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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další vydání Informací pro
obyvatele obce Chvalšiny, ve kterém naleznete
zprávy a informace o nejdůležitějším dění v obci
v posledních dnech, samozřejmostí jsou také
informace o dění ve dnech příštích.
Bohužel se tentokrát do mého úvodního příspěvku
nevejdou žádné moje další aktuální komentáře a
postřehy, za což se velmi omlouvám. Budu se
proto
snažit
vše
čtenářům
vynahradit
v následujícím vydání zpravodaje.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce
Na zasedání zastupitelů, které se konalo ve čtvrtek
29.3.2018, bylo projednáno a následně schváleno:
•
•

•

•

•

účetní závěrka ZŠ a MŠ Chvalšiny za rok
2017 bez výhrad.
převedení
kladného
hospodářského
výsledku ve výši 117.787,32 Kč do
rezervního fondu školy.
ponechání částky 62.970,- Kč z odpisu
majetku za rok 2017 ve fondu investic
školy.
uložení odvodu finančních prostředků
z investičního fondu školy ve výši
254.501,29 Kč do rozpočtu zřizovatele.
návrh rozpočtového výhledu obce
Chvalšiny na roky 2019-2022. Návrh
rozpočtového výhledu obce pro roky 20192022 bude zveřejněn na úřední desce OÚ
Chvalšiny po dobu min. 15 dnů.

Březen, duben č. 2/2018

•

Inventarizační zpráva zákonné fyzické
inventarizace majetku Obce Chvalšiny ke
dni 31.12.2017.
• Směrnice Obce Chvalšiny o účtování
hospodářské činnosti.
• organizační struktura Obecního úřadu
Chvalšiny.
• organizační struktura Obce Chvalšiny.
• zpráva o hospodaření v lesích Obce
Chvalšiny za rok 2017:
Výnosy 3.295.299,- Kč,
Náklady 1.924.864,- Kč,
Zisk
1.370.435,- Kč.
• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB014330043205/002 s E.ON Distribucí, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7
– umístění distribuční soustavy - kabel NN
s uzemněním, kabelové spojky a pilíře
s kabelovými skříněmi s názvem „Hejdlov,
obec – NN“.
• kompletní realizace akce „Napojení vrtu H1 Hejdlov“.

Současně zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
• provedené rozpočtové opatření č.19/2017.
• provedená rozpočtová opatření č.2/2018 a
č.3/2018.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje
•

V současné době jsou posuzovány došlé
podněty občanů pro nový územní plán
obce.
Jednotlivé
podněty
budou
vyhodnoceny a poté předány zastupitelům
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•

•

•

•

k projednání. Zastupitelstvo obce bude
jednat o jejich schválení či neschválení na
svém zasedání ve čtvrtek 26.4.2018.
Sběrný dvůr je v letním období otevřen:
Středa 16:00-17:00 hod.
Sobota 9:00-10:00 hod.
Se začátkem letního období byly do
sběrných hnízd opět přidány kontejnery na
biologicky rozložitelné odpady. Občané se
vyzývají, aby důsledně třídili odpady a do
označených kontejnerů odkládali pouze
správně vytříděný odpad.
Kontejner na trávu, dočasně umístěný u
mostu přes potok v blízkosti ČOV, byl s
konečnou platností odstraněn a nebude na
daném místě občanům k dispozici pro
odkládání biologického odpadu. Někteří
občané do tohoto kontejneru na trávu
vyhazovali s železnou pravidelností i další
odpady jako např. kartonové obaly,
plyšové deky, kompoty ve sklenicích.
Občané tak musí využít kontejnery v
ostatních sběrných hnízdech (naproti
kulturnímu domu nebo mezi mosty přes
potok). Informace o nakládání s odpady je
přílohou tohoto vydání Informací pro
občany obce Chvalšiny.
V týdnu po 9.4. je plánována rekonstrukce
povrchu spojovací uličky od Restaurace na
Rynku až k domu čp.16. Průchod uličkou
tak bude po dobu trvání stavebních prací
omezen.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Vítání občánků
„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje
něco důležitějšího, než je on sám.“
E. Sládková
Dne 7. 3. 2018 proběhlo v obřadní síni Obecního
úřadu Chvalšiny vítání občánků. Přivítáno bylo 5
nových občánků obce Chvalšiny:
Matěj Otmar

Noemi Slováková

Tomáš Pešek

Pozvánka na Setkání důchodců
V úterý 17. dubna pořádá Obec Chvalšiny
v kulturním domě Setkání důchodců. Začátek je
plánován na 14:00 hod. Hudební program a
občerstvení je zajištěno. Všichni chvalšinští
důchodci jsou srdečně zváni na společné
odpolední posezení.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Kateřina Čarková

Daniel Zběhlík

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy
Základní školy a
Mateřské
školy
Chvalšiny pro školní
rok 2018/2019 se
konal ve středu 4.
dubna
2018.
Náhradní termín zápisu se uskuteční v pondělí
16.4.2018 od 15:00 hod. po předchozí domluvě
s vedením školy.
Všichni se těšíme na naše budoucí prvňáčky.
Mgr. Petr Holba, ZŠ a MŠ Chvalšiny

Dětský maškarní karneval

„Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se
odsuzovat.
Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se
bojovat.
Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít
důvěru.
Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se
oceňovat.
Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností,
naučí se, co je to pravda a spravedlnost.
Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě
i ostatním.
Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji
mysli.
V čem žijí vaše děti?“
D. L. Nolteová

Všem novým občánkům obce přejeme jménem
všech našich spoluobčanů do života pevné zdraví,
hodně lásky, ať vyrůstají do krásy a moudrosti
k radosti svých rodičů a obce.
OÚ Chvalšiny

