Informace pro obyvatele
obce Chvalšiny

Vydavatel : Obec Chvalšiny, Chvalšiny 38, IČO: 00245925, Ev.č.: MK ČR E 14740

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první vydání Informací
pro obyvatele obce Chvalšiny letošního podzimu.
Opět zde naleznete informace o dění v naší obci.
Součástí jsou i sdělení o záměrech a plánech na
následující období.
V měsíci září byla kompletně předána stavební
akce zateplení, jež byla součástí rozsáhlé
Revitalizace kulturního domu ve Chvalšinách.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem
soudržnosti
v rámci
Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem podpory
je zateplení obvodového a střešního pláště
budovy, stropů sklepa, částečná výměna výplní
otvorů a instalace vzduchotechnických jednotek.
Realizací projektu dojde ke snížení energetické
náročnosti budovy. Dotace Evropské unie činí 40%
výdajů tj. 2.624.287,- Kč.
V tuto chvíli se dokončují vnitřní úpravy kulturního
domu, budova se dovybavuje novým zařízením,
nábytkem a dalšími doplňky a ještě také zbývá
upravit bezprostřední okolí objektu. V sobotu 11.
listopadu bude kulturní dům slavnostně otevřen a
předán k užívání občanům.
V této souvislosti se ještě krátce zmíním o
záměrech
s využíváním
kulturního
domu
v budoucnu. Obec Chvalšiny před časem ukončila
nájemní smlouvu a převzala kulturní dům zpět.
V tomto roce bylo vynaloženo několik milionů Kč
z obecního rozpočtu na rozsáhlou rekonstrukci
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budovy, která bude v příštích dnech zdárně
ukončena. Chvalšiny se tak jistě brzy budou pyšnit
nejnovějším kulturním zařízením široko daleko.
Celý objekt kulturníhu domu tvoří velký sál a
přísálí, které může být odděleno posuvnou stěnou
od velkého sálu, dále velký a malý bar, vestibul se
šatnou a sociálním zařízením. Možností využití se
nabízí celá řada – pořádání tanečních a hudebních
zábav, kdy se využije celý objekt, různá
představení pro širokou veřejnost, při kterých lze
využít pouze velký sál bez baru a bez přísálí,
svatby, rodinné oslavy a schůze místních spolků,
při kterých lze použít jen oddělené přísálí s malým
výčepem. Zastupitelstvo obce bude muset v brzké
době rozhodnout, jakým způsobem bude tento
společenský dům využíván. Jelikož již kolují mezi
občany různé informace o využívání kulturního
domu a objevily se rovněž zvěsti o pronájmu již
vybraným nájemcům, rád bych zopakoval, že
zastupitelstvo obce bude o systému využívání
teprve jednat. Osobně však razím myšlenku, aby si
Obec Chvalšiny ponechala kulturní dům plně ve
své správě a aby kromě obecních akcí umožňovala
ještě jeho využití občanům a organizacím formou
zapůjčení
prostřednictvím
krátkodobých
pronájmů. Pokud se podaří nastolit jasná provozní
pravidla, bude efektivně fungovat správa
kulturního domu a zvládne se předávání a
přejímání zařízení mezi jednotlivými akcemi, bude
kulturní dům jistě sloužit ke spokojenosti všech
občanů.
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Na posledním zasedání obecního zastupitelstva
byl odsouhlasen záměr rekonstrukce hřiště TJ
Sokol. V poslední době bylo uveřejněno několik
dotačních výzev, kde by Obec Chvalšiny mohla
celkem úspěšně požádat o dotaci na obnovu
sportovního areálu. Pro podání žádosti je třeba mít
připravený projekt, který by mimo jiné zahrnoval i
obnovu běžecké tratě, nové doskočiště, úpravu
volejbalového hřiště. Dnešní možnosti jsou jiné
než před několika lety či desetiletími a tak je
rovněž zvažováno vybudování multifunkčního
hřiště pod hrází školního rybníka. Na vysvětlenou
uvádím, že jde o oplocené hřiště s univerzálním
využitím pro několik sportovních disciplín – tenis,
volejbal, malá kopaná, házená, floorball,
basketbal, streetball příp. lední hokej. Po fázi
příprav projektové dokumentace bude následovat
rozhodnutí zastupitelstva, jakým směrem budou
vynaloženy volné finanční prostředky obce a jaká
varianta obnovy sportovního areálu bude zvolena.
Současně bude potřeba diskutovat o systému
správy a údržby sportovního areálu v budoucnu.










