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Vážení spoluobčané,
v tomto prvním prázdninovém vydání Informací
pro obyvatele obce Chvalšiny není příliš prostoru
pro můj klasický úvodník, ve kterém se obvykle
snažím informovat širokou veřejnost o
nejdůležitějším dění v naší obci. Pokusím se vše
proto vynahradit v příštím vydání, které je
plánováno na konec měsíce srpna.
Dovolte mi alespoň srdečně pozvat všechny
občany na letošní Chvalšinskou pouť, jejíž hlavní
akce se konají v sobotu 13. července. Pro všechny
je připraven bohatý kulturní program, nebude
chybět tradiční pečený býk a selátko. Program
pouti je uveden na poslední straně tohoto
zpravodaje.
Současně bych rád informoval občany obce o
připravovaném Mistrovství České republiky ve
všestrannosti v Borové, které bude Sportovní klub
Borová pořádat 1.-4. srpna. Jedná se o prestižní
soutěžní akci celorepublikového významu, pro jejíž
pořádání byla letos vybrána právě Borová u
Chvalšin. Všem závodníkům a závodnicím je třeba
popřát do nadcházejícího klání mnoho úspěchů.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce













Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Na svém zasedání dne 20.06.2019 obecní
zastupitelstvo projednalo a následně schválilo:
 Zprávu
nezávislého
auditora
o
přezkoumání hospodaření obce k 31.
prosinci 2018.
 celoroční hospodaření a závěrečný účet
Obce Chvalšiny za rok 2018 s výsledným
schodkem 7.152.318,42 Kč bez výhrad.



Červenec č. 4/2019

účetní závěrku Obce Chvalšiny za rok 2018
s hospodářským výsledkem 6.080.809,03
Kč, který ponechává v nerozdělném
výsledku hospodaření předcházejících
účetních období.
navýšení příspěvku zřizovatele do rozpočtu
ZŠ a MŠ Chvalšiny pro rok 2019 o částku
428.979,- Kč.
žádost o provedení rozvodů a zasíťování
kabinetů ZŠ a MŠ Chvalšiny v částce
61.441,- Kč.
záměr prodeje pozemků p.č. 996/38 k.ú.
Borová u Chvalšin o výměře 450 m2 a p.č.
21/50 k.ú. Borová u Chvalšin o výměře 943
m2. Cena 50,- Kč/m2. Náklady spojené
s převodem pozemků hradí kupující.
záměr prodeje pozemků p.č. 233/2 k.ú.
Chvalšiny o výměře 156 m2 a p.č. 1898/3
k.ú. Chvalšiny o výměře 16 m2. Cena 50,Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemků hradí kupující.
dodavatele pro plnění veřejné zakázky
„Modernizace ČOV Chvalšiny – projektová
činnost“ - firmu VAK projekt s.r.o., která ve
výběrovém řízení podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku a splnila všechny
podmínky účasti stanovené zadavatelem.
Nabídková cena 694 700,- Kč bez DPH.
dodavatele k plnění veřejné zakázky
„Odborné učebny v ZŠ Chvalšiny“ firmu Ing. Ivan Štrosser, která ve
výběrovém řízení podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku a splnila všechny
podmínky účasti stanovené zadavatelem.
Nabídková cena 1.071.738,- Kč bez DPH.
vyhotovení projektové dokumentace pro
obnovu vodovodu v částech obce
Chvalšiny a pro vodovodní přivaděč
Hejdlov-Červený Dvůr.
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uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku
st. p.č. 363 k.ú. Chvalšiny včetně budovy a
kupní smlouvy na koupi pozemku p.č.
1256/6 k.ú. Chvalšiny s VLS ČR s.p.
rozpočtové opatření č. 8/2019 k rozpočtu
Obce Chvalšiny.
zápis v kronice obce Chvalšiny za rok 2018.
pověření pro starostu obce na zajištění
oddělovacího
geometrického
plánu
k žádosti o prodej části pozemku p.č. 269/4
k.ú. Chvalšiny. Náklady na pořízení
geometrického plánu neponese Obec
Chvalšiny.
hodnotící a výběrovou komisi pro akci
„Rekonstrukce
hasičské
zbrojnice
Chvalšiny“.
dva členy Školské rady při ZŠ a MŠ
Chvalšiny pro funkční období od 1.7. 2019
do 28.2.2020.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.:1030052150/001
s E.ON Distribucí, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7 – umístění
distribuční soustavy – kabel NN s názvem
„Chvalšiny K/940/8, přeložka - NN“.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.:1030052484/002
s E.ON Distribucí, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7 – umístění
distribuční soustavy – s názvem „Chvalšiny
K/114 - NN“.
podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku p.č. 994/5 k.ú. Borová u Chvalšin
od Státního pozemkového úřadu na Obec
Chvalšiny.

