vodné jste již uhradili, a přesto Vám bude doručena faktura s konkrétní částkou k úhradě, neplaťte znovu.
Faktura byla vystavena dříve, než jste vodné uhradili.
- nebyl ve Vaší nemovitosti proveden odečet spotřebované vody, nahlaste, prosím, tento údaj na obecním
úřadě.
Vaše dotazy a připomínky budou vyřízeny na telefonním čísle 499 892 114, na emailu podatelna@chvalec.cz
nebo na obecním úřadě ve Chvalči.
Mgr. Alexandra Dvořáková

SEKÁNÍ O SVÁTCÍCH A NEDĚLÍCH
Jaro je již naplno tady a začaly práce na zahradách. Jako
každý rok, žádáme i letos všechny o dodržování zvyku, aby o
státních

svátcích

a

nedělích

nebyly

používány

vysokootáčkové motorové stroje, motorové pily, křovinořezy,
cirkulárky, rozbrušovačky, sekačky a byl alespoň v tyto dny v
obci klid.
Děkujeme všem slušným lidem, kteří jsou ohleduplní ke
svému okolí. Jelikož je ovšem takových lidí v naší obci čím dál
méně, bude pravděpodobně nezbytné nakonec toto omezení
stanovit legislativním nařízením pod hrozbou pokuty.

POZOR NA JARNÍ PÁLENÍ A VYPALOVÁNÍ TRÁVY
Počet požárů při jarním vypalování trávy poslední roky roste. Pálení biologického odpadu hlaste
příslušnému HZS kraje: paleni.izscr.cz
Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde
zbytečnému výjezdu jednotek hasičů! Máme jaro, kdy jednou z mála možných aktivit venku, bude úklid
vlastní zahrady. Mnozí zahrádkáři tak začnou na svých pozemcích pálit větší či menší haldy biologického
odpadu. Pro hasiče je jaro obdobím, kdy vyjíždějí k většímu množství požárů v přírodním prostředí. Někdy je
to ještě častěji než v létě.
Mějte na paměti, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky,
přesto si tato činnost každoročně vyžádá v celé republice několik lidských životů, zejména starších osob.
Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek. Víc na
sdhchvalec.webnode.cz
Sbor dobrovolných hasičů Chvaleč

POŽÁR STÁNÍ NA KONTEJNERY VE CHVALČI
Dne 20. 5. 2022 v 00:21 byl operačním střediskem vyhlášen poplach - požár stání na kontejnery ve Chvalči.
Naše jednotka se na místo události dostavila 6 minut po vyhlášení poplachu v počtu čtyř členů sboru - Radek
Novák - velitel, Matěj Hrubý - strojník, Jan Hornych - hasič, Petr Žák - hasič. Na místě události byl již
přítomen pan Lukáš Dufka, který nás informoval o situaci. My jsme jej, jako velitele zásahu, informovali o
stavu jednotky a techniky, kterou jsme byli schopni použít. Bylo rozhodnuto o umístění plovoucího čerpadla
na potok pod č. p. 69 a jednom útočném proudu. Mezitím přijela jednotka z HZS Trutnov, která přijela s
vozidlem CAS a začala požár hasit. Následně se dostavila jednotka SDH Radvanice a Policie ČR. Po uhašení
požáru a vyhodnocení situace, kdy již nehrozilo žádné nebezpečí, byla jednotka odvolána a vrátila se zpět na
základnu. I když jsme přímo nezasáhli do likvidace požáru, byla naše jednotka připravena čelit výzvě, která
se před námi objevila. Rychlost a odhodlání členů sboru svědčí o tom, že i když je to sbor dobrovolný, všichni
to děláme srdcem a zodpovědně. Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným za ochotu a snahu pomoci.
Radek Novák velitel SDH

Já bych chtěl všem zasahujícím u tohoto požáru poděkovat za rychlou reakci. Jen díky hasičům nehořela i
vedlejší budova Konzumu Dita, která je také majetkem obce. Požár byl s největší pravděpodobností založen
úmyslně přímo v kontejnerovém stání a nyní bude následovat vyšetřování. Pokud by kdokoli mohl přispět
nějakými poznatky, ať se prosím obrátí na starostu obce. Děkuji.
Starosta obce Tomáš Prouza

Z MĚNA O R D I N A Č N Í D O B Y ČERVEN - ČERVENEC

MUDR. ZÁVESKÝ
Změny ordinační doby od 20. 6. do 24. 6. 2022
20. 6. 2022 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice)

Dne 1.7.2022 nebudou v provozu naše ordinace.
4.7.2022 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
5.7.2022 Úterý – neordinujeme
6.7.2022 Středa - neordinujeme
7.7.2022 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
8.7.2022 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
11.7.2022 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
12.7.2022 Úterý – neordinujeme
13.7.2022 Středa - neordinujeme
14.7.2022 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
15.7.2022 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
18.7.2022 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice)
19.7.2022 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč)
20.7.2022 Středa 8:00-11:30 (Teplice)

13:00-17:00 (Radvanice)

21.7.2022 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka)
22.7.2022 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)
25.7.2022 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice)
26.7.2022 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč)
27.7.2022 Středa 8:00-11:30 (Teplice)

13:00-17:00 (Radvanice)

28.7.2022 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka)
29.7.2022 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

