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Vážení spoluobčané,
v tomto předvelikonočním týdnu se Vám dostává
do Vašich rukou další vydání Informací pro
obyvatele obce Chvalšiny, ve kterém budete
seznámeni s událostmi posledních dnů a týdnů a
také s plány obce pro nejbližší dny.
Letošní zima skončila poměrně brzy a již v březnu
se mohlo naplno začít s údržbovými pracemi na
veřejném prostranství. Na hřbitově byly
odstraněny zbývající přerostlé túje, u hřbitovní zdi
byly pomocí pařezové frézy zbroušeny zbylé
pařezy od poražených lip a na jejich místa vysazeny
lípy nové. Nové lipové stromy byly rovněž
umístěny po stranách příjezdové cesty na střelnici.
V druhé polovině března byly zkolaudovány a
oficiálně předány obci do užívání vedlejší polní
cesty na Havaldu a do Červeného Dvora. Tyto polní
cesty byly vybudovány z finančních prostředků ze
státního rozpočtu a jejich hlavním úkolem je
umožnit přístup vlastníkům pozemků na své
pozemky. Přes brod v Červeném Dvoře bude
položena dřevěná demontovatelná lávka. V tuto
chvíli se však stále ještě čeká na všechna potřebná
vyjádření a povolení od dotčených orgánů. I
dřevěná lávka přes potok je považována za stavbu
a neobejde se bez požadované dokumentace.
Na hrací ploše hřiště TJ Sokol bylo započato s
plánovanou regenerací trávníku. Na začátku
dubna pak byly dodány nové střídací lavice. Dále
se připravuje kompletní výměna drenážního
systému hrací plochy a následné pokračování
s regenerací trávníku hrací plochy. O této nákladné
investiční akci bude zastupitelstvo obce jednat na
svém dubnovém zasedání.

Březen, duben č. 2/2019

Na základě požadavku sportujících občanů byl
stržen zarostlý pískový povrch nevyužívaného
hřiště na Dolánku. Hřiště bude nyní upraveno, do
hrací plochy se doplní písek.
Na sídlišti „Vyšehrad“ bude po Velikonocích
započato s výstavbou parkovací plochy u dětského
hřiště. Parkovací plocha naváže na asfaltový
chodník a bude pokračovat podél komunikace až
k potoku. Na novém parkovišti je plánováno příčné
stání osobních automobilů. Dojde rovněž
k výměně lamp veřejného osvětlení u tohoto
nového parkoviště. Po dobu probíhání stavebních
prací se občané vyzývají, aby neparkovali v místě
stavby!
Obec Chvalšiny také postupně dokončuje
rekonstrukci bytu 3+1 v domě čp.37, který by mohl
být přidělován novým nájemníkům již v červnu
tohoto roku. Záměr pronájmu bude zveřejněn na
úřední desce.
V těchto dnech probíhá zadávací řízení na dodávku
několika herních prvků na dětské hřiště v Borové.
Kvalitativně se osvědčilo provedení dětského
hřiště na „Vyšehradě“, herní prvky jsou na vysoké
úrovni a dodavatel těchto prvků navíc provádí
pravidelný servis a revizi celého dětského hřiště.
Vybrané herní prvky budou umístěny do prostoru
návsi v Borové.
Na závěr svého úvodního příspěvku bych rád
pozval všechny občany na tradiční posezení u
májek. Jako obvykle budou připraveny dvě májky
– na hřišti TJ Sokol a na Dolánku. Pro všechny je
připraveno občerstvení od ca 17:00 hodin. Na
hřišti TJ Sokol bude postavena lezecká stěna a pro
nejmenší bude k dispozici skákací hrad. Na
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všechny čeká spousta soutěží a zábavy. Od 20:00
hodin se pak bude konat lampionový průvod.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Na posledním zasedání zastupitelů obce dne
28.03.2019 bylo projednáno a následně
schváleno:
 pořízení fotbalových střídacích lavic
v hodnotě 86.878,- Kč.
 přidělení bytu č.1 v domě Chvalšiny čp.130.
 přidělení bytu č.8 v domě Chvalšiny čp.47.
 přidělení bytu č.9 v domě Chvalšiny čp.47.
 účetní závěrka ZŠ a MŠ Chvalšiny za rok
2018.
 převod kladného hospodářského výsledku
ve výši 201.324,08 Kč do rezervního fondu
školy.
 převod částky 130.375,59 Kč z rezervního
fondu do fondu investic školy.
 ponechání částky 62.970,- Kč z odpisu
majetku za rok 2018 ve fondu investic
školy.
 aktualizace
Pravidel
pro
zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Obcí
Chvalšiny.
 zamýšlený pronájem prostoru určeného
k podnikání v přízemí budovy Chvalšiny čp.
37 o ploše 92,04 m2. Nájem na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Nájemné 27.207,- Kč/rok.
 přidělení zemědělského pachtu vodní
plochy Starý Borovský rybník na parcele KN
p.č. 844/2 k.ú. Chvalšiny o výměře 3172
m2. Pachtovné 800,- Kč/rok. Doba pachtu 5
let s výpovědní lhůtou 1 rok.
 zpráva o hospodaření v lesích Obce
Chvalšiny za rok 2018:
Výnosy
2.529.751,- Kč,
Náklady
1.813.075,- Kč,
Zisk
716.676,- Kč.
 podání žádosti o dotaci na akci Sběrný dvůr
Chvalšiny.
 podání žádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení –
Chvalšiny, Horní náměstí“ a „Rekonstrukce
veřejného osvětlení – Chvalšiny, Dolní
náměstí“.



