
Chvalečák č. 4/2020

rozpočtové opatření č. 1
závěrečný účet obce za rok 2019
účetní závěrku obce za rok 2019
dodavatele na vyžínací příkopové rameno za obecní traktor KUBOTA – f. Agrico s. r. o. 
pronájem části obecního pozemku č. 401/4, katastrální území Chvaleč za účelem parkování
účetní závěrku ZŠ a MŠ pplk. Jaromíra Brože Chvaleč za rok 2019 
finanční dar ve výši 5000 Kč Oblastní charitě Trutnov 
finanční dar Farní charitě Dvůr Králové nad Labem ve výši 1500 Kč
skutečnost, že správní území obce Chvaleč je součástí regionu Místní akční skupiny Království
Jestřebí hory, o. p. s. a územím působnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory
o.p.s. na období 2021–2027  
dodavatele na rekonstrukci umýváren ve 2. NP budovy MŠ Chvaleč – Koupelny na klíč s.r.o. 
dodavatele na rekonstrukci parkoviště Petříkovice – f. REPARE TRUTNOV s.r.o.
dodavatele na rekonstrukci komunikace k obecní tělocvičně ve Chvalči – f. M - SILNICE a.s. 
dodavatele na rekonstrukci komunikace za OÚ ve Chvalči – f. REPARE TRUTNOV s.r.o.    
povolenky pro průjezd polských pracovníků v období červen 2020 – duben 2021   
ukončení smlouvy odborného lesního hospodáře Ing. J. P. k 30. 6. 2020 a uzavření nové
smlouvy na výkon odborného lesního hospodáře od 1. 7. 2020 – Ing. D. V. 

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 16. června 2020.  
Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 byl omluven. 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Příští zasedání se bude konat 8. 9. 2020 od 18.00 h.

Nové lavičky do areálů koupališť

Do obou našich obecních areálů koupališť bylo pořízeno 20 kusů nových laviček. 
Pořizovací cena činila 40.400 Kč. 

V nejbližší době budou smontovány a umístěny na koupaliště.

ZASTUPITELSTVA
Z OBECNÍHO
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Pozemková parcela č. 449/1 mezi bývalou váhou Státního statku a domem rodiny
Dobromyslových. Výměra 1.168 m2, přístup po asfaltové komunikaci v majetku z části obce a
z části Státního pozemkového úřadu. Přes část pozemku vede optický kabel.
Pozemková parcela č. 459 a stavební parcela č. 460/1 tvořící dohromady jeden celek za
garážemi u památníku padlých ve světových válkách u Dobromyslů. Výměra celku je 1.501 m2.
Přístup po obecní komunikaci.

                  Oprava varhan v kapli Petříkovice

Obec Chvaleč nechala zcela opravit varhany v  kapli Sv. Rodiny v Petříkovicích, která je obecním
majetkem.
Varhany jsou již plně funkční, opravu provedl varhanář p. Ivan Červenka z Jakubovic u Lanškrouna
se synem, akci dozoroval p. Karel Müller a diecézní organolog p. Václav Uhlíř. Celkové náklady
opravy činí 80.000 Kč. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat na opravené varhany koncert,
na který Vás všechny srdečně zveme. Koncert se bude konat 19. 9. od 17.00 v kapli Sv. Rodiny
v Petříkovicích a doba trvání bude cca jednu hodinu. Na varhany bude hrát již zmíněný odborník
na varhany p. Uhlíř a zpěvem ho doprovodí sólistka Hana Medková. Více informací najdete
v průběhu léta na plakátovacích plochách po obci, na webových a facebookových stránkách obce.

Nabídka obecních parcel k výstavbě rodinných domů

Obec nabízí v současnosti v katastrálním území Chvaleč tyto parcely k výstavbě rodinných domů
určených pro trvalé bydlení (podmínka):

V katastrálním území Petříkovice u Trutnova obec již žádné pozemky pro výstavbu domů
nevlastní, zájemci se musí obracet jedině na soukromé vlastníky.