Omezení i ordinační dobu najdete na www.venkovskylekar.cz

Změny ordinační doby od 1.7.2022 do 29.7.2022

V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

21. 6. 2022 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč)
22. 6. 2022 Středa 8:00-11:30 (Teplice) 13:00-17:00 (Radvanice)
23. 6. 2022 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka)
24. 6. 2022 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

SETKÁNÍ OBČANŮ U STUDÁNKY PETŘÍKOVICE
Letošní setkání občanů u studánky v Petříkovicích je plánováno v sobotu 18. června od
15.00. K poslechu a tanci bude hrát známá country skupina PĚNA. Zdarma se budou opékat
párky, pít pivo i nealko nebo čistá voda ze studánky. Pro děti budou opět připraveny
melouny na mlsání. Odvoz ke studánce pro starší spoluobčany nebo ty hůře chodící zajistí
opět traktor. Srdečně všechny zve
Spolek přátel pod Jánským vrchem

VÝROČÍ 60. LET OD ZALOŽENÍ PETŘÍKOVICKÉHO HOKEJE
V sobotu 25. 6. si připomeneme 60. let od založení hokejového klubu HC Petříkovice. Všichni
bývalí hráči, kamarádi, příznivci a fanoušci hokeje jsou zváni do sportovního areálu
Petříkovice na setkání. Občerstvení je zajištěno. Začátek akce ve 14:00.
Spolek přátel pod Jánským vrchem

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc květen nám opravdu dokazuje, že má svůj název právem – rozkvétají stromy, luční květiny, zkrátka
kvete vše kolem nás. Ale nechceme ještě úplně odstrčit duben, protože jsme toho v tomto měsíci zažili
opravdu dost...
Tak třeba zrovna v družině jsme se z našeho „cestování“ po světě vrátili k pohádkám a divadlu. Tento měsíc
se věnujeme spisovatelce našeho kraje – Boženě Němcové. Děti se dozvídají něco z jejího života a hlavně se
věnujeme pohádkové tvorbě.
- Toník N.: Boženu Němcovou znám, nejoblíbenější moje pohádka je Princezna se zlatou hvězdou. Říkali jsme
si, že je její fotka (B. Němcové) na 500ti koruně, ale to jsem už věděl. Co jsem ale nevěděl, že se narodila ve
Vídni.
V hodině informatiky jsme mezi nás přivítali nového „kamaráda“. Je to robůtek Bootley
a je s ním legrace, ale i práce. Učíme ho nové funkce. Mluvit už trochu umí...
- Maruška, Fany: Z robůtka jsme měli všichni velkou radost, dozvěděli jsme se, že umí
i mluvit. Pro sebe jsme si ho pojmenovali pan Brejlák a má roztomilé ručičky.

Celý květen jezdíme do Trutnova do krytého bazénu na kurz plavání. Děti si to užívají a velmi je to baví.
- Ilonka: Baví mě to moc a úplně nejvíc, že můžeme skákat z můstku.
- Vítek: No mě to taky baví, je to místo tělocviku a je to lepší. Nejvíc se těším na závody v plavání.

29. 4. se naše škola proměnila v čarodějnické doupě. Kdo
chtěl, mohl přijít v kostýmu čarodějnice nebo čaroděje.
Výuka probíhala v čarovném duchu. Děti místo učitelek
učily čarodějnice, které přilétly do školy na koštěti. Míchaly
se lektvary a počítaly čaropříklady. Odpoledne jsme zaletěli
na školní zahradu, kde jsme s rodiči a dětmi hrabali listí a
uklízeli park. Nakonec byl oheň a „buřty“ a bylo to moc fajn!
- Toník N.: Já jsem přišel za čaroděje, hrabání mě nebavilo,
ale ty párečky na konci byly super!
- Anička: Do školy jsem přišla v kostýmu čarodějnice,
vyučování bylo takový dobrý. Hráli jsme i hry. Potom jsme s
taťkou přišli na zahradu pomáhat hrabat listí a opékali jsme
na ohýnku párky...

Slavnost pro maminky
12. května ve čtvrtek se na zahradě školky konala slavnost pro maminky. Děti ze školy rodičům zahrály
divadlo o neposlušných kůzlátkách, přednesly básničky a zazpívaly. Školkáčci vystoupili s básničkami.
Poté si maminky mohly s dětmi vyrobit náhrdelník ze starého trička nebo náušnice z rifloviny. Nechybělo
občerstvení a dárky pro maminky v podobě kytiček. Pro děti byly připravené i soutěže a velký dort! Bylo to
moc povedené odpoledne.
- Péťa: Mamce se moc líbilo, jak jsem hrál kůzle v divadle. Mně se líbily soutěže a pak jsem dal mamce
kytičku.
- Toník K.: Nejvíc mě bavilo, jak jsme maminkám hráli divadlo o kůzlátkách. Líbilo se mi to hodně a byla to
nejlepší akce ze všech.
- Dáňa: Já jsem měl roli kůzlete a divadlo mě moc bavilo. Nacvičovali jsme to s ostatníma dětma. Mamka
měla z kytky radost.
- Serhyi: Nám moc chutnal dort, mamce se líbila kytička i to, jak jsem hrál divadlo.
- Terka J.: Mamka měla radost z kytičky, kterou jsme zasadili babičce do zahrady. Já jsem soutěžila, ale
ségra se styděla soutěžit. Dort byl čokoládový, mňam.
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