Na závěr mého úvodního příspěvku bych rád
osobně pozval všechny občany Chvalšin na
slavnostní otevření kulturního domu v sobotu
11.11. v 19:00 hod.




S přáním krásných podzimních dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce



Z jednání Zastupitelstva obce
Na zasedání zastupitelů, které se konalo dne
21.9.2017, bylo projednáno a následně schváleno:





záměr prodeje pozemku p.č. 461/1 k.ú.
Borová u Chvalšin za cenu 50,- Kč/m2 +
náklady spojené s převodem nemovitosti.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Chvalšiny po dobu 15 dnů.
odložení záměru prodeje pozemku p.č.
1887/3 k.ú. Chvalšiny na některé z příštích
zasedání zastupitelstva.
záměr prodeje pozemku p.č. 266/6 k.ú.
Borová u Chvalšin za cenu 50,- Kč/m2 +
náklady spojené s převodem nemovitosti.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Chvalšiny po dobu 15 dnů.
rozpočtové opatření č. 11/2017 k rozpočtu
Obce Chvalšiny, jímž dojde v souladu
s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, ke změně
rozpočtu obce v příjmové části o 108.960,Kč, ve výdajové části o 438.081,- Kč a ve
financování o +329.121,- Kč.
rozhodnutí o pořízení nového územního
plánu obce Chvalšiny.
pořizovatel nového územního plánu obce
Chvalšiny, jímž bude v souladu se
stavebním zákonem Obecní úřad Chvalšiny.
Ten bude vykonávat územně plánovací
činnost prostřednictvím fyzické osoby,
která splňuje zákonné požadavky.
starosta obce Ing. Jiří Borský jako určený
zastupitel, který bude spolupracovat
s pořizovatelem
v oblasti
územního
plánování během pořizování nového
územního plánu obce.
přidělení nájmu nebytového prostoru
Chvalšiny čp. 38 o výměře 62 m2. Nájem na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce a nájemné ve výši 18.327,- Kč/rok.
prodloužení smlouvy na obsazení pouti.
zrušení usnesení č.25/10/2017 schválené
na 25. Zasedání zastupitelstva obce, které
se konalo 29.6.2017.
návrh zadání změny č. 2 územního plánu
obce Chvalšiny, ve znění srpen 2017, dle § 6
odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.



pověření starosty obce ve spolupráci
s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu
změny č. 2 územního plánu obce Chvalšiny.



zahájení projektových prací obnovy
sportovního areálu.
podání žádosti o dotaci na obnovu
sportovního areálu.
uzavření darovací smlouvy k pozemkové
parcele p.č. 994/10 k.ú. Borová u Chvalšin
mezi Obcí Chvalšiny a Jihočeským krajem,
pověření starosty obce podepsáním
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smlouvy a vyhotovením doložky ověřující
platnost právního úkonu dle § 41 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
pověření starosty vypracováním návrhu
záměru na prodej parcel v lokalitě A5.
Návrh
záměru
bude
předložen
zastupitelstvu na příštím zasedání.
záměr pronájmu nebytových prostor
ordinace zubního lékaře o výměře 37,95 m2
za cenu 200,- Kč/m2/rok. Pronájem bude
sjednán od 1.1.2018. Záměr bude
zveřejněn na úřední desce OÚ po dobu 15ti
dnů. Termín podání žádostí do 15.10.2017
včetně.
pořízení stomatologického křesla a
příslušenství v ceně ca. 400.000,- Kč včetně
DPH.
Stomatologické
křeslo
bude
majetkem Obce Chvalšiny.