Krajské kotlíkové dotace 2020

Královéhradecký kraj plánuje další výzvu „kotlíkových dotací“ začátkem září 2020. Text výzvy bude
zveřejněn již od 1. 7. 2020 na úřední desce kraje. Pokud občané budou mít zájem zjistit konkrétní
informace ohledně kotlíkových dotací - zaregistrování pořadového čísla, podání žádosti,
vyúčtování, atd., je možné toto konzultovat přímo s pracovníky “kotlíkových dotací“ každý den na
Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Odbor Regionálního rozvoje grantů a dotací:

Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@krkralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@krkralovehradecky.cz
Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@krkralovehradecky.cz
Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324, e-mail: jtrojanova@krkralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@krkralovehradecky.cz
Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@krkralovehradecky.cz



Výlet pro seniory 

Sociální výbor při OÚ ve Chvalči 
zve starší spoluobčany na výlet do zámeckého areálu NOVÉ  HRADY.

Prohlédneme si zámeckou expozici, bludiště, zelené divadlo, rozária, zahrady včetně křížové cesty a
dle výběru buď muzeum motokol nebo galerii klobouků.

V areálu se nachází restaurace, zájemci o oběd si budou moci předem vybrat ze tří jídel, svou volbu
sdělí při přihlášce.
Zámecké menu: 1. jelení guláš s houskovým knedlíkem       (155,- Kč)                           
                             2. kuřecí směs se zeleninou a rýží               (139,- Kč)                           
                             3. kuřecí řízek, brambory, zelenina             (135,- Kč)
Oběd si hradí každý sám, v ceně je drůbeží vývar. 

Výlet se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna 2020, odjezd od prodejny ve Chvalči je v 7,30 hodin,
spoluobčané z Petříkovice nastoupí o pět minut později na autobusové zastávce u parkoviště. 

Zájemci z obou obcí hlaste se na obecním úřadě osobně, telefonicky (499 892 114) 
nebo emailem (podatelna@wo.cz) do 10. srpna 2020.

                             Na Vaši účast se těší za sociální výbor Věra Férová

10. Párkyáda

25. července od 15.00 se v Petříkovicích na koupališti koná hodinový závod v pojídání párků.
Srdečně zveme všechny závodníky a závodnice. Pravidla jsou pro všechny stejná. Vítězí ten, kdo sní
nejvíce párků za 1 hodinu. Startovné je 150,- Kč. Přihlášky se podávají u pana Petra Kurice, telefon

604 236 748. Zveme všechny fandy na povzbuzení závodníků a také pro lepší atmosféru. Pro
závodníky jsou připraveny pěkné ceny a vzpomínka na tento zajímavý závod. Pro děti je připravena

soutěž v hodu koule na určený cíl, přihlásit děti lze přímo na místě akce. Během závodu je
připravena soutěž i pro diváky.

    Spolek přátel pod Jánským vrchem

Maškarní karneval

15. srpna se v Petříkovicích ve sportovním areálu koná již 14. ročník oblíbeného maškarního
karnevalu pro děti a dospělé. Přijďte i vy se svými ratolestmi se pobavit. K tanci a poslechu bude

hrát hudba, opět je po setmění přichystán ohňostroj. Začátek v 18 hodin, jakékoliv ceny do tomboly
(i jedlé) jsou, jako každoročně, vítány. 

      Spolek přátel pod Jánským vrchem



OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ

Dobrý den, rádi bychom vás pozvali na připravovanou akci. Jedná se o OLYMPIÁDU PRO STARŠÍ
A DŘÍVE NAROZENÉ. Olympiáda je určena hlavně pro starší a dříve narozené z  území Místní
akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Mohou se však zúčastnit i zájemci z širšího okolí, tak
jak to bylo v minulých letech. Letošní ročník Olympiády je již dvanáctý v řadě. Akce se koná vždy na
začátku září v havlovickém Všesportovním areálu. Pro tento rok bylo zvoleno datum 3. září 2020 a
začátek akce je stanoven na 13 hodin. Vzhledem k  zaměření na území Místní akční skupiny
nabízíme zájemcům svoz i odvoz z tohoto území zdarma. Trasa, časy i místa zastávek budou ještě
upřesněny dle přihlášených účastníků. Olympiády se mohou účastnit senioři s  rokem narození
1955 a starší.