Zastupitelstvo obce odložilo své rozhodnutí:
 o žádosti o odstranění dřevěného
přístřešku u kulturního domu na některé
z příštích zasedání zastupitelstva.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Naše další víkendovka
O víkendu ve dnech 17. až 19.5.2019 jsme pořádali
ve Chvalšinách dětskou okresní akci Stezka 2019.
Akce se zúčastnili kamarádi ze spolků Kaplice a
Větřní. Hlavní náplní našeho víkendové setkání
bylo změřit síly v soutěži Stezka, kdy děti ve
dvoučlenných hlídkách změřily své síly na
tříkilometrové trati se stanovišti. Museli zde

prokázat znalosti a dovednosti např. z první
pomoci, střelby z luku, uzlů, ohňů a ohnišť,
živočichů a rostlin. Následně jsme v sobotu
odpoledne změřili síly s ostatními spolky v turnaji
ve vybíjené.
Naše účast v letošním ročníku Stezky nebyla moc
veliká, ale myslím, že soutěžící za Spolek Koumák
Jan Urban, Ladislav Decarli a Nela Kotlárová se
neztratili a soutěž, jakož i celou víkendovou akci si
užili. V celkovém hodnocení soutěže obsadil náš
Spolek třetí místo. Doufám, že v příštím ročníku
akce Stezka náš Spolek bude reprezentovat více
hlídek a dosáhneme třeba i na stupně vítězů.
Touto cestou děkujeme panu starostovi Ing. Jiřímu
Borskému za jeho účast při zahájení akce a dále při
vyhlašování výsledků. A velké díky patří ZŠ a MŠ
Chvalšiny za zapůjčení prostor pro tuto akci.
Spolek Koumák

Dětský den ve Chvalšinách
V neděli dne 9. 6. 2019 opět po roce ožil les za
Chvalšinami a to akcí v rámci oslav Mezinárodního
Dne Dětí. Konala se zde totiž Barevná cesta lesem.
Start byl tradičně na sídlišti na dětském hřišti, kde
každý obdržel startovní průkaz a mohl se vydat na
cestu do lesa. V barevném lese na děti čekala
barevná stanoviště, na kterých musely plnit
zábavné úkoly – poznat pohádku, ošetřit
zraněného slona, hodit míček kočce do tlamy,
skákat v pytli, sáhnout si do zavřené krabice a
poznat co v ní je. Také děti musely ukázat, že umí
barvy, tvary a počítat, překonat překážkovou
dráhu a nakonec si mohly vyzkoušet stříkat
s hasičskou hadicí. Pak už téměř každý pospíchal
do cíle, jelikož tam se vždy najde něco na zub.
Toho, kdo splnil všechny úkoly, čekal v cíli balíček
a tradičně špekáček od myslivců. Barevnou cestu
lesem si prošlo téměř sto dětí.
Touto cestou velmi děkujeme za finanční podporu
obci Chvalšiny a dále za spolupráci a pomoc –
Mysliveckému
spolku
Chvalšiny,
Sboru
dobrovolných hasičů obce Chvalšiny, všem dětem
a dospělým na stanovištích a za zmrzlinu firmě Jiří
Jung (zmrzlina na horním náměstí obce).
Spolek Koumák

