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Vážení spoluobčané,
právě před měsícem ve dnech 23. a 24. září 2022
proběhly komunální volby, s jejichž výsledkem se
můžete seznámit v dalším příspěvku těchto
Informací pro obyvatele obce Chvalšiny. Chtěl
bych poděkovat všem voličům, kteří přišli volit.
Účast v letošních volbách činila 55,96 %, což je
lehce nadprůměrné číslo ve srovnání volební
účasti při komunálních volbách v naší obci
v posledních obdobích.
Na tomto místě je třeba pogratulovat všem
novým zastupitelům i těm stávajícím, kteří své
posty obhájili. V předvolebních kampaních se
naslibuje mnoho a teprve nyní se postupně
ukáže, jak to kdo doopravdy myslel. V každém
případě nové zastupitelstvo má do začátku
připravený dostatek projektů k realizaci a
současně také disponuje dostatkem finančních
prostředků pro uskutečnění většiny z těchto
projektů.
Pevně věřím, že se novému zastupitelstvu
nadále bude dařit čerpat dotace tak, jak tomu
bylo i poslední 4 roky. Není to jen o štěstí a
smůle, ale o opravdu tvrdé práci mnoha lidí.
Zároveň se díky získaným dotacím mohou ušetřit
nemalé finanční prostředky na ty činnosti, které
si obec musí v plném rozsahu hradit takzvaně ze
svého.
V následujícím období nás čeká mnoho práce a
proto pevně věřím, že všichni zvolení zastupitelé
dodrží to, co potvrdili zastupitelským slibem –
vykonávat svou funkci svědomitě, v zájmu obce
a jejích občanů.
Na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci
všem
svým
kolegům
zastupitelům,
zaměstnancům obce Chvalšiny a všem dalším,
kteří přiložili pomocnou ruku k dílu a poslední
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čtyři roky se podíleli na správě naší obce. Vaší
spolupráce si velice vážím a těším se na další.
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Jak volili občané Chvalšin
v komunálních volbách 2022
Pro nedávné komunální volby měly Chvalšiny
stanoven jeden volební obvod. Voleb se
zúčastnilo 55,96 % z celkového počtu 999
oprávněných voličů. Do volebních uren bylo
odevzdáno 558 obálek s celkovým počtem 4481
platných hlasů.
Volební výsledky seřazené podle absolutního
počtu hlasů bez ohledu na pořadí na
kandidátních listinách vypadají následovně:
Ing. Jiří Borský
435 hlasů
Ing. František Maxa
399 hlasů
Libor Šimánek
367 hlasů
Miluše Šustová
363 hlasy
Tomáš Bárta
351 hlas
Josef Švancár
348 hlasů
Štěpán Bártl
332 hlasy
Vendula Tomandlová
152 hlasy
Ladislav Lamač
150 hlasů
Všichni zvolení zastupitelé složili slib člena
zastupitelstva
na
ustavujícím
zasedání
Zastupitelstva
obce
Chvalšiny
v úterý
18.10.2022. Starostou obce Chvalšiny byl zvolen
Ing. Jiří Borský a místostarostou obce Chvalšiny
se stal Ing. František Maxa.
Děkuji všem členům okrskové volební komise
chvalšinského volebního obvodu za jejich
náročnou práci a nasazení při sčítání volebních
hlasů, za pečlivou přípravu všeho potřebného
pro zajištění hladkého průběhu voleb a
zpracování výsledků.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Starosta obce informuje
 Z personálních důvodů je dočasně
přerušen provoz pojízdné prodejny masa
a masných výrobků prodejce Maso
Hradčany. O obnovení provozu pojízdné
prodejny budou občané včas informováni
prostřednictvím SMS.
 V posledních několika týdnech probíhají
v naší obci práce na podkladech pro
digitalizaci mapy kabelových rozvodů
elektrické
energie.
Nasprejované
barevné značky představují značení tras
kabelových rozvodů a slouží pro
informaci
pracovníků
distribuční
společnosti.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Advent v Pasově + Bad Füssing
V neděli 4.12.2022 se uskuteční zájezd do
adventního Pasova a večerní koupání v Bad
Füssingu Therme Eins. Odjezd v 9:00 hodin
z autobusové zastávky. Návrat ve večerních
hodinách. Zájemci platí pouze vstupné (15 EUR).
Dopravu a pojištění hradí obec. Zájemci se
mohou závazně přihlásit na obecním úřadě.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na Poslední leč
V sobotu 19.11.2022 od 20:00 hodin se
v kulturním domě koná tradiční Poslední leč.
K tanci a poslechu hraje Pozor, vizita! Bohatá
tombola. Všichni jsou srdečně zváni.
MS Chvalšiny