bylo vzato na vědomí:
 provedená rozpočtová opatření č. 8/2017,
č. 9/2017 a č. 10/2017.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje








ve dnech 20.-21. října se konají volby do
Poslanecké sněmovny PČR. Nepohybliví a
nemohoucí občané mohou v těchto dnech
volit doma, pokud požádají o návštěvu
volební okrskové komise. Obecní úřad
přijímá žádosti nemohoucích oprávněných
voličů,
aby
mohl
být
zajištěn
bezproblémový průběh voleb. Žádost
může být podána přímo na Obecním úřadě
nebo telefonicky.
příští zasedání Obecního zastupitelstva se
koná ve čtvrtek 26. října 2017 od 18:00
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
ve Chvalšinách.
29. října končí letní období provozu
sběrného dvora. V zimním období bude
sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu od
9:00 do 10:00 hod. (mimo státní svátek).
stavební odpad (stavební suť) nepatří do
sběrného dvora. Obsluha sběrného dvora
odpad ze stavby v žádném případě
nepřevezme. Tento druh odpadu je třeba



zlikvidovat odpovídajícím způsobem např.
odvozem na řízenou skládku.
občanům, kteří doposud nezaplatili úhradu
za odpady splatnou do 30. června,
nebudou zaměstnanci obce odvážet pytle s
vytříděnými odpady, nebude od nich
přebírán odpad ve sběrném dvoře a
nebude jim prodán štítek na popelnice.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka
Obec Chvalšiny srdečně zve všechny občany na
slavnostní otevření kulturního domu, které se
koná v sobotu 11. listopadu od 19:00 hod.
Slavnostní akce je spojena s taneční zábavou od
20:00 hod. K tanci a poslechu hraje Pozor, vizita!
Vstup zdarma.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na výlov
V sobotu 21. října se koná výlov Mysliveckého
rybníku. Po 10. hodině bude probíhat prodej
živých kaprů pro veřejnost. Občerstvení zajištěno.
MS Chvalšiny

Pozvánka na Poslední leč
Myslivecký spolek Chvalšiny pořádá v sobotu 18.
listopadu od 20:00 hod. v kulturním domě tradiční
Poslední leč. K tanci a poslechu hraje Pěčnovanka.
Vstupné 100,- Kč. Všichni jsou srdečně zváni.
MS Chvalšiny

Oznámení o změně telefonního čísla
Pošta ve Chvalšinách oznamuje změnu telefonního
spojení na svou pobočku. Nové telefonní číslo je
954 238 208.
Česká pošta s.p.

Prolog ředitele školy
Z nového školního roku jsme již „ukrojili“ první
měsíc. Do prvního ročníku jsme přivítali nové žáky
a v učitelském kolektivu nové kolegyně. Co nás
v tomto roce čeká? Budeme se opět snažit
připravit všechny akce tak, abychom z nich měli co
nejlepší pocit, abychom si je užili a měli na co
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vzpomínat. Rádi bychom také navázali na rok
minulý a to hned v několika oblastech. Tou první
by byly naše školní úspěchy. Dařilo se nám dobře
reprezentovat naši školu v různých soutěžích a
olympiádách např. hudebních, sportovních,
výtvarné soutěži, zeměpisné olympiádě aj. a rádi
bychom, aby byla naše škola takto „vidět“ i v roce
letošním. Naši žáci byli úspěšní nejen v soutěžích
na úrovni okresu, ale i kraje.
Druhá oblast se týká pokračování v úspěšném
financování z evropských zdrojů, které se nám
podařilo získat díky projektu zjednodušeného
vykazování Operačního programu Výzkum, věda,
vzdělání (OP VVV) - ŠABLONY a podpory MAS
Blanský les. Celková částka, která je účelově
vázána na podporu a rozvoj pedagogických i
nepedagogických zaměstnanců školy, žáků ze
socio-kulturně nepodnětného prostředí a žáků
ohrožených školním neúspěchem, žáků nadaných
a mimořádně nadaných, volnočasových aktivit pro
žáky a děti ze ZŠ a MŠ Chvalšiny a mnoho dalšího,
se vyšplhala přes půl miliónu korun.
Třetí oblastí, na kterou bychom rádi navázali, je
nadstandardní spolupráce a podpora od Obce
Chvalšiny. Děkujeme za pozitivní a vřelý vztah a
podporu ve všech činnostech, a to i ve věcech,
které nejsou povinností zřizovatele.
I v letošním roce, díky vysoké aprobovanosti a
kvalifikovanosti našich učitelů, se budeme snažit
držet vysoký standard výuky a vzdělávání všech
dětí a žáků naší školy, i nadále budeme připravovat
žáky na další kroky v jejich životě a úspěšné
pokračování vzdělávání na středních, popř. i
vysokých školách.
Velmi nás potěší, podaří-li se nám i v tomto roce
společně setkávat na akcích pořádaných ZŠ a MŠ
Chvalšiny a bude-li i nadále vznikat vzájemná
spolupráce mezi školou a rodiči, která povede ke
splnění společných cílů.
Mgr. Petr Holba, ředitel školy