Orientační program celého odpoledne:
12:00-13:00 - příjezd účastníků a přihlášení do soutěží
13:00-13:30 - zahájení, nástup účastníků
13:30-14:00 - kulturní program – vystoupení
14:00-15:30 - zahájení sportovních soutěží – ženy hod válečkem, muži hod paličkou, ženy i muži
hod tenisákem, skok z místa, minigolf
15:30-16:00 - kulturní program – vystoupení
16:00-17:00 - vyhlášení výsledků- společné posezení, občerstvení

Jak je patrné z  programu, jednotlivé soutěže jsou prokládány krátkým kulturním programem,
přestávkou a společným posezením (drobné občerstvení zdarma zajištěno). Není se třeba obávat
přílišné náročnosti jednotlivých disciplín, stejně tak není podmínkou zúčastnit se všech soutěží.
Záleží pouze na rozhodnutí každého z  vás. Pro všechny bude připraveno posezení pod velkými
stany, a pokud by náhodou někdo nemohl účastnit, může celou Olympiádu sledovat on-line přes
odkaz na webkameru na stránkách TJ Sokol Havlovice (http://www.havlovice.cz/sokol). Fotografie
z minulého roku naleznete na www.kjh.cz. Pro účastníky bude zajištěn svoz i odvoz z území MAS a
drobné občerstvení zdarma. Ve stáncích si bude možné zakoupit občerstvení dle aktuální nabídky.
V případě zájmu se zaregistrujte panu na e-mail: prochazkova@kjh.cz (Vaše jméno, příjmení, rok
narození a obec) nebo volejte na telefonní číslo: 730  164 404. Včasná registrace zájemců nám
pomůže s celou organizací, a proto Vás žádáme o přihlášení nejlépe do 21. 8. 2020. V případě, že
se do daného termínu nestihnete přihlásit, přesto Vás v Havlovicích rádi uvítáme a zaregistrujeme
až na místě. Cílem Olympijských her je nejen protáhnout tělo a zasportovat si, ale hlavně se setkat
s vrstevníky. A jak sami víte, „NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE.“

                             Přijďte s námi oslavit 12. ročník Olympiády!

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

Srdečně gratulujeme 

a přejeme mnoho životní pohody,

štěstí a především stálého zdraví!

Jubilea červen - srpen:

Přívratský Jaroslav,
Steinerová Alena, Steinerová Helena,

Machová Anna, Macoun Miroslav



Začaly práce na výstavbě rozhledny Žaltman 

Malé Svatoňovice – Na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor se naplno rozběhly stavební práce na
budování nové rozhledny Žaltman. „Stavební povolení máme vydané, a tak nám nestálo nic
v cestě k zahájení stavby. Dne 3. června 2020 byla podepsána smlouva o dílo se společností
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV, s.r.o. a tím byly zahájeny práce na výstavbě nové rozhledny,“
informoval starosta obce Vladimír Provazník. 

Nová rozhledna Žaltman bude stát do září letošního roku. Ve čtvrtek 24. září 2020 je plánované
její oficiální otevření a zpřístupnění. Stane se tak přesně 53 let od otevření původní rozhledny,
kterou postavili a ve stejný den otevřeli členové TJ Baník Malé Svatoňovice. 

„Sbírka na výstavbu rozhledny bude ukončena 20. června 2020. Na transparentní účet lze
tento den přispívat až do 23:59,“ sdělil starosta Malých Svatoňovic k pomalu končící sbírce a
ocenil její přínos „Sbírka se dostala do podvědomí veřejnosti. Podařilo se vybrat téměř dva
miliony korun. Tato částka nám v rámci celého projektu významně pomůže. Byli jsme skutečně
příjemně překvapeni, kolik lidí se sbírky zúčastnilo a s jakou nostalgií na rozhlednu vzpomínají.
Možná právě proto chtějí, aby dominanta Jestřebích hor na nejvyšším vrcholu Žaltman stála i
pro další generace. Rádi bychom všem, kteří se zapojili do veřejné sbírky na novou vyšší
rozhlednu, poděkovali. Těšíme se na setkání s vámi na vrcholu Žaltman!“

Nejvyšší vyhlídková plošina rozhledny ve výšce 22 metrů po zdolání více než 115 schodů
poskytne panoramatické výhledy na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Adršpašsko-teplické skály,
Ostaš, Broumovské stěny, Orlické hory a samozřejmě z ptačí perspektivy také na blízké okolí –
na Rtyňsko, Úpicko, Trutnovsko.