vypracování zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele projekčních prací nové
ČOV.
 Inventarizační zpráva zákonné fyzické
inventarizace majetku Obce Chvalšiny ke
dni 31.12.2018.
 přijetí daru nemovitostí - pozemků p.č.
1921/4, p.č. 1921/5, p.č. 1921/6 vše v k.ú.
Střemily a p.č. 118/5 v k.ú. Okrouhlík od
Jihočeského kraje.
 příprava podkladů pro oddělovací
geometrický plán k žádosti o prodej části
pozemku p.č. 996/1 a části pozemku p.č.
21/49 v k.ú. Borová u Chvalšin.
 ceník komunikačních kanálů služby mobilní
rozhlas pro obchodní sdělení – SMS 0,79
Kč/SMS a hlasová zpráva 0,99 Kč/zpráva.
Ceny bez DPH.
 navýšení finanční částky pro balíčky
jubilantům na 700,- Kč/balíček.
 poskytnutí finančního příspěvku 3.000,- Kč
Nemocnici
Český
Krumlov,
a.s.
IČ:26095149
na
nákup
nového
bilirubinometru.
Zastupitelstvo také projednalo a vzalo na vědomí:
 Zprávu kontrolního výboru zaměřenou na
kontrolu nákladových položek při opravě
poruch vodovodních sítí prováděných
firmou Čevak a.s..
Na zasedání Zastupitelstva obce Chvalšiny
28.03.2019 nebylo schváleno:
 poskytnutí finančního příspěvku firmě
Maso Hradčany, IČ: 47211580.
Příští zasedání Zastupitelstva obce Chvalšiny se
bude konat ve čtvrtek 25.04.2019 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na Den matek
Ve středu 15.5.2019 od 16:00 hod. se v kulturním
domě bude konat vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ
Chvalšiny ke Dni matek. Všichni občané jsou srdečně
zváni.
ZŠ a MŠ Chvalšiny

Pracovní nabídka
TJ Sokol Chvalšiny hledá vhodného pracovníka na
pozici správce hřiště. Bližší informace sdělí předseda
TJ Sokol Chvalšiny – pan Petr Blažek – na telefonním

2

čísle
775 937 368
sokolchvalsiny@seznam.cz.

nebo

emailu

TJ Sokol Chvalšiny

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2019/2020
do Mateřské školy Chvalšiny – ZŠ a MŠ
Chvalšiny 150
Při samotném zápisu požadujeme od rodičů
osobní schůzku, která je součástí přijímacího řízení
a slouží zejména k vyjasnění toho, co a jakým
způsobem mateřská škola nabízí a zda se nabídka
školy potkává s očekáváním rodičů. Proto je
nezbytné, aby se schůzky zúčastnili pokud možno
oba zákonní zástupci dítěte. Na schůzce odevzdáte
požadované vyplněné a potvrzené dokumenty.
Týden před schůzkou si prosím v MŠ vyzvedněte
příslušné dokumenty, které jsou zapotřebí k zápisu
dítěte do mateřské školy (Žádost o přijetí dítěte do
MŠ, Evidenční list dítěte, Kritéria pro přijetí do
mateřské školy, Generální souhlas, Dotazník).
Domluvte si, prosím, konkrétní čas individuálního
pohovoru:
 osobně při vyzvedávání dokumentů
 na adrese : ms.chvalsiny@zschvalsiny.cz
 na tel: 728762613, 380 7390109

Mobilní rozhlas
Před několika měsíci byla v naší obci spuštěna
služba informování občanů – Mobilní rozhlas. Do
současné doby bylo zaregistrováno již téměř 30%
obyvatel obce, což je relativně vysoký podíl. Aby
byla tato služba maximálně prospěšná a efektivní,
je potřeba registrovat co nejvíce občanů.
Neregistrovaným zájemcům je určen přiložený
leták k vyplnění. Registrovaní uživatelé dostávají
prostřednictvím SMS zpráv informace, jejichž
odběr si zvolí v registračním letáku. Registrace a
služba Mobilní rozhlas jsou zdarma.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Volejbalový turnaj o pohár starosty obce
Po roce se v sobotu 16. 03. 2019 v tělocvičně
Základní školy ve Chvalšinách konal opět
volejbalový turnaj. Pořadateli byli, již tradičně,
chvalšinští volejbalisté. Turnaje se zúčastnilo
celkem 6 týmů. Hrálo se do patnácti, přičemž
každý tým si zahrál s každým dvě utkání. Po celý
čas turnaje panovala v tělocvičně veselá a
přátelská atmosféra, která přilákala i místní
fanoušky. Velkou motivací pro všechny volejbalisty
byly ceny, které darovala Obec Chvalšiny a za které
bychom chtěli moc poděkovat. Hrálo se o pohár