Co bylo a co nás u KOUMÁKA ještě čeká
V měsíci květnu se prostory ZŠ Chvalšiny zaplnily
dětmi z blízkého okolí, které přijely bojovat o
medaile. A to v soutěži Stezka 2017, kde se musely
ukázat jako zdatné a chytré děti. Bylo několik
kategorií a v každé z nich byly děti spojené do
dvojic – do hlídek. Každá z nich absolvovala okruh
kolem Chvalšin, kde plnily několik úkolů, např.
uzly, zdravověda, zatloukání hřebíku, poznávání
rostlin, živočichů a mapových značek, střelba ze
vzduchovky a další. Nestalo se, že by některá
z hlídek nedošla do cíle nebo se cestou ztratila.
Během odpoledne, kdy rozhodčí vyhodnocovali
všechny kategorie, děti měly k dispozici hry
v tělocvičně a na hřišti, kde hrály turnaje ve
vybíjené. Počasí nám přálo natolik, že rozhodčí ze
stanovišť byli za celý ten den pěkně červení. Celá
prosluněná sobota se tedy vyvedla se vším všudy.
Samotné vyhlášení výsledků a předání hodnotných
cen bylo v dopoledních hodinách v neděli.
Vítězové měli velkou radost a poražení tak dostali
motivaci do další Stezky.
O několik dní později, ale už v měsíci červnu náš
spolek uspořádal dětský den. Letošní rok jsme byli
za pohádkové postavy a úkoly se vztahovaly právě
k dané pohádce. Za každý splněný úkol dostaly děti
razítko na předem připravenou kartičku, která
sloužila jako klíč k odměně. Cestou se děti neměly
čeho bát, protože víly, Karkulka, Ledová královna a
i vodníci byli velice hodní a s úsměvem pomáhali
s úkoly. Když se na kartičce dítko dopočítalo deseti
razítek, mohlo úspěšně dojít na samotný konec,
kde si vyzvedlo odměnu. Malé děti se mohly
radovat z omalovánek, pastelek, ale také
z dobrůtek a větší děti ze sešitu, rozvrhu do školy
a psacích potřeb. Mimo jiné byla i možnost
opečení špekáčku díky mysliveckému sdružení.
Průběh dětského dne byl tedy vyvedený. Jen účast
byla menší, než obvykle. Možná z důvodu dalších
dětských dnů v blízkém okolí. Doufáme, že v
následujícím roce 2018 bude účast zas tak hojná
jako minulé roky.
Tereza Ficová
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O prázdninách se v prvních dnech uskutečnil námi
zorganizovaný letní tábor na základně
Pírkáč. Tábor byl po všech stránkách
opět úspěšný a emocemi doprovázený.
Za úspěchem stojí pravda, že děti
odtamtud nechtěly odjet a těšily se zas
na další rok. Hlavní téma tábora
,,Pevnost Boyard“ neboli v naší verzi
,,Pevnost Pírkáč“ se už od začátku
potýkal s pár novými vedoucími, co se
snažili pomoct po všech stránkách,.
Tábor s 50 dětmi byl rozdělen hned na
začátku do pěti týmů, které následující
dva týdny mezi sebou soutěžily
v různých disciplínách a hrách. První
týden získávaly týmy klíče a druhý
týden indicie, aby se všichni na konci dostali
k pokladu. Pro vedoucí to byla náročná práce
v podobě každodenních příprav na různé hry a
celkově vymýšlení každodenního programu.
Důležité ale je, že nesla ovoce v podobě vzájemné
spolupráce mezi dětmi a nemizející radostí v jejich
očích. Děti si mohly vyzkoušet jak se pohybovat,
když máte k sobě uvázanou další osobu, jak vyřešit
všelijaké hádanky, jak překonat strach na stezce
odvahy, projely se na lanovce, bez váhání snědly,
co jsme jim naservírovali nebo si vymyslely své
vlastní hry, které spolu s nimi hráli i vedoucí. Ve
tmě honily po louce světélkující vedoucí a
přiznejme si, že se jim opravdu dařilo, už nejsme
nejmladší. Když bylo horko, šli jsme se s dětmi
koupat a jeden den jsme měli i přežití v lese, kde
jsme spali pod širým nebem a v noci u ohně jsme
si vyprávěli historky a zpívali písničky
s doprovodem kytary. Hlavní postavy celé hry tj.
otec Fura, Kebule, Paklíč, Pačes, Felindra a
moderátor doprovázeli děti po celé dva týdny
v předem připravených úkolech. V závěru tábora
měl náš hlavní vedoucí skvělý nápad - letos
nevyhlašovat vítěze mezi týmy, a prohlásit, že na
táboře vlastně nejde o to, který tým za celou tu
dobu bude nejlepší, ale že jde hlavně o to si užít co

