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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední vydání
Informací pro obyvatele obce Chvalšiny
letošního roku. Právě na konci roku bývá
zvykem lehce se ohlédnout za uplynulým
rokem, radovat se z úspěchů, poučit se
z nezdarů a následně pevným krokem
odhodlaně vykročit do roku nového. Právě
teď v čase vánočním se člověk zamýšlí nad
svými životními hodnotami, nad svým
jednáním a bytím.
Žijeme v uspěchané době. Každý z nás se za
něčím pachtí, nic nestíhá, na nic mu
nezbývá čas. A přitom stačí v podstatě
hodně málo. Umět odlišit podstatné věci
od věcí druhořadých, trochu zpomalit
tempo a vrátit se aspoň na chvíli v čase
vánočním do dětských dob. Do toho
období, kdy se člověk dokázal upřímně těšit
z nejobyčejnějších
maličkostí.
Tučné
bankovní konto, prosperující firma, luxusní
auto či nejnovější vymoženosti moderní
techniky nestačí člověku, aby byl šťastný.
Tedy skutečně šťastný… Člověku nemůže
stačit vidět jenom tváře svých blízkých,
musí vidět jejich rozzářené oči a úsměv,
musí vnímat a sdílet radost ze společně
strávených chvil. Člověk musí chtít slyšet
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hlasy svých blízkých a být při nich, když se
trápí. Každý z nás je to schopný dokázat.
Stačí málo. Zvolnit tempo a dělat malé
kroky…
Na závěr mého úvodního zamyšlení bych
rád popřál všem občanům obce krásné
vánoční svátky a hodně zdraví a životní
pohody do nového roku 2018.
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce
Na
posledním
letošním
zasedání
zastupitelů, které se konalo dne
21.12.2017, bylo projednáno a následně
schváleno:
• jmenování hodnotící a výběrové
komise na pořízení traktoru ve
složení:
členové: Ing. Jiří Borský, Bohumil
Havlíček DiS., Ing. František Maxa,
Mgr. Michal Šimeček, Pavel Krejčí st.
náhradníci: Pavel Krejčí ml., Petr
Kaboň, Libor Roba, Bc. Jiří Placek,
Zdeněk Čarek.
• rozpočet obce Chvalšiny na rok 2018
v částce příjmy 23.809.170,- Kč a
výdaje 22.168.354,- Kč.

1

• rozdělení příspěvků:
a) Diakonii ČCE středisku Západní
Čechy ve výši 1.000,- Kč,
b) Jihočeskému
centru
pro
zdravotně postižené a seniory ve
výši 2.000,- Kč,
c) České maltézské pomoci ve výši
2.000,- Kč,
d) Českému svazu včelařů, ZO
Chvalšiny ve výši 4.000,- Kč.
• rozpočtové opatření č. 17/2017
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
170.336,- Kč, ve výdajové části o
576.237,95 Kč a ve financování o
405.901,95 Kč.
bylo vzato na vědomí:
• provedené rozpočtové opatření
č.16/2017.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje
• Obecní úřad bude přes vánoční
svátky ve dnech 27.-29.12. uzavřen.
• sběrný dvůr bude v sobotu 30.12.
otevřen. Pravidelný svoz pytlů s
vytříděným odpadem bude probíhat
ve středu 27.12. bez omezení.
• svoz popelnic s komunálním
odpadem bude ve středu 27.12.
• lístky na popelnice jsou platné
naposledy pro svoz 27.12. Od
3.1.2018 jsou pak v platnosti nové
lístky.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Nový územní plán Chvalšiny
V posledním vydání zpravodaje byla
uveřejněna informace, že již byly zahájeny
první činnosti na novém územním plánu
obce Chvalšiny. Občané obce Chvalšiny a
majitelé nemovitostí v katastrálním území
obce se tímto opětovně vyzývají k podání
návrhů a podnětů, které by měly být
zapracovány do nového územního plánu.
Návrhy a podněty se nejčastěji budou týkat
změny využití pozemků (parcel). Toto
podání lze učinit do 31.1.2018 a to pouze
prostřednictvím vyplněného formuláře.
Daný formulář pro podání návrhů a
podnětů je k dispozici na Obecním úřadu a
rovněž na internetových stránkách obce www.chvalsiny.cz/novy-uzemni-plan-obce.
Územní plán je jedním z nejdůležitějších
základních dokumentů pro každou obec,
proto budou občané o průběhu jeho
pořizování pravidelně informováni v tomto
zpravodaji.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Informace o uzavření MŠ
Mateřská škola bude v době Vánočních
prázdnin uzavřena od soboty 23.12. 2017
do úterý 2.1. 2018. Provoz školky bude
zahájen ve středu 3.1. 2018.
Dana Pimparová, ZŠ a MŠ Chvalšiny

Informace o provozu zubní ordinace
Na základě uveřejněného oznámení o
ukončení
provozování
ordinace
stomatologa MUDr. Renaty Mrkvanové
k 31.12.2017 informujeme o zahájení
provozu
zubní
ordinace
novým
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stomatologem MDDr. Kristinou Klinovskou.
Ordinační hodiny budou v úterý od 7:00 do
12:00 hod. a ve středu od 14:00 do 17:00
hod. První ordinační den bude úterý 9.1.
2018. Telefonní číslo do zubní ordinace je
774 747 635.

dozvěděli něco o Luciích a jiných vánočních
zvycích a tradicích. Nezapomněli jsme ani
na obdarování přítomných dětiček z řad
diváků.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se

Stomatologická ordinace Klinovská s.r.o.