TERMÍN VYZVEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ:
od 29.4. – 3.5.2019 od 6:30 – 16:30 hodin
TERMÍNY INDIVIDUÁLNÍCH POHOVORŮ:
8.5. - 10.5.2019 od 10:00 – 16:30 hodin
K POHOVORU SE DOSTAVÍ:
zákonný zástupce dítěte a přijímané dítě
MÍSTO ZÁPISU:
MŠ Chvalšiny 198
ZŠ a MŠ Chvalšiny

starosty obce a o tři bohaté dárkové koše.
Pořadí týmů dopadlo následovně:
1. Bábovky
2. Plzeň
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3. Sokol
4. Ktiš
5. Salyho andílci
6. Krtci
Během turnaje se všichni hráči a fanoušci mohli
občerstvit v místním bufetu, který obsluhovala
usměvavá Věruška, které tímto děkujeme za
skvělou výpomoc. Doufáme, že éra turnajů v naší
obci jen pokvete a že se všichni příští rok opět
sejdeme.
Volejbalisté

KOUMÁCI a zimní radovánky
Díky pololetním prázdninám jsme měli s dětmi
z Koumáka možnost vyrazit na zasněžené Lipno na
prodloužený víkend.
Program byl díky očekávanému počasí zcela jasný.
Lipno zamrzlé, sjezdovky zasněžené a bazén po
rekonstrukci. Nic nám nebránilo v tom, užít si
aktivní víkend. Od pátečního rána až do nedělního
odpoledne jsme měli zázemí v ZŠ Frymburk, kde
jsme si společně vařili a v době klidu hráli deskové
hry.
Každý den od samého rána svítilo Slunce, což nás
hned v pátek vytáhlo na brusle. Na upravené ploše
pro bruslení jsme vydrželi přes dvě hodiny. Každý
stál na bruslích, ať už poprvé, nebo po několikáté,
ale stál…byla tak skvělá atmosféra. Někteří z nás
hráli i lední hokej. A i přesto, že je led velmi tvrdý,
odcházeli jsme zpět do školy bez zranění.
Odpolední a večerní program už byl v budově
školy. Hrála se šipkovaná, která byla zakončena
najitím sladké odměny, dále různé deskové hry a
samozřejmě námi oblíbené bingo. Druhý den jsme
šli celá skupina na lyžařskou sjezdovku…teda
někdo na bobovou sjezdovku….každý si našel to
své. Dát dětem na výběr bylo dobré rozhodnutí,
každý dělal to, co umí a co ho baví…vždyť od toho
prázdniny jsou. Po lyžování a bobování byl sladký
oběd a zasloužený polední klid. Když už jsme
usoudili, že jsou děti odpočaté, přesunuli jsme se
na výtvarnou část dne. Děti si mohly vyzkoušet

novou výtvarnou techniku, kterou zvládne úplně
každý. Výtvory byly povedené a v neděli předané
rodičům...jak se říká „dáreček z výletu“. Na večer
jsme měli k dispozici tělocvičnu. Opičí dráha a
turnaj v ringu byli hlavní náplní. Vést děti k fairplay a podporovat je ve sportu nám jde. Po
absolutním vyčerpání jsme děti, ale i sebe zahnali
do sprch a spát…usnulo se hned o první
pohádce…teda možná už na začátku pohádky…no,
možná ani žádná pohádka nebyla…já už nevím,
usnula jsem hned. V neděli jsme šli po snídani na
komentovanou prohlídku k místním hasičům, kteří
nás provedli hasičárnou, ukázali veškerou výbavu
a dokonce i sjezd po tyči…bylo to fajn, ale náročné.
Jako odpočinek byl zvolen bazén. Po rekonstrukci
bazénu jsme měli přístup i do venkovních bazénů,
kde se dětem, teda až na tobogán a divokou řeku,
líbilo nejvíc.
Závěrem víkendu byl hromadný úklid využívaných
prostor, společné foto a návrat domů k rodičům.
Díky velkému počtu zúčastněných dětí i vedoucích
byl víkend prostě a jednoduše fajn.
Za Spolek Koumák
Tereza Ficová

Poděkování ochotnickému spolku Brloh
Vysekávám
obří
poklonu
profesionálně
provedenému divadelnímu představení Do
pyžam!! ochotnického spolku Brloh, které se v
kulturním domě odehrálo v sobotu 6. dubna. U
této komedie plné zmatků a kamufláží o zakrývání
manželské nevěry, na jejímž konci se všichni
převléknou do pyžam se všichni zúčastnění napříč
věkem skvěle bavili, jak bylo patrné z několika
potlesků mezi scénami.
Děkujeme rovněž zaměstnancům obce Chvalšiny
za zprostředkování a těšíme se u další kulturní akce
na viděnou.
Věra Čarková s rodinou
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 15.4.2019.
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