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Vážení spoluobčané,
po několika týdnech dostáváte do svých rukou
další vydání Informací pro obyvatele obce
Chvalšiny. Dovolte mi, abych vás seznámil s
nejdůležitějším děním v naší obci během
uplynulých dní.
V základní škole bylo v době prázdnin kompletně
vyměněno osvětlení školních šaten, současně byly
v šatnách provedeny drobné opravy. Venkovní
rolety na oknech tříd byly vybaveny novými
motorovými pohony, které významně zjednoduší
manipulaci s roletami. Z dotačních programů byly
pořízeny učební sety pro výuku fyziky, chemie,
biologie a environmentální výchovy. V současné
době se na školním dvoře dokončuje venkovní
učebna odborných předmětů. Na řadu přijde ještě
pořízení nového vybavení školních dílen.

Na spodním hřišti v těsné blízkosti tělocvičny byla
dokončena stavba víceúčelového hřiště, která by
měla být s měsíčním předstihem kolaudována 27.
srpna. Z důvodu naplnění podmínek získané
dotace bude hřiště užíváno především základní
školou k výuce tělesné výchovy a mimo dobu
školní výuky může být hřiště využíváno rovněž
širokou veřejností. Rezervace víceúčelového hřiště

Červenec, srpen č. 11/2020

bude prováděna na obecním úřadě dle
schváleného návštěvního a provozního řádu.

Na konci června byly zahájeny stavební práce na
výměně veřejného osvětlení na horním a dolním
náměstí. Zemní kabelové vedení bylo již položeno,
postupně jsou stavěny nové sloupy veřejného
osvětlení a demontovány staré sloupy. Veřejnost
se již nyní dotazuje na typ svítidel, výšku a barvu
sloupů veřejného osvětlení. Výšku sloupů
osvětlení a typ svítidla určuje druh zařazení
osvětlené komunikace, barvu sloupů pak
skutečnost, že náměstí je vyhlášenou městskou
památkovou zónou a barva byla předepsána
příslušnými státními orgány. Konkrétní typ svítidel
je dále určen požadavkem na úsporu spotřeby
elektrické energie, která nyní bude po dobu
několika let dokladována poskytovateli dotace.
Současně instalovaná svítidla nemají vytvářet tzv.
světelný smog – zdroje světla nemají svítit do
nebe, výška sloupu veřejného osvětlení má
minimalizovat odraz toku světla a světlo samotné
má mít určité fyzikální vlastnosti. Probíhající
rekonstrukce části veřejného osvětlení, které bylo
vybudováno v 60. letech 20. století, byla prvním
počinem výměny zastaralého veřejného osvětlení
v naší obci. Postupnými kroky bude muset dojít
také na výměnu veřejného osvětlení v dalších
částech naší obce.
Nadále pokračují stavební práce na novém
sběrném dvoře, kde se již postupně rýsuje budoucí
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podoba tohoto zařízení. Plánované předání
hotového sběrného dvora se uskuteční na podzim
tohoto roku.
Rovněž pokračují další práce na dokončení
rozjetých akcí. Na obecním úřadu se postupně
finalizuje náročná oprava obřadní síně. Zbývá ještě
položit podlahové krytiny, pořídit nový nábytek a
další vybavení do obřadní síně. Avizovaná instalace
radarových měřičů rychlosti projíždějících vozidel
proběhne v následujících týdnech. Všechna
vyjádření dotčených orgánů byla vyřízena ku
prospěchu věci a během krátké doby tak může
následovat instalace samotných radarů. Naproti
hřbitovu byly zahájeny stavební práce na
parkovišti pro návštěvníky hřbitova. Pod přilehlým
svahem byla již vybudována ochranná zídka, nyní
se provádí odvodnění parkovací plochy a jejího
okolí. Pokládka povrchu samotné parkovací plochy
nebude moci být letos provedena, protože silnice
II. třídy č. 166 v části Chvalšiny – Smědeč má být
v příštím roce kompletně opravována včetně
frézování povrchu komunikace. Původní termín
rekonstrukce této silnice se plánoval na letošní
rok, ale byl přesunut do příštího roku. Z tohoto
důvodu tak bude parkoviště naproti hřbitovu
dokončeno až příští rok. Další velkou investiční akcí
je napojení vrtu H-1 na Hejdlově na vodovodní řad,
která bude realizována na podzim tohoto roku.
Po celé léto také probíhaly práce na veřejném
prostranství. Letos jsme měli skutečně šťastnou
ruku a podařilo se nám vybrat velmi šikovné
brigádníky, kteří se ke svěřené práci stavěli čelem
a vždy jí příkladně plnili. Na každém vítání občánků
totiž říkám, že rodiče mají svým dětem vštípit lásku
k lidem a lásku k práci. Je naprosto úžasné, když
pak můžete sledovat, že mezi námi takoví rodiče a
jejich děti stále jsou.
V souvislosti s koronavirovou pandemií se obecně
neustále mluví o zhoršující se hospodářské situaci
České republiky. Zcela jistě i naše obec bude
postižena dopady hospodářského poklesu a nižším
výběrem celkových daní. V tuto chvíli nikdo
nedokáže přesně říct, kolik všechna opatření
v souvislosti s koronavirovou krizí budou stát a kdo
ponese jaký podíl nákladů. To vše uvidíme se
zpožděním v budoucích měsících. V letošním roce
se ve Chvalšinách uskutečnilo mnoho investičních
akcí, které byly z velké části financovány ze
získaných dotací. Lze ale očekávat, že takový
objem realizovaných akcí jako v letošním roce se

