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Vážení spoluobčané,
v tomto prázdninovém vydání Informací pro
obyvatele obce Chvalšiny dostáváte do svých
rukou přehled hlavních událostí posledních týdnů
a také informace o plánech a záměrech na týdny
následující.
V sobotu 9.7.2022 se konala tradiční Chvalšinská
pouť. Počasí nám ten den vesměs přálo a tak
návštěvníci pouti mohli strávit celkem příjemný
den. Pro všechny byl připraven bohatý kulturní
program, nechyběl ani tradiční pečený býk a sele.
Rozličné pouťové atrakce a lákadla dokázaly
mnohdy
pořádně
provětrat
peněženky
návštěvníků, hlavně ale rodičů a prarodičů. Již
druhým rokem funguje spolupráce s novým
provozovatelem pouťových atrakcí, který dokázal
chvalšinskou pouť zpestřit a oživit. Z této
spolupráce má profit také obec, která získává
nemalé nájemné za zábor veřejného prostranství
pro pouťové atrakce, a rovněž samotní občané,
pro které platí sjednané nižší ceny některých
atrakcí v porovnání s cenami na poutích v blízkém
okolí. Třebaže rozhodnutí o uzavření smlouvy
s novým
provozovatelem
pouti
nebylo
jednomyslné, jsem rád, že naprostá většina
zastupitelů s návrhem smlouvy o provozování
atrakcí souhlasila. Samotné výsledky spolupráce
v porovnání s minulostí jsou více než přesvědčivé.

Červenec, srpen č. 28/2022

Dne 5.8.2022 byl kolaudován půdní byt v bytovém
domě č.p. 187. Jak bylo již několikrát napsáno,
nabídka pronájmu tohoto bytu bude uveřejněna
na úřední desce a až poté mohou případní žadatelé
podávat žádosti o přidělení bytu. V tuto chvíli se
však ještě čeká na zřízení odběrného místa
elektrické energie (namontování elektroměru),
které by mělo být provedeno během několika
týdnů. Až poté bude tedy moci být tento nový
půdní byt nabídnut k pronájmu.
Koncem července byla vyasfaltována plocha před
hasičskou zbrojnicí. Jednalo se o celkem náročnou
a rozsáhlou rekonstrukci celé plochy před
hasičárnou a garážemi pro komunální techniku.
Všechny stavební práce však byly již řádně
ukončeny a hotové dílo bylo bez vad a nedodělků
předáno obci.

Na rekonstrukci plotu mateřské školy nadále
probíhají stavební práce. Část plotové zídky byla
po vybourání nově vybetonována, některé části
původní betonové zídky však vzhledem ke svému
výbornému stavu mohly být ponechány a budou
pouze potaženy korekční betonovou hmotou.
Občas se zdá, že stavba neubíhá a jenom nečinně
stojí, je nutné však vzít v potaz, že betonová hmota
musí také několik týdnů zrát. Vše tedy probíhá
podle sjednaného harmonogramu stavebních
prací ve smyslu uzavřené smlouvy.
Nejnáročnějším stavebním počinem letošního léta
je kompletní výměna rozvodů vody a odpadů
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v budově základní školy. Ve všech třídách a
učebnách základní školy byly ze zdi vysekány a
odstraněny staré vodovodní trubky a odpadní
roury. Následně pak byly položeny nové rozvody
studené a teplé vody, rovněž byly rozvedeny nové
odpadní roury. V kotelně školy byl instalován nový
bojler. Na chodbách základní školy byly
vybudovány sádrokartonové podhledy a pod
stropem byly umístěny nové kabely elektrických
rozvodů a také datové kabely. V tuto chvíli se
postupně
dokončují
obkladačské
práce
v jednotlivých třídách a učebnách, poté budou
připevněna umyvadla na svá místa a nakonec
nastoupí malíři, kteří chodby a části tříd vymalují.
Ve středu 14.9.2022 pak bude základní škola
pořádat den otevřených dveří, kdy se veřejnost
bude moci podívat do prostorů školy.
Na místě bývalé požární nádrže pod budovou
obecního úřadu postupně nabývá své podoby
dlážděná kamenná vodoteč. Kameníci mistrně
dláždí nové kamenné koryto a postupně se také
upravuje bezprostřední okolí tohoto nově
vytvořeného koryta vodoteče. Do volného
prostoru budou zasazeny stromy a přibydou
lavičky. Je záměrem obce jednou tímto způsobem
postupně opravit celou vodoteč na dolním
náměstí. Pro informaci občanů je třeba doplnit, že
původní stará kamenná koryta musejí být ve
vodoteči zachována, protože se jedná o
památkově chráněný prvek chvalšinského