 Zprávičky z naší školičky

Učení venku je fajn, protože můžeme mluvit nahlas a když si doděláme práci, můžeme si hrát a
stavět domečky.                                                                                     Adélka H.    
Učení venku se mi líbí moc, moc, moc.                                                   Flóra                                     
Venku je to lepší, protože jsme na čerstvém vzduchu.                         Béďa      

Máťa: Dětský den byl dobrý, nemuseli jsme se učit. 

Štěpa: Den se mi moc líbil, protože jsme si zasoutěžili 

Haló, prázdniny se blíží!   
 
Je tady konec školního roku, všichni už se těšíme na prázdniny a do bazénu. Chceme chodit na
zmrzlinu a těšíme se i na výletování. Tento školní rok byl krátký kvůli karanténě, a proto budeme
doufat, že příští rok už takový nebude!

                                    Úvodník napsala Maruška           

A teď vám povíme, jak se učíme venku, jak sportujeme a jezdíme na výlety.    

Protože 25. května jsme už konečně mohli jít do školy a setkat se s kamarády, mohl se pořádat i
Dětský den a jaký byl? To se hned dovíte.
   

       Střílel jsem ze vzduchovky a chodil v Yettiho botách. 
       Mohlo to být klidně delší. Líbilo se mi to. 

       a dostali plyšáky a vajíčko, ve kterém byla hračka. 

Jaký by to byl konec školního roku bez výletu? To si řekli i naši učitelé a vymysleli bezva výlet. Kam?
Na Trosky a Valdštejn. Měli jsme svůj autobus s moc prima panem řidičem a celý den byl parádní.
Nevěříte? Tak čtěte dál.

 



Výlet byl super, nejvíc se mi líbil Valdštejn, ale Trosky byly také hezké. Byly tam pěkné suvenýry
a já jsem si dovezla známku do deníčku. Bavilo mě hrát si v autobuse s Johankou.      Fany 
Výlet se mi moc líbil, protože jsme měli k obědu řízek a viděla jsem různé staré hrady (i cestou
autobusem). Koupila jsem si náhrdelník se srdíčkem a dala jsem si razítko do cestovního
deníčku. Hrad Valdštejn se mi také líbil - koupila jsem si tam nanuk.      Maruška 
Mně se líbil oběd a že jsme mohli být na hřišti a ještě byla pěkná cesta pěšky lesem  na hrad.
Koupila jsem si náhrdelník se srdíčkem.    Vaneska T. 
Na výletě bylo hezky, protože to je jedna z mála škol, kde jezdí na výlety i pan starosta a
babičky. Já tam byl s mamkou. Užil jsem si řízek.      Iggy 
Na výletě se mi líbilo, jak jsme šli po velkých schodech. Koupil jsem si horkou čokoládu a moc
mi chutnala.         Ondra 
Výlet jsem si užila, protože jsem si koupila nějaké věci. Šli jsme po vysokých schodech a líbilo
se mi i na tom obědě, jak jsme byli. Seděla jsem  u stolu s Rozárkou.           Terezka    
Mně se líbilo, jak jsem byla s Terkou a bavily mě vysoké schody a že jsme měli takový krásný
výlet.          Rozárka 

Marťa: chodíme hrát hry s družinou na nové hřiště. Hrajeme si tam na "Lišku". 

Vítek: chodíme na školní zahradu a hrajeme "Černou nohu", pak někdy kopeme s míčem. 

Já se budu koupat v bazénu a skákat na trampolíně.                                    Vítek   
Já si budu hrát s bráchou na vojáky.                                                               Marťa    
Měli jsme jet na dovolenou, ale asi budeme doma a "válet si šunky".        Anička    
Pojedeme do Českého ráje na dovolenou. Postavíme bazén a pojedeme na Slovensko za
babičkou.                                                                                                           Johanka    
Budu se koupat, pojedeme na čundr a doufám, že bude hodně velké vedro, abych mohla nosit
šaty. A určitě si na čundr vezmu "Wostok" (limonáda).                                  Fany 

Toník W: budu si dělat velké jámy do země a budu přes ně jezdit autíčkem   
Aniska: budu si hrát s kamarády   
Terezka M: půjdu na zahradu s Luckou   
Kubík: koupím si traktor a budu sekat trávu   
Péťa Ž.: budu se koupat v bazénu   
Péťa B.: já taky

Terezka: baví mě družina a učení
Fany: mě baví, že se každý den naučím něco jiného a že si můžu povídat s kamarádkami
Dáňa: baví mě nejvíc písanka a učení a taky chodit ven
Áďa: mě baví výlety a divadla

Určitě se vám naše vypravování o výletě líbilo a teď trochu o tom, jak sportujeme:     

       S kamarády si kopeme míčem a hrajeme vybíjenou.        