v příštích letech zřejmě nepodaří zopakovat. Na
druhou stranu obec Chvalšiny je v dobré
majetkové i finanční kondici a v celorepublikovém
srovnání patří k finančně zdatným obcím. Proto by
důsledky případné zhoršené hospodářské situace
nemusely být pro naší obec tak zásadní.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelé obce Chvalšiny na svém zasedání,
které se konalo 8.7.2020, projednali a následně
schválili:
 prodej pozemku p.č. 2011 k.ú. Chvalšiny o
výměře 14 m2 a pozemku p.č. 64/5 k.ú.
Chvalšiny o výměře 8 m2.
 podání žádosti o dotaci pro projekt
„Chvalšiny – kompostéry, kontejnery na
textil“.
 dodavatele k plnění veřejné zakázky
malého rozsahu „Pořízení výukových setů
do učebny přírodních věd“, jenž nabídl
cenu 792.100,- Kč bez DPH. Současně
zastupitelé pověřili starostu podpisem
kupní smlouvy s vybraným dodavatelem.
 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Radarové ukazatele rychlosti Chvalšiny“
účastníkovi SOVT-RADIO, s.r.o. (IČ:
47238810) a pověření starosty obce
podpisem smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem výběrového řízení.
 provedení montáže pohonů rolet v ZŠ
Chvalšiny a použití částky 184.767,- Kč
včetně DPH z rozpočtu obce Chvalšiny.
 pověření finančního výboru zastupitelstva
obce provedením kontroly veřejných
zakázek uskutečněných v roce 2020.
Výsledek kontroly veřejných zakázek bude
předložen zastupitelstvu na příštím
zasedání zastupitelstva.
 Provozní a návštěvní řád Víceúčelového
hřiště Chvalšiny.
Na mimořádném zasedání zastupitelstva dne
10.8.2020 bylo projednáno a schváleno:
 dodavatel k plnění veřejné zakázky „ZŠ
Chvalšiny – venkovní odborná učebna“ firma Truhlářství Klimeš David, Chvalšiny
276, 382 08 Chvalšiny (IČ: 70667527), která
ve výběrovém řízení podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku a splnila všechny
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podmínky účasti stanovené zadavatelem.
Nabídková cena 339.027,59 Kč s DPH.
 Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
č. 1001982033, jejímž předmětem je
bezúplatný převod pozemku p.č. KN
1450/3 k.ú. Chvalšiny a pověření starosty
podpisem této smlouvy.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce
Chvalšiny je plánován na čtvrtek 24.9.2020.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje






všechny přijaté anketní lístky s
informacemi od zájemců o kompostéry
byly zpracovány a žádost o dotaci na
pořízení kompostérů a kontejnerů byla
podána. Předpokládaný termín dodání
kompostérů občanům bude na jaře 2021.
Občané
budou
včas
informováni.
Kompostéry budou poskytovány občanům
zdarma.
dne 27.8.2020 v době od 8:00 do 14:00
hod. bude z důvodu prací na
transformátoru
přerušena
dodávka
elektrické energie v části náměstí a okolí
mateřské školy. V odpojené části obce jsou
umístěny informační plakáty.
od 1.9.2020 vstupuje v platnost
mimořádné
opatření
ministerstva
zdravotnictví, které zakazuje pohyb a
pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest ve vnitřních prostorech
staveb (obchody, restaurace, úřady, školy,
zdravotnická zařízení, sociální služby atd.) a
v prostředcích veřejné dopravy. Opatření
platí do odvolání. Více informací ve
sdělovacích prostředcích a na internetu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na besedu
V kulturním domě se v neděli 30.8.2020 od 18:00
hod. uskuteční beseda „O Dakaru vážně i nevážně
se Zdeňkem Tůmou“. Plakát s pozvánkou je
přílohou tohoto vydání zpravodaje. Občerstvení je
zajištěno.