náměstí.
Po ukončení kamenických prací na korytu
vodoteče se kameníci přesunou ke kostelu svaté
Máří Magdaleny a rozeberou kamennou zídku u
silnice kolem kostela. Postupně ji pak opět dají
dohromady a celkově rekonstruují. Svrchní
betonový pruh části zídky u hlavní silnice nad

kostelem bude nahrazen kameny. V podstatě
bude celá rekonstruovaná zídka okolo kostela
vypadat tak, jak byla před dvěma lety započata
oprava zídky v části naproti obecnímu úřadu.
Na konci srpna bude odkryta v parku na horním
náměstí historická studna. Tato původní kamenná
studna hluboká asi 15 metrů bude vyčištěna a
rekonstruována. Nově pak bude vyzděna asi 70 cm
vysoká nadzemní část studny. Studna bude uvnitř
osvětlena a bude zakryta průhledným
bezpečnostním sklem. Tato historická studna byla
objevena při pokládce zemního kabelového vedení
při výměně lamp veřejného osvětlení v parku na
horním náměstí. Jelikož je tato studna asi 15 m
hluboká, musela být z důvodu rizika zřícení
provizorně zakryta betonovými panely a nyní bude
citlivě rekonstruována.
Začátkem srpna byla Obcí Chvalšiny podána žádost
o dotaci na nové svozové vozidlo. Státní fond
životního prostředí České republiky žádost naší
obce během velice krátké doby vyhodnotil,
náležitě schválil a určil výši přidělované dotace.
Nyní se ještě čeká na formální zaslání
ministerského rozhodnutí o schválení státní
podpory. V dohledné době pak bude nová
multikára naší obci dodána. Nové svozové vozidlo
bude na elektrický pohon, bude využíváno
především pro svoz barevných pytlů s vytříděným
odpadem, dále samozřejmě také pro svoz
bioodpadů a dalších materiálů. Obec Chvalšiny se
takto zařadí mezi první obce v Jihočeském kraji,
které úspěšně využily nabízené dotace na pořízení
vozidel na elektrický pohon.

Na přelomu července a srpna byly provedeny
zaměřovací práce na připravovaném tréninkovém
hřišti v areálu hřiště TJ Sokol Chvalšiny. Nové
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tréninkové hřiště bude umístěno v prostoru za
brankovištěm směrem ke kempu a Školnímu
rybníku. Zásahem do přilehlého svahu dojde ke
zvětšení plochy potřebné pro umístění nového
hřiště. Tréninkové hřiště by mělo mít parametry
hřiště na sálovou kopanou a bude mít povrch
z umělé trávy třetí generace. Plánuje se rovněž
vybudování osvětlení tréninkové plochy, aby
mohla být využívána také během podzimních a
zimních měsíců roku. Společně se stavbou
tréninkového hřiště z umělé trávy s dlouhým
vlasem budou provedeny terénní úpravy okolí
tribuny. Bude vybudován chodníček okolo tribuny,
aby byl umožněn oddělený pohyb hráčů a
veřejnosti během sportovních utkání. Celý areál
hřiště TJ Sokol Chvalšiny by ještě měl být nově
oplocen.
Obecně nerad píšu o nepříjemných věcech. Někdy
je však nutné veřejnost seznámit s některými
nešvary v obci. Možná si následující řádky přečtou
také strůjci popsaných činů. Před několika lety bylo
na hřišti TJ Sokol vybudováno pískové hřiště na
beach volejbal. Nedávno pak při údržbě areálu
bylo pracovníky obce nalezeno v písku zahrabané
tenké ocelové měřící pásmo, které bylo nalámáno
na mnoho různě dlouhých ostrých kousků. Snad
v tom nebyl špatný úmysl, protože beach volejbal
se zpravidla hraje naboso a chodidla pořezaná o
ostré kousky ocelového pásma nejsou jistě žádná
výhra. Podobné překvapení pak čekalo na
zaměstnance prodejny COOP před několika dny.
Po noční návštěvě prostoru před vstupem do
prodejny zůstala rozbitá dřevěná skříňka, do které
se umisťují smuteční oznámení, všude samé střepy
a prázdné láhve od alkoholu. Občas by to chtělo,
aby tito pachatelé o svých činech trochu více
přemýšleli a domýšleli možné následky svého
jednání. Pak by zcela jistě náš svět vypadal o
poznání lépe….
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje



Matrika je z důvodu čerpání dovolené
v době od 15.8. 2022 do 19.8. 2022
(včetně) uzavřena.
Nájemní smlouvy k hrobovým místům jsou
připraveny a občané je mohou od 1.9.2022
podepsat na obecním úřadě.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na setkání heligonkářů a
harmonikářů
V sobotu 10.9.2022 od 13:30 hodin se v kulturním
domě koná III. ročník přátelského setkání
heligonkářů a harmonikářů. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Zhodnocení školního roku 2021/2022
Milí rodiče, vážení občané,
opět nám uběhl další školní rok, kdy nás v průběhu
roku částečně ještě omezovala některá vládní
opatření ohledně testování nebo nošení roušek,
naštěstí ale nedocházelo k žádnému masivnímu
zavírání škol. Žáci konečně prožili téměř normální
školní rok a výchovně-vzdělávací proces proběhl
prezenčním (částečně hybridním) způsobem, který
je neoddiskutovatelně přínosnější. Distanční
forma vzdělávání u některých tříd proběhla
tradičně v prostředí Google classroom, které bylo
pro žáky plně připraveno. Škola poskytovala celý
školní rok v odpoledních hodinách doučování (i
distanční formou), zejména pro žáky dlouhodobě
nemocné a žáky ohrožené školním neúspěchem.
Bohužel po končících restrikcích s pandemií přišel
válečný konflikt na Ukrajině, který způsobil
migrační vlnu a zhoršující se ekonomickou situaci
ve společnosti. Naše škola doposud nepřijala
žádné žádosti o přijetí pro ukrajinské žáky, a ani
speciálního zápisu se nikdo nezúčastnil.
Díky rušení koronavirových opatření se mohli žáci
naší školy (především ve 2. pololetí) zúčastnit
velkého počtu akcí a někteří byli i velmi úspěšní.
Jednalo se o různé vědomostní i sportovní soutěže,
olympiády,
exkurze,
besedy,
divadelní
představení, třídní i školní projekty, výlety, veřejné
akce ve spolupráci s obcí a místními spolky a
mnoho dalších činností, které jste mohli sledovat
na našich webových stránkách školy. Mezi největší
akce patřil Den matek, kterého se účastní žáci
všech ročníků školy a široká veřejnost v KD
Chvalšiny.
V dubnu a květnu také konečně proběhl zápis do
1. ročníku a zápis do MŠ za přítomnosti rodičů i
žáků přímo ve škole a školce. Paní učitelky si
pečlivě připravily zajímavé úkoly, aby si děti mohly
ověřit svoji připravenost k nástupu do školy a
školky. Ty se snažily zvládnout všechny úkoly a
jejich snaha byla patřičně odměněna. Do první
třídy pro školní rok 2022/2023 nastoupí 12 dětí, a
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děti do MŠ byly přijaty do maximální kapacity MŠ.
Na všechny se srdečně těšíme.
Také všichni žáci 9. ročníku a vycházející žáci 8.
ročníku byli úspěšně přijati na své střední školy a
učební obory.
Činnost naší školní družiny byla opět naplněna
různorodými aktivitami pro žáky tak, aby byl
naplňován ŠVP zařízení zájmového vzdělávání pod
vedením našich úžasných vychovatelek.
Škola se pečlivě připravuje na povinnou úpravu
školního vzdělávacího programu (ŠVP) vzhledem
k úpravě RVP ZV a to od prvního září 2023/2024.
Hlavní a zásadní změna se týká předmětu
informatika. Vzhledem k úpravám a novému
přístupu k tomuto předmětu ze strany MŠMT
bude nutné školu materiálně a technicky vybavit.
Nákup didaktických IT pomůcek se již postupně
realizuje, největší finanční položkou byl nákup
audiovizuální techniky do tříd, měřících jednotek
PASCO a mobilních zařízení nutných na realizaci
výuky. Na toto vybavení získala škola peníze z
účelové dotace MŠMT, operačního programu
Šablony III, od společnosti Attavena a obce
Chvalšiny.
Naše škola, jako jeden z prvních žadatelů v kraji,
naplnila maximální časovou dotaci v projektu OP
VVV - Šablony I, II a III a k 31.08.2022 končí
realizaci v tomto projektu. MŠMT však vyhlásilo
nový operační program JAK (operační program Jan
Ámos Komenský), do kterého se naše škola zapojí
již od 1.9.2022 a naváže na velmi úspěšný již
zmíněný operační program OP VVV – ŠABLONY. OP
JAK je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj
pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v
mateřských a základních školách. Dále se škola
zapojila do projektu Jihočeského kraje pro
vytvoření naučné mlátové cestičky v zahradě MŠ
Chvalšiny a nákup polytechnických didaktických
pomůcek. Škola je dále zapojena do projektu PŠU
(pomáháme školám k úspěchu – The Kellner
Family Foundation) a již dlouhodobě spolupracuje
s neziskovou organizací Women for Women, která
dotuje z darů jídlo pro sociálně slabé a
znevýhodněné žáky naší školy.
Velmi negativní je snižující se počet žáků v základní
škole. Ze statistických výkazů vyplývá, že se za
posledních 6 let snížil počet žáků o 22, to je o celou
jednu velmi početnou třídu. Počty přijatých dětí do
MŠ nabízejí jistou dávku optimismu, ale tento stav
se projeví ve škole až za další 3 – 4 roky.