Turnaj hráčů nad 35 let
TJ Sokol zve všechny příznivce a sportovní
fanoušky na 3. ročník turnaje hráčů nad 35
let, který se bude konat ve čtvrtek
28.12.2017 v tělocvičně základní školy.
Plánovaný začátek bude v 9:00 hod.
Turnaje se zúčastní mužstva: Sokol
Chvalšiny 1, Sokol Chvalšiny 2, Dynamo
Vyšší Brod, SAK Český Krumlov, SK Lhenice.
TJ Sokol Chvalšiny

Pozvánka na hasičský ples
Spolek dobrovolných hasičů obce Chvalšiny
zve občany na hasičský ples, který bude
konat v sobotu 13. ledna od 20:00 hod.
v kulturním domě. K tanci a poslechu hraje
CORSO beat. Vstupné 100,- Kč. Bohatá
tombola. Všichni jsou srdečně zváni.

jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci:
• Panu starostovi – za prostor, který
nám poskytl, za veškeré technické i
jiné vybavení a za celkovou
vstřícnost
• Pavlovi Vysušilovi – který nám o své
volné
neděli
přijel
pomoci
s ozvučením. Děkuji za jeho čas,
ochotu i trpělivost

SDH obce Chvalšiny

Vánoční andělské zpívání
Dne 3. 12. 2017 jsme
společně zahájili první
adventní
neděli
u
vánočního stromečku.
V 17:00 pronesl pan
starosta úvodní slovo. Hned potom se
rozsvítil vánoční stromeček. Následovalo
pásmo koled, které si přichystali žáci ZŠ a
MŠ Chvalšiny. Od žáků páté třídy jsme se

• Paní Olze Steinerové, Karolíně
Kollarové, Olince Robové – za pomoc
s organizací a za nacvičování s dětmi
• Paní Jitce Přibylové, Aleně Tomišové
a Jarmile Tykalové - za pomoc
s přípravou kostýmů (křídly)
• Paní Lence Jarkovské – za výrobu
plakátů (postaviček) na koledu
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• Paní Aleně Melmerové - za fotodokumentaci a výrobu informačních
plakátů
• Paní Václavě Ilkóové – za pomoc a
napečení perníčků
• Paním učitelkám z MŠ – za
spolupráci a nacvičení koled
• A
v neposlední
řadě
všem
účinkujícím dětem, jejich rodičům,
prarodičům, příbuzným a známým a
všem přátelům školy, kteří mezi nás
přišli.
Věra Marečková, ZŠ a MŠ Chvalšiny

Strach a strašidla …aneb noční
soustředění dramatického kroužku
Z pondělí 27. 11. na úterý 28. 11. jsme
s dětmi, které navštěvují dramatický
kroužek, trávili noc ve škole. Hlavním
tématem byl strach, strašidla… a Polednice.
Žáci si povídali o svém strachu a obavách,

setkali v dramaťáku poprvé. Dále zkoušeli
strašidla ztvárnit pouze zvuky, pouze
pohybem…zkoušeli si vytvořit strašidlo s co
největším počtem rukou, hlav…
Odreagovali jsme se hrou na schovávanou
venku v okolí školy a celý večer jsme
zakončili bližším seznámením s jedním
velmi starým a pro někoho známým, pro
někoho neznámým strašidlem – Polednicí.
Touto nocí jsme tak otevřeli velké téma,
kterému se na dramatickém kroužku
budeme dále věnovat.
Lucie Vávřeová, ZŠ a MŠ Chvalšiny

Jóga pro ženy
Kdy: každou středu od 19:00 hodin
Kde: Tělocvična ZŠ Chvalšiny
• Kurz začíná 17. 1. 2018 a je v rozsahu
10 lekcí
• Délka jedné lekce je 60 minut (první
lekce je pro nováčky ukázková)
• S sebou si přineste podložku na
cvičení, deku, pití a dobrou náladu.
Do kurzu se prosím přihlašujte na tel. č.
724 003 194, lektor Bc. Petra Dušková nebo na
e-mailové adrese jogachvalsiny@seznam.cz,
více informací také na www.duskovapetra.cz

Poznámka redakční rady

ztvárňovali
nejrůznější
strašidla
prostřednictvím stínohry, se kterou se

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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