Pozvánka na 2. ročník setkání heligonkářů
a harmonikářů
Za podmínek aktuálně platných epidemiologických
opatření se v sobotu 12.9.2020 uskuteční 2. ročník
setkání heligonkářů a harmonikářů. Začátek bude
ve 13:00 hod., předpokládané ukončení v 18:30
hod. Na setkání budou vystupovat skupiny a
jednotlivci heligonkářů a harmonikářů. Vstupné
80,- Kč. Občerstvení je zajištěno. Všichni jsou
srdečně zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Zájezd do Bad Schallerbachu
Na den státního svátku, pondělí 28.9.2020, se
plánuje celodenní zájezd na koupání do Aquapulca
a Tropicany v Bad Schallerbachu. Zájemci se ještě
mohou hlásit na obecním úřadu. V ceně zájezdu je
zahrnuta doprava, pojištění úrazu a léčebných
výloh, vstupné dle výběru:
Aquapulco 690,- Kč/dospělí, 580,- Kč/děti,
Tropicana 690,- Kč/dospělí,
Kombiticket 910,- Kč/dospělí, 680,- Kč/děti.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Zahájení školního roku 2020/2021
v ZŠ a MŠ Chvalšiny
Vážení rodiče,
po velmi bouřlivém a netradičním konci roku bych
vás rád seznámil s plánovaným zahájením nového
školního roku 2020/2021.
Po pečlivém zvážení situace a vzájemné dohodě se
zřizovatelem bude provoz MŠ Chvalšiny zahájen již
dne 24.8.2020. Tímto opatřením bychom rádi
ulehčili situaci rodičům, kteří většinu své dovolené
vyčerpali v době uzavření MŠ při vyhlášení
nouzového stavu.
Podle
všech
předpokladů
a
současné
epidemiologické situace bude zahájen nový školní
rok v ZŠ Chvalšiny dne 1.9.2020. V případě
neočekávaných okolností budou veškeré změny a
důležité informace zveřejněny na webových
stránkách školy.
Přeji všem klidný zbytek léta.
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Veteránská rallye South Bohemia Classic
opět projede Chvalšinami
Příznivci motorismu by si neměli nechat ujít akci,
která se na chvalšinském náměstí uskuteční
během prvního zářijového pátku. Po roční pauze
sem přijedou stroje, které psaly automobilovou
historii. Jedenáctého ročníku South Bohemia
Classic, mezinárodní setinové rallye klasických a
sportovních vozů, se zúčastní téměř 150 posádek
z několika zemí světa.
South Bohemia Classic se ve Chvalšinách uskuteční
4. září. Do obce, kde je díky nasazení místních
nadšenců tradičně skvělá organizace, početná
divácká kulisa a účastníci soutěže se vždy těší na
výbornou atmosféru, začnou hodnotné skvosty
přijíždět ve směru ze Lhenic a Smědče krátce před
půl osmou večer.
Stejně jako v minulých letech se na náměstí pojede
takzvaný test přesnosti, tentokrát však
v protisměru – start bude před Restaurací U
Jelena, kde bude možné si veterány zblízka
prohlédnout. Po zdolání měřeného úseku zamíří
klenoty na čtyřech kolech do Českého Krumlova.
Startovní pole slibuje skvělou podívanou. Diváci se
můžou těšit na legendární i méně známé značky –
jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz,
Austin Healey, Chevrolet, Porsche, De Tomaso,
Škoda, Sunbeam, DeLorean, Maserati, Alfa Romeo
nebo Triumph.
XI. South Bohemia Classic 2020, největší tuzemská
setinová rallye, odstartuje v pátek v 16:45 na
českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.
Trasa vede přes Hlubokou, Týn nad Vltavou,
Dříteň, Vitějovice, Lhenice, Chvalšiny, Český
Krumlov a Světlík do centra soutěže, Hotel Resortu
Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy
posádky pojedou přes Přídolí, Velešín, Borovany,
Lišov a Lomnici nad Lužnicí do Třeboně. Při návratu
na Lipensko si užijí krásy jihočeských rybníků či
Grand Prix Kaplice, kterou oblíbená motoristická
akce vyvrcholí.

Více informací bude průběžně zveřejňováno na
webových
stránkách
www.southbohemiaclassic.cz.
Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Námořníci a piráti
to je název letošního letního tábora Spolku
Koumák. Tábor proběhl v termínu od 5.7.2020 do
17.7.2020 na Táborové základně Pírkův Mlýn a
zúčastnilo se ho 30 dětí. Co jsme na táboře prožili?
V neděli po příjezdu na tábor se z nás stali
námořníci. Přijela za námi stará námořnice Sue a
požádala nás o pomoc při hledání ztraceného
pokladu, který jí odcizili piráti. My jsme se dohodli
a začali jsme Sue v hledání pomáhat. Vše nám, ale
začali komplikovat piráti, se kterými jsme nakonec
museli bojovat. Vše se ale podařilo. Piráty jsme
porazili a ztracený poklad námořnice Sue jsme
našli. Naše pomoc byla odměněna, neboť
námořnice Sue se s námi o poklad podělila. A my
se už se těšíme na další tábor (4.7.2021 –
16.7.2021).
Spolek Koumák

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.
Všechny uvedené termíny pořádaných akcí jsou platné
k datu vydání Informací pro obyvatele obce Chvalšiny.
Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a souvisejícím
vyhlášeným opatřením se termíny akcí mohou měnit, příp.
mohou být některé akce zrušeny.
Měsíční zpravodaj obce Chvalšiny.
Místo vydání Chvalšiny. Datum vydání 19.08.2020.
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