Optimistický je naopak minimální počet odkladů
povinné školní docházky.
Děkuji
všem pedagogickým
a
provozním
pracovníkům Základní školy a Mateřské školy
Chvalšiny za nadstandardní práci, pracovní
nasazení a morálku, vytrvalost, organizační
zajištění a příjemnou atmosféru na pracovišti.
Stále stoupající tendencí jsou na pedagogické
pracovníky prostřednictvím orgánů státní správy,
médii i veřejností kladeny čím dál větší nároky,
které se stávají opravdu neúnosnými. To se
pochopitelně odráží na vyčerpání a zdravotním
stavu pedagogických pracovníků, škoda že výše
uvedená témata orgány a média příliš neprobírají.
Poděkování patří samozřejmě zastupitelstvu obce
v čele s panem starostou za finanční podporu a
zapojování do projektů vedoucích ke zlepšování
materiálně technického vybavení a zvyšování
úrovně vzdělávání ve škole, za osobní podporu a
nadstandardní přístup.
V současné době probíhá kompletní a rozsáhlá
rekonstrukce vody a odpadů v celé škole. Díky
novým rozvodům teplé vody do všech tříd a
kabinetů se posouvá komfort vzdělávání o velký
krok dopředu a současně dostanou vnitřní
prostory školy nový modernější nádech 21. století.
Na závěr chci poděkovat rodičům za pomoc a
společně vyvinuté úsilí, součinnost s pedagogy,
vedením školy a podporu Základní škole a
Mateřské škole ve výchově a vzdělávání jejich dětí.
V případě potřeby řešení problému nebo získání
relevantních informací se neváhejte obrátit na
učitele a vedení školy. Pokud to bude v našich
silách, pomůžeme.
Dnešní svět, školy nevyjímaje, čelí spoustě
dezinformací a informací vytržených z kontextu,
polopravd a lží. Nenechme se tímto vším ovlivnit,
zpomalme a promluvme si, nakonec vždy dojdeme
ke společné cestě a věřím, že snad i cíli.
Poslední důležitá zpráva se týká mateřské školy.
Stále ještě v letošním školním roce došlo v MŠ
k velkým událostem. Obrovské personální změny,
časté pracovní neschopnosti a neshody v kolektivu
dětí i rodičů vedlo k nepohodě všech. Část rodičů
se mnou již mluvila o časté fluktuaci pedagogů,
častém střídání i neznámých učitelek při
odpoledním předávání dětí. S touto nastalou
situací se bylo možné vypořádat pouze dvěma
způsoby, zavřít nebo omezit provoz MŠ, nebo
využít maximální potenciál všech pedagogických
zaměstnanců MŠ i ZŠ Chvalšiny. Rozhodl jsem se
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pro druhou variantu, protože dobře vím, jaké
komplikace jste vy, rodiče, měli v době vládních
restrikcí a omezení s možnostmi hlídání a
nedostačujícím počtem dnů dovolených. Děkuji
Vám moc za trpělivost a shovívavost, za vstřícnost
a ochotu pomoci.
Pro školní rok 2022/2023 bude vedením MŠ
pověřena Bc. Danuše Pimparová DiS., která si ve
spolupráci s vedením školy pečlivě vybrala svůj
pedagogický tým. Pevně věřím, že se situace MŠ v
budoucím školním roce ustálí, vaše děti najdou
cestu a vztah k novým paním učitelkám a všichni
společnými silami vybudujeme pozitivní, stabilní a
harmonické prostředí.
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