My v tom Jihočechy nenecháme
V září 2022 začal obecní úřad přijímat žádosti o
finanční podporu z dotačního programu
Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy
nenecháme II“.
Podpora je určena pro poživatele starobního,
vdovského/vdoveckého
nebo
invalidního
důchodu, kteří:
 pobírají příspěvek na bydlení
 nebo žijí samostatně a pobírají starobní,
vdovský/vdovecký
nebo
invalidní
důchod v maximální výši 16.000 Kč nebo
jejich další jiný příjem a pobíraný důchod
činí v součtu maximálně 16.000 Kč
měsíčně,

 žijí ve společné domácnosti se svým
partnerem,
manželem,
druhem,
případně dalšími spolu žijícími osobami a
jejich příjem připadající na člena
společné domácnosti činí včetně
důchodu a dalších jiných příjmů v součtu
maximálně 12.000 Kč.
Proti podporované osobě nebo posuzované
osobě ve společné domácnosti nebo jejich
majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.
Program Jihočeského kraje dále zahrnuje
podporu pro děti ve věku do 3 let. Podpora je
určena pro děti s trvalým pobytem ve
Chvalšinách do dovršení věku 3 let, tj. děti
narozené od 2.8.2019 do 31.7.2022 včetně,
nebo
pobírající
příspěvek
na
péči
(handicapované děti) do dovršení věku 8 let, tj.
děti narozené od 2.8.2014 do 31.7.2022 včetně,
pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.
Podporovány budou děti žijící ve společné
domácnosti, v níže je:
 pobírána dávka „Přídavek na dítě“
(alespoň v některém měsíci roku 2022)
nebo
 pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v
prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022)
nebo
 čistý měsíční příjem připadající na člena
domácnosti ve výši maximálně 13.000 Kč
včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy
z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé
činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek
nemocenského pojištění (např. peněžitá
pomoc
v mateřství,
ošetřovné,
nemocenská), rodičovský příspěvek,
starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či
invalidní
důchod,
podpora
v nezaměstnanosti
či
v rámci
rekvalifikace, ostatní příjmy – např.
skutečně obdržené výživné, příjem
z pronájmu,
výsluha,
příjem
z kapitálového výdělku, aj.
Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je,
že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a
jeho manžel/druh/partner není ke dni podání
žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání. Proti podporované
osobě nebo posuzované osobě ve společné
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domácnosti nebo jejich majetku nesmí být
vedeno exekuční řízení. Podporovaná osoba
nesmí čerpat současně podporu v dotačním
programu Jihočeského kraje na podporu
školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže
od 3 let věku do 19 let věku.
Obecní úřad přijímá žádosti o výše uvedené
podpory od občanů s trvalým pobytem ve
Chvalšinách. Obec prověřuje přijaté žádosti, zda
žadatelé o podporu splňují stanovené podmínky
dotačního programu. Po kontrole podané
žádosti a doložení potřebných potvrzení budou
žadatelé vyzváni k převzetí podpory ve výši
4.000 Kč, případně 3.000 Kč. Převzetí finanční
podpory následuje po uzavření smlouvy proti
podpisu žadatele. Formuláře žádosti o finanční
podporu jsou k dispozici na obecním úřadě,
případně
na
webových
stránkách
https://myvtomjihocechynenechame.cz/.
Předběžný termín ukončení příjmu žádostí je
30.11.2022.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Odpadový Oskar
Nejméně směsného odpadu produkovali v roce
2021 obyvatelé Písku, Chvalšin a Stehlovic.
Město Písek a obec Chvalšiny byly již dříve
oceněny také jako příklad dobré praxe
odpadového hospodářství obcí.
Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika
letos poosmé. Cílem soutěže je popularizace
obcí s nízkou produkcí zbytkových odpadů.
Produkci směsného odpadu lze snížit, dokazují
to výsledky mnoha měst a obcí, ale také rozbory
popelnic.
„V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou
legislativu, která na obce klade velké požadavky.
Mají již v roce 2025 dosáhnout 60 % úrovně
třídění komunálních odpadů. Bez snížení
produkce směsného odpadu tohoto cíle nelze
dosáhnout. Snížení lze dosáhnout jen pomocí
motivace a husté sítě pro třídění odpadů.
Důrazně
obcím
doporučujeme
řešit
problematiku kuchyňských bioodpadů. Ovoce,
zelenina a suché pečivo tvoří jeho
nejvýznamnější část. V popelnici by samozřejmě
neměl končit ani zahradní odpad,“ říká Milan
Havel z Arniky.