Informace o uzavření mateřské školy
V době letních prázdnin bude provoz mateřské
školy od 29.7. do 30.8.2019 uzavřen. Mateřská
škola bude opět otevřena v pondělí 2.9.2019.
ZŠ a MŠ Chvalšiny
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Mistrovství České republiky
ve všestrannosti 2019 se blíží
První srpnový víkend 1. - 4. 8. 2019 se kolbiště
Sportovního klubu Borová otevře účastníkům MČR
ve všestrannosti, a to ve všech kategoriích.
Všestrannost je olympijská disciplína a předchozí
tři ročníky pořádalo závodiště v Pardubicích. Pro
nás to je obrovská výzva, již několik měsíců
pracujeme na přípravách, abychom mohli přivítat
přes 150 koní z celé republiky. Účastníky čeká
náročná trať, stavitelem je Andreas Riedl z
Rakouska, který má mnoho zkušeností jako
stavitel, i jako jezdec soutěží všestrannosti.
Mistrovství začne již ve čtvrtek 1. 8. zahájením a
následně drezurní zkouškou, která bude
pokračovat i v pátek. V sobotu proběhne divácky
nezajímavější a nejtěžší část mistrovství a to
terénní zkouška všestrannosti pro všechny

kategorie. Neděle bude pak rozhodujícím dnem a
MČR bude zakončeno parkury a slavnostním
vyhlášením vítězů.
Kromě ostatních sponzorů děkujeme i Obci
Chvalšiny za podporu jak finanční, která bude
rozdělena pro vítěze dětských kategorií, tak
technickou a morální. Také děkujeme SDH
Chvalšiny, který nám bude zajišťovat požární
hlídku.
Přijeďte i Vy podpořit Jihočechy!
SK Borová
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 4.7.2019

internetové připojení, moderní technologie, trvale nejnižší cena
 Síť nové generace s velmi rychlými tarify o rychlosti vyšší než 100 Mbps.*
Aktuální dostupnost >100 Mbps tarifu na čp.: 21-35, 46-54, 198, 201, 243.






K dispozici IP televize – až 96 kanálů.
Ve vybraných objektech instalace zcela zdarma!
Žádné aktivační ani jiné zbytečné poplatky!
Přecházíte od konkurence? Automaticky získáváte 2 měsíce připojení zcela zdarma!
Noví uživatelé 1 měsíc připojení zdarma.

již od 149,-

Kč/měsíčně

Informační a kontaktní linka

+420 774 987 723
* Nejste v seznamu? Nevadí! Naše optická síť se rozrůstá každým dnem. Informujte nás o svém zájmu, jakmile
to bude možné, ozveme se vám s možností přepojení (sousední čp. není problém připojit prakticky okamžitě).
Jiná místa v obci pomocí bezdrátové technologie 30 až 80 Mbps.
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Chvalšinská pouť
Sobota 13. července 2019
Program:
9:00-12:00

Ukázka rybolovné techniky se soutěží pro dospělé – hřiště na Dolánku

10:00-12:00

Rybolov pro děti a mládež – školní rybník u hřiště

10:00-12:00

Ukázka střelby - Střelnice

10:00-14:00

Bazárek Chvalšiny - vše pro maminky a děti, dětský koutek – kulturní dům

12:00

Zahájení Chvalšinské pouti 2019

13:00-13:15

Průjezd motorkářů s výstavou motorek – horní náměstí

13:15-13:30

Freestyle kola – kaskadérská show – před kulturním domem

13:30-13:45

Moto Assistance Show – kaskadérská show - před kulturním domem

14:00-15:00

Přátelské utkání TJ Sokol Chvalšiny a Dynamo Vyšší Brod – spodní hřiště

14:00-15:00

Soutěže pro děti – horní náměstí

15:00-15:20

Drak, Jiří a věž – divadlo na chůdách (Chůdadlo) – park horní náměstí

15:30-16:00

Freestyle kola – kaskadérská show – před kulturním domem

16:00-16:30

Moto Assistance Show – kaskadérská show - před kulturním domem

16:30-17:00

Trojboj pro dospělé – horní náměstí

18:30-19:15

Škola žonglování a Žonglérská omeleta – kejklířské vystoupení - park horní náměstí

22:00

The Cube – ohňová show s obří kostkou (Chůdadlo)

Hudební doprovod pouti:
12:00-16:00

Babouci – jihočeská dechovka, pivní stan

17:30-19:00

Blue Cimbal – elektro-cimbál spojený s pop-rockovou hudbou, pivní stan

od 20:00

Crash – taneční zábava, pivní stan

Dell Arte – chůdaři s obříma rukama
Výstava obrazů Dušana De Carliho – muzeum
Půjčovna elektrokoloběžek – před kulturním domem
Stánkový prodej a pouťové atrakce
Občerstvení
Pečený býk a sele
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