nejvíc zábavy, najít si nové kamarády a odejít

s nezapomenutelnými zážitky. A tak se i stalo…
Z pokladu si každý odnesl stejným dílem. Také
děkujeme našemu sponzorovi firmě Hamé, a.s.
Jan Fischbeck
Tím jsme v měsíci září a rádi bychom vás 11. 11.
2017 pozvali na turnaj v Ringu, který se uskuteční
v dopoledních a odpoledních hodinách v místní
tělocvičně ZŠ.
A od 21.9.2017 se opět scházíme v naší klubovně
na pravidelné čtvrteční schůzky a to v době od
16:30 hodin do 18:00 hodin. Více informací
naleznete na našich webových stránkách
www.koumak-os.webnode.cz.
Naše díky za uplynulé čtyři měsíce patří: panu
řediteli ZŠ a MŠ Chvalšiny, sponzorům dětského
dne a letního tábora a nakonec všem, kteří
vypomáhali na stanovištích na všech námi
zorganizovaných akcích.
Spolek Koumák (neupraveno)

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
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VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P., VÁS ZVOU NA

VÝLOV DOLANSKÉHO RYBNÍKU
NA ČESKOKRUMLOVSKU
Boletice u Kájova, sobota 28. 10. 2017 od 8.00 do 16.00 hod.

PRODEJ ŽIVÝCH RYB | OBČERSTVENÍ
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
lesní pedagogika, výklad o výlovu a rybách, ukázky živých ryb
JAK K RYBNÍKU /GPS: 48°49‘43.476“N, 14°13‘33.547“E/
AUTEM:

odbočka na Boletice z Kájova (1,5 km), povolení k vjezdu do vojenského prostoru a
parkování zajištěno

AUTOBUSEM: zastávka Boletice, Maniny
NA KOLE:

po cyklostezce č. 1253 z Chvalšin (6,5 km)

PĚŠKY:

z Kájova po modré značce
přes hradiště Raziberk (4 km)
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