Poděkování
Již třetím rokem pořádáme letní tábory pro lidi
s autismem v krásných prostorách fary ve
Chvalšinách. Máme tu každé léto dva turnusy,
jeden pro děti do 10 let a druhý pro starší klienty.
A právě pro ně jsme minulý rok vymýšleli program
tak, aby to byla pořádná klučičí zábava, protože
zde máme skoro samé kluky. Jednu naší asistentku
napadlo oslovit místní Motoklub KRTCI. Ze setkání

s nimi byli naši klienti nadšení, motorky je nadchly,
celý večer a následující dny o tom mluvili, kdo
nemluví, tak alespoň zvukem naznačoval hukot
motorky. Během roku se nás několik klientů ptalo,

jestli budou na táboře zase motorky. Domluvili
jsme se tedy i letos s klukama z motoklubu a 27.
července 2022 navečer proběhlo u místního hřiště
opět setkání. Kluci z motoklubu nejdříve pořádně
prohnali svoje stroje a poté ochotně svezli naše
klienty, jednoho dokonce sedmkrát a kdybychom
ho nezarazili, jezdil by do noci. Chtěli bychom moc
poděkovat za obrovskou vstřícnost kluků
z motoklubu, ochotně naše klienty vozili, ochotně
jim odpovídali na otázky, ochotně jim půjčovali
helmy, aby je prozkoumali a ještě pro ně měli
připravené dárky. Vůbec jsme nevěřili, že i klienti
s těžší formou autismu si na motorku sednou,
nebudou se bát hlasitého zvuku a dokonce se
nechají svézt. Na závěr kluci z motoklubu svezli i
naše asistenty, kteří to měli jako odměnu za
celotýdenní náročnou asistenci u našich klientů.
Moc děkujeme klukům z motoklubu, že našim
klukům dělají svět radostnější.
Petra Marešová,
vedoucí tábora APLA Jižní Čechy, z. ú.

Veteránská rallye znovu ve Chvalšinách
Milovníci klasiky si přijdou na své v sobotu 10. září.
Do Chvalšin opět zavítají stroje, které psaly
automobilovou historii. Třináctý ročník South
Bohemia Classic, mezinárodní setinové rallye
veteránů, sem zavede rekordní počet 160 posádek
z deseti zemí světa.
Hodnotné skvosty začnou na chvalšinskou náves
přijíždět ve směru z Prachatic krátce po sobotním
poledni. Nejzajímavějším místem k jejich sledování
bude komunikace mezi Restaurací U Jelena a
bývalou Restaurací Na Rynku. Na úseku u parku
pořadatelé soutěže ve spolupráci s lokálními
motoristickými nadšenci zorganizují takzvaný test
přesnosti, který se každoročně těší početné
divácké kulise a skvělé atmosféře.
Poté budou nablýskané veterány pokračovat do
areálu Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře,
odkud po obědové pauze zamíří přes Kájov a
Větřní do Rožmberku nad Vltavou.
Nabité startovní pole slibuje skvělou podívanou.
Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé
značky – jmenujme například Bentley, Jaguar, MG,
Triumph, Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey,
Chevrolet, De Tomaso, Maserati, Škoda,
DeLorean, Ferrari, Cadillac nebo Alfa Romeo.
Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type
vyrobené v roce 1931, které na jih Čech přiveze
posádka Curtis Liposcak / Dan Lanier ze Spojených
států amerických.
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XIII. South Bohemia Classic 2022, největší
tuzemská setinová rallye, odstartuje v pátek v
16:45 na českobudějovickém náměstí Přemysla
Otakara II. a trasa vede přes Lišov, Hlubokou nad
Vltavou, Holašovice či Zlatou Korunu do centra
Českého Krumlova. Odtud posádky zavítají do
hlavního dějiště soutěže, Hotel Resortu Relax v
Dolní Vltavici. Během sobotní etapy veteránisté
pojedou na Šumavu, užijí si krásné silničky kolem
lipenské vodní nádrže nebo výhledy z vrcholu
Kramolína od Stezky korunami stromů. Vrcholem

oblíbené motoristické akce bude Grand Prix
Kaplice s bohatým doprovodným programem už
od 13 hodin.
Více informací je průběžně zveřejňováno na
www.southbohemiaclassic.cz.
Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Přestavba budovy bývalé dřevovýroby