       Hráli jsme na schovku na letišti a našli jsme při tom ztraceného plyšového draka od Rozárky.  

A jaké jsou naše prázdninové plány?    

Také děti ze školky nám řekly, co budou dělat v létě, když bude svítit sluníčko - hned to zjistíte:

A zpátky do školy s otázkou, co děti bavilo ve školním roce nejvíc: 



Toto vydání připravili – Bc. 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.

Mně moc chutnaly brambůrky a bonbóny! Vaneska T. 
Hráli jsme nejlepší hry na světě a děti měly i dobrý pohoštění. Vítek 
Já jsem slavila narozeniny, mamka mi dala melounovou kofolu a oslava se mi povedla tak, jak
jsem chtěla. Rozárka
Bylo to dobrý, užil jsem si to a byla to velká sranda. Jo a bylo spoustu jídla. Máťa   

Mně se líbilo, jak jsme vařili guláš na ohni.   Ondra
A mně, jak jsme vyráběli vodníka.    Ilonka
Že jsme mohli krájet buřty a brambory na guláš.   Vaneska T.
Moc se mi líbila ta bojovka v lese.    Fany     

        Na otázky z minulého čísla Chvalečáku, kdy jsme se ptali, co bylo pro vás nejobtížnější
během karantény a čím jste se v té době bavili nebo co jste se naučili, jste nám odpovídali takto:
a) nejobtížnější bylo nošení roušky a nemožnost setkávání s příbuznými, ale také chození se
sádrou po úrazu a dokonce chycení kozy na dojení :-)          
b) nejvíce jste se zabývali úklidem, prací na zahrádkách a kolem domů, povídali jste si, pekli dorty,
zpracovávali jste fotky a videa, chodili jste na procházky i stavěli pec a pekli chleba    

V rozhovoru měsíce se paní vychovatelky Petry Lédlové ptala Maruška: 
"Máte ráda prázdniny? "   "Ano, protože svítí sluníčko."
"Je nějaké Vaše oblíbené místo, kam vždy o prázdninách jdete nebo jedete? Můžete nám říci, kde
to je ?" "To je jižní Morava, tam je spousta krásných míst."   
"Co je o prázdninách Vaše nejmilejší zábava?"   "Jsem na zahrádce a chodím na procházky."          
                                                                                                   Děkuji za rozhovor  

Čtvrteční dopoledne předposledního týdne školy bylo ve znamení narozeninových oslav. Všechny
děti, které měly narozeniny v době koronaviru a byly ochuzené o „školní narozeniny“, si v tento
den vše vynahradily. Samy, dle svých představ, si pro ostatní připravily pohoštění a nějakou
soutěž. Na oslavě nechyběly ani balónky a hudba. Moc jsme se všichni bavili. A co na to děti? 

Jako tradičně jsme se ve středu 24. června vydali na hájenku, kde nás čekala dobrodružná cesta
v podobě plnění úkolů a hledání hrníčků, ze kterých jsme vysvobodili dušičky. Celé dopoledne se
neslo v duchu vodníků a atmosféra byla úžasná. Děti si uvařily kotlíkový guláš, zazpívali jsme si
tématické písničky s  panem Vodníkem a paní Vodnicí. Aby děti měly na tento den památku,
vytvořili jsme si vodníka vlastníma rukama. Pojmenovali jsme ho Česílko a hlídá Chvalečský potok
za obecním úřadem na „ Malé straně“. 
Bylo to moc fajn a manželům Kavanovým patří VELKÝ DÍK! ☺  

Otázky pro vás, naše čtenáře, si připravíme do zářijového čísla Chvalečáku.   
Mějte se všichni v létě moc hezky a v září vám povíme, kde jsme všude byli a jaké byly naše prázdniny.

Hájenka 
Hájenka nás potěší, 

něco nás i naučí, 
vždy se rádi vracíme

a často na ni myslíme.
Cestička k ní vede lesem,

batůžek na zádech si nesem.

Básničku složila Adélka H.