Stalo se již tradicí, že naše základní škola pořádá
dětský maškarní karneval. Ani letos tomu nebylo
jinak. Sešli jsme se 3. února v nově
zrekonstruovaném kulturním domě. K výzdobě
sálu jsme využili obrázky a výrobky dětí, které
namalovaly a vyrobily v hodinách výtvarné a
pracovní výchovy. Další obrázky byly vytvořeny ve
školní družině a v zájmovém kroužku Tvořivé ruce.
S výzdobou sálu pomáhaly hlavně menší děti.
Moderování karnevalu se ujali S. Lískovcová a R.
Sirůček. Vydávání tomboly měly na starost V.
Duspivová, M. Zběhlíková, T. Pavelcová a H.
Ondrášková. Program celého karnevalu zpestřilo
taneční vystoupení dětí kroužku Zumby pod
vedením paní učitelky Mgr. V. Marečkové.
S velkým úspěchem se setkalo vystoupení
kouzelníka. Hudební doprovod celého karnevalu
skvěle zvládla paní učitelka Mgr. V. Čarková. Díky
sponzorům jsme i letos připravili spoustu
hodnotných cen do tomboly a odměnili i děti
v maskách. Každý, kdo nám s přípravou a
průběhem karnevalu pomáhal, dostal sladkou
odměnu. Všem bych tímto chtěla moc poděkovat
a těším se, že příští karneval společně opět
zvládneme. Fotografie z dětského maškarního
karnevalu naleznete na webových stránkách ZŠ a
MŠ Chvalšiny.
M. Valentová, ZŠ Chvalšiny
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Zápis do Mateřské školy 2018
Zápis do MŠ bude probíhat ve dvou fázích. Od
30.4. - 4.5. 2018 si rodiče v MŠ vyzvednou
potřebné formuláře tj. Žádost o přijetí, Evidenční
list,.... zároveň při vyzvedávání formulářů
dostanou evidenční číslo žadatele a vyberou si
termín - tj. datum a čas osobního pohovoru, při
kterém odevzdají vyplněné a potvrzené formuláře.
Osobní pohovory budou probíhat ve dnech 9.5. 11.5. 2018. V dohodnutou dobu se rodič/rodiče
dostaví na krátký vstupní pohovor i s
přihlašovaným dítětem.
V zákonem stanovené lhůtě pak bude seznam
přijatých dětí (pod přiděleným evidenčním číslem)
zveřejněn na webových stránkách školy, a na
veřejně přístupných nástěnkách v MŠ. Rodiče
nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně
poštou.
Danuše Pimparová, DiS., ZŠ a MŠ Chvalšiny

Nejsme zas tak hrozní...
17.2.2018 proběhl motoples, který pořádalo naše
občanské sdružení a já bych tímto rád poděkoval
všem, kteří nás přišli podpořit svou účastí. Chtěl
bych zde také poděkovat Jiřímu Borskému za
sponzorský dar na zajištění motoplesu.
Proč jsem se ale rozhodl napsat tento článek? Krtci
jsou ve Chvalšinách a okolí už docela známí, ale
málokdo možná ví, že to není jen banda
motorkářů, kteří si dali za úkol udělat co největší
rámus po vsi, ale také chceme udělat něco pro naší
obec.
Za to, že se o Krtkách mluví i za hranicí kraje můžou
především kluci, kteří se motokrosovému sportu
věnují nejen jako víkendovému hobby. A to jsou
David Klimeš a Roman Klimeš, kteří ve svých
třídách dosahují skvělých výsledků a mají doma už
pěknou sbírku pohárů. Tento rok se k nim chce
přidat i Štěpán Bártl, tak mu přejme hodně štěstí a
málo pádů. Dále se podílíme na programu
chvalšinské pouti, kde pořádáme soutěže pro děti
i dospělé o hodnotné ceny. Také máme stanoviště
v pohádkovém lese na dětském dni. Není nám
úplně lhostejná bezpečnost našich dětí, a proto

jsme umístili rychlostní ceduli k mateřské škole.
Mimoto pořádáme i další kulturní akce v obci.
Toto všechno je odkazem zakladatelem našeho
motoklubu - Mariana Fice a my se snažíme na něj
navázat. Možná, až příště uslyšíte burácení
motorů, tak si řeknete, že ti Krtci nejsou zas tak
hrozní...
Jan Vintr, spolek Krtci

Volejbalový turnaj
V sobotu 17. března 2018 se konal již tradiční
volejbalový turnaj o putovní pohár. Turnaj se konal
v tělocvičně Základní školy ve Chvalšinách. Od
samého rána byla tělocvična plná sportovců i jejich
fanoušků. Sešlo se celkem šest týmů. Tento počet
umožnil, aby si každý tým zahrál s každým.
Týmy, které se umístily na stupních vítězů, si
mohly odnést diplomy a hodnotné dárkové koše,
které volejbalistům věnovala obec. Pro vítěze byl
navíc připraven krásný putovní pohár starosty
obce. Malá odměna však čekala i na zbylé
sportovce.
První dvě místa obsadily týmy, které si sestavili
sami pořadatelé turnaje, Chvalšiny 1 a Chvalšiny 2.
Na třetím místě se umístil Sokol. Další místa
obsadili Učitelé, Plzeň a Krtci.
Tímto děkujeme Obci za krásné ceny. Dále naše dík
patří všem zúčastněným týmům, fanouškům a
pomocnicím, které prodávaly občerstvení a nápoje
po celý den.
Hana Švancárová

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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