V neposlední řadě budou v objektu také malé
skladovací prostory, které náleží k bytovým
jednotkám. V suterénu bude prostor pro technické
vybavení objektu, kde budou umístěny skladovací
prostory a prostory domovního vybavení, zejména
pak nová kotelna. Do budovy obytného domu
povede jeden hlavní vchod, dále jeden vedlejší a
samostatné vstupy budou mít také některé byty.
V objektu bude ponechán funkční výtah. Celý
objekt budovy bude zateplen.
Celková rekonstrukce budovy si vyžádá mnoho
stavebních úprav včetně nové střechy. Jelikož se
jedná o finančně náročnou stavební akci, bude
obec muset pečlivě sledovat vyhlašované dotační
tituly. Naštěstí bydlení patří mezi hlavní priority
každé vlády a tak se snad podaří v blízké
budoucnosti nalézt vhodný zdroj financování, jako
se to ostatně dařilo doposud. A jak může nově
přestavěná budova vypadat? Malou ochutnávku
naleznete níže.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

V roce 2018 obec Chvalšiny koupila od
soukromého vlastníka areál bývalé dřevovýroby.
V roce 2021 byl v části areálu zprovozněn nový
sběrný dvůr. Zbývající část budovy dřevovýroby
bude
podle
připravované
projektové
dokumentace přestavěna na bytové jednotky a
prostor pro komunitní činnost. Pokud by někdy
v budoucnu vyvstala potřeba obce přebudovat
bytový dům na jiný účel užití, např. sociální zařízení
s pečovatelskou službou, může být alternativně
prostor pro komunitní činnost přebudován na
zázemí pečovatelské služby.
Budova bytového domu bude mít dvě obytná
podlaží. V objektu bude zřízeno celkem 10
bytových jednotek různých velikostí. 5 bytových
jednotek se bude nacházet v přízemí a 5 bytových
jednotek bude v druhém nadzemním podlaží.
V přízemí objektu vznikne v části sousedící se
sběrným dvorem také prostor pro komunitní
činnost včetně zázemí (klubovna, herna).

Poznámka redakční rady
Příspěvky do novin „Informace pro obyvatele obce Chvalšiny“
zasílejte v elektronické podobě na e-mail: podatelna@chvalsiny.cz
a to vždy do konce měsíce pro zveřejnění v měsíci následujícím.
Měsíční zpravodaj obce Chvalšiny. Místo vydání Chvalšiny. Datum
vydání 11.8.2022.

Pohled od silnice směr Brloh
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Pohled ze sběrného dvora

Pohled od hřiště

Pohled z uličky
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Ample Strike proběhne letos už podeváté, nově bude řízeno ze dvou velitelství
Na konci srpna a v první polovině září se
v ČR už podeváté uskuteční mezinárodní
cvičení Ample Strike, jehož hlavním cílem
je sladění činnosti předsunutých
leteckých návodčí s posádkami letadel a
velitelů na zemi. Kromě pěti set českých
vojáků se do něj zapojí stovka
zahraničních, z pěti armád NATO. Vůbec
poprvé bude vzdušné operace řídit také
Národní středisko řízení a velení (ANCC).
Ample Strike proběhne od 29. srpna do 16. září, cvičit se bude na letištích v Náměšti
nad Oslavou, Čáslavi a Kbelích, ve výcvikových prostorech Boletice a Libavá a v okolí
Českých Budějovic.
Kromě spolupráce návodčích s osádkami letounů se bude procvičovat plánování a
realizace společných leteckých operací typu COMAO (Composite Air Operations). Ty
bude vůbec poprvé řídit kromě velitelství v místě cvičení také Národní středisko řízení
a velení ve Staré Boleslavi (ANCC).
„Cvičení je nově plánováno jako dvoustupňové a některé úkoly budou řízeny právě z
ANCC (Air National Command Centre). Nedílnou součástí je také prověření
schopností hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám, tzv. Host
Nation Support,“ uvedl řídící cvičení brigádní generál Rudolf Straka.
Podporu bude česká armáda během cvičení poskytovat
vojákům z Estonska, Německa, Slovenska, Slovinska a
USA. Kromě domácí pozemní a vzdušné techniky
(vrtulníků Mi-35/24, Mi-171, L-159 a CASA C-295) se
počítá například s německými bitevníky Panavia
Tornado, Eurofighter Typhnoon. Účast přislíbil rovněž
americký letoun zajišťující doplňování paliva ve vzduchu
KC-135 a bitevní vrtulníky AH-64.
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