Výsledky obcí v Jihočeském kraji podle údajů za
rok 2021:
Obce do 1000 obyvatel
Úroveň
95
46,1
1. Stehlovice
třídění
obyvatel kg/ob/rok
66,9 %
223
90,9
2.
Hatín
obyvatel kg/ob/rok
Zlatá
796
93,6
3.
Koruna
obyvatel kg/ob/rok
Obce od 1000 do 5000 obyvatel
Úroveň
1224
38,7
1. Chvalšiny
třídění
obyvatel kg/ob/rok
69,3 %
2127
88,9
2.
Lhenice
obyvatel kg/ob/rok
2931
103,0
3.
Křemže
obyvatel kg/ob/rok
Obce nad 5000 obyvatel
Úroveň
30379
143,9
1.
Písek
třídění
obyvatel kg/ob/rok
54,1 %
Zdroj: Arnika
Vítězem 8. ročníku soutěže Odpadový Oskar
v kategorii obcí od 1000 do 5000 obyvatel
v Jihočeském kraji se tedy staly opět Chvalšiny.
Výsledek 38,7 kg směsného odpadu na
obyvatele za rok a úroveň třídění odpadů 69,3 %
jsou krásná čísla i v celorepublikovém srovnání.
Celkově náleží Chvalšinám třetí místo v rámci
všech zapojených obcí a měst v celé České
republice, první místo pak ve skupině
zapojených obcí nad 1000 obyvatel.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Den otevřených dveří v ZŠ Chvalšiny
Přes prázdniny v naší škole proběhla rozsáhlá
rekonstrukce vody, která nám dala, nejen
časově, velmi zabrat. Nyní je ale škola v novém
kabátě a s teplou vodou v každé třídě. Kvalita
prostředí, ve kterém děti tráví nezanedbatelnou
část svého dne, se tím podstatně zvýšila. A nejen
o tyto změny jsme se s vámi rádi podělili dne 14.
září 2022, dva týdny po startu nového školního
roku, kdy ve škole proběhl den otevřených dveří.
Po dlouhém období všech korona virových
omezení jsme opět mohli otevřít dveře naší školy
dokořán a pozvat vás, rodiče, prarodiče, rodinné
příslušníky i širokou veřejnost, abyste nahlédli
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pod pokličku a prošli si prostory, kde se vaše děti
vzdělávají. Dveře všech tříd pro tento den
zůstaly otevřené a paní učitelky si připravily
doprovodný program, kde v každé třídě
předvedly školní pomůcky a technologie, které
má naše škola, i díky mnohým dotacím, které se
snažíme vždy maximálně využít, k dispozici. Na
prvním stupni byla k vidění robotika, využití
tabletů při hodině a předvedení moderních
didaktických pomůcek. Vše si děti i rodiče mohli
sami vyzkoušet. Jedním z témat, které se v
současné době hodně skloňuje, je matematika
podle Hejného. Proto v jedné ze tříd byla paní
učitelkou připravena různá prostředí právě
zmiňované matematiky Hejného. Rodiče se
mohli seznámit, jak tato metoda funguje,
protože se na školách čím dál více zařazuje do
výuky.
Druhý stupeň si pro návštěvníky připravil
zkoumání biologických preparátů monokulárním
zařízením a v učebně jazyků bylo připraveno
digitální multifunkční zařízení v praxi, s
ukázkovým výukovým programem. Jako
zpestření bylo v jedné ze tříd připraveno KINO,
které předvedlo využití dataprojektorů, které
jsou stabilně nainstalované v každé třídě, jejich
využití při výuce je tedy neomezené. Další
odpočinkovou zastávkou byla kavárna, kterou si
připravili žáci devátého ročníku. V nabídce se
objevila káva, čaj a mnoho dobrot k zakousnutí.
Tím bychom rádi poděkovali rodičům, kteří se
postarali o zákusky, děkujeme.
Velikým zážitkem, a to jistě hlavně pro naše malé
návštěvníky, bylo představení pana Michala
Nesvadby, které se uskutečnilo díky podpoře
Obce Chvalšiny, za což bychom také velmi rádi
poděkovali. Představení proběhlo ve školní
tělocvičně a pan Nesvadba pobavil nejen děti,
ale mnohdy i jejich rodiče. Poté ochotně
rozdával podpisy a fotil se na přání s každým, kdo
měl zájem odnést si na památku společné foto.
Podle reakce samotného pana Nesvadby věřím,
že představení bylo oboustranným příjemným
zážitkem.

Ještě jednou bych rád poděkoval Obci Chvalšiny,
pracovníkům ZŠ Chvalšiny, všem dětem, které se
v tento den zapojili a v neposlední řadě i vám,
rodičům a návštěvníkům, kteří jste se k nám
přišli podívat. Věřím, že se brzy ve škole opět
setkáme na dalších připravovaných akcích. Byli
bychom rádi, kdyby vztah mezi rodiči a školou
byl založen na společně prožitých zážitcích a
důvěře. Dveře ZŠ a MŠ Chvalšiny jsou vám vždy
otevřené a rádi se s vámi podělíme o novinky,
pokroky a radosti a na druhé straně věřím, že
společně vyřešíme i trable a starosti.
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

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
24.10.2022.
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