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Vážení spoluobčané,
dostáváte do svých rukou další vydání Informací
pro obyvatele obce Chvalšiny, ve kterém bych Vás
rád informoval o nejdůležitějších událostech v naší
obci.
Na začátku června byl převzat stavební firmou
areál bývalé Dřevovýroby Kolář a bylo započato se
stavbou nového sběrného dvora. Při provádění
stavebních prací na základech budovy bylo
zasahováno do vedení vodoteče, a proto byl na
krátkou dobu omezen průtok vody náměstím
v obci. Nepředpokládá se, že by bylo nutné průtok
vody přes náměstí opětovně omezovat. Současně
v tuto chvíli není povoleno parkovat s vozidly
v prostoru před bránou do areálu u silnice směrem
na Brloh. Původní vstupní brána bude postupně
demolována a kompletně nahrazena novým
vjezdem.
Na spodním hřišti u tělocvičny základní školy
probíhají poslední práce na víceúčelovém hřišti.
Celé multifunkční hřiště bylo oploceno, byly
nastříkány lajny hřišť a značení atletického oválu,
instalovány sloupky pro sítě, sítě na tenis a
volejbal/nohejbal a jeden koš na streetball. Ještě
budou provedeny drobné terénní úpravy kolem
hřiště a v brzké době bude víceúčelové hřiště
stavební firmou předáno ke kolaudaci. Osobně mě
velmi těší, že se přes počáteční nedůvěru a možná
i nepřející postoje podařilo v obci vybudovat
vysoce kvalitní sportovní zázemí pro žáky
chvalšinské školy a širokou sportovně založenou
veřejnost. Na tomto místě je vhodné poděkovat
všem zúčastněným na tomto velkém projektu,
zejména pak panu řediteli ZŠ a MŠ Chvalšiny Mgr.
Petru Holbovi a paní učitelce Bc. Aleně Tomišové
za metodickou pomoc, praktické rady a obecný
tělocvikářský nadhled při stavbě tohoto hřiště.
V blízkosti budovy bývalé fary byl podél hlavní
silnice vybudován zcela nový chodník. Následně

Červen č. 10/2020

bylo přistoupeno k rekonstrukci stávajícího
chodníku u farní zdi, který měl značně poškozený
asfaltový povrch. Na nových pevných základech
bude zbudován širší chodník a původní povrch
bude nahrazen zámkovou dlažbou. V příštích
dnech se rovněž začne se stavbou parkovací
plochy naproti hřbitovu.
V příštích dnech bude zahájena rekonstrukce
veřejného osvětlení na horním i dolním náměstí.
Postupně budou staré sloupy veřejného osvětlení
nahrazeny novými sloupy s moderními svítidly.
Součástí rekonstrukčních prací jsou i výkopové
práce spojené s pokládkou nového kabelového
vedení pro veřejné osvětlení. Rekonstrukční práce
jsou plánovány na dobu letních měsíců.
V druhé polovině letních prázdnin budou v obci
osazeny 4 radarové ukazatele rychlosti. Jak již
bylo jednou v předchozím vydání zpravodaje
napsáno, nové radary budou umístěny na místa
současných nefunkčních radarů na sloupy
veřejného osvětlení při komunikaci od Českého
Krumlova a od Prachatic a nově také na příjezdové
komunikace od Brloha a od Boletic. Vybrané druhy
radarových ukazatelů představují tzv. inteligentní
radary, které kromě měření aktuální rychlosti
projíždějícího vozidla umožňují zaznamenávání
registračních
značek
vozidel,
sledování
telefonování řidičů za jízdy a používání
bezpečnostních pásů. Stejné radarové ukazatele
byly v poslední době instalovány v Prachaticích, ve
Volarech a plánují se rovněž v sousedním Kájově.
Dosavadní zjištění obecně potvrzují významné
poklesy výskytu dopravních přestupků na
komunikacích s radary. Ve spolupráci s příslušnými
státními orgány byly prověřovány různé možnosti
a opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti
dopravního provozu v naší obci. Obecně
v současnosti panuje trend neumisťovat příliš
mnoho dopravních značek, zpomalovacích
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semaforů a radarů. Každé dopravní značení má
totiž své předepsané parametry a není dobré
komunikace
v obci
osadit
nadbytečnými
dopravními značkami a komunikace v obci tzv.
„přeznačkovat“. Neukáznění řidiči si na velký počet
dopravních značek rychle zvyknou a dopravní
předpisy přestanou dodržovat. Dopravní značky se
zkrátka neumisťují zbytečně, protože by byla jejich
funkce výrazně znehodnocena. Spíše by se měla
řada řidičů zamyslet nad sebou a svým chováním.
V poslední době jakoby patřila mezi oblíbené
chvalšinské sporty i jízda pod vlivem alkoholu nebo
drog. A bohužel takovému nezodpovědnému
chování nezabrání žádná dopravní značka nebo
zpomalovací semafor…..
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Dne 28.5.2020 zasedalo obecní zastupitelstvo,
které projednalo a následně schválilo:
 Záměr zamýšleného pronájmu prostoru
sloužícího k podnikání za účelem zřízení
provozovny kadeřnictví v budově Chvalšiny
čp.47 o výměře 13,22 m2. Nájem na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
 Zařazení území obce Chvalšiny do územní
působnosti MAS Blanský les – Netolicko
o.p.s. na období 2021-2027.
 Zařazení záměrů, kterými se v minulosti
zabývalo Zastupitelstvo obce Chvalšiny a
dodatečných žádostí, do návrhu Územního
plánu Chvalšiny
 Zamítnutí zařazení dodatečných záměrů,
kterými
se
v minulosti
zabývalo
Zastupitelstvo
obce
Chvalšiny,
dodatečných žádostí a podnětů do
Územního plánu Chvalšiny z důvodu střetů
s limity využití území, s hodnotami území,
s prioritami územního plánování dle APÚR
ČR a principy AZÚR Jihočeského kraje,
s rozborem udržitelného území a zároveň
se zájmy obce Chvalšiny.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB014330054118/001 s E.ON Distribucí, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7
– umístění distribuční soustavy – kabely
NN, 2x spojka, uzemnění s názvem
„Chvalšiny K/114 - NN“.
 Jmenování hodnotící a výběrové komise
pro stavební akci „Zřízení venkovní

odborné učebny a pořízení vybavení do
učeben odborných předmětů“.
Zastupitelstvo projednalo a na své příští zasedání
odložilo:
 Záměr prodeje pozemků p.č. 2011 a p.č.
64/5 k.ú. Chvalšiny.
 Záměr prodeje pozemku p.č. 956/1 k.ú.
Chvalšiny.
Zastupitelstvo obce současně vzalo na vědomí:
 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo SP 2018/03.
Na svém dalším zasedání, které se konalo
18.6.2020, zastupitelstvo projednalo a schválilo:
 Záměr prodeje pozemku p.č. 2011 k.ú.
Chvalšiny o výměře 14 m2 a pozemku p.č.
64/5 k.ú. Chvalšiny o výměře 8 m2. Cena
50,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemků hradí kupující.
 Zprávu
nezávislého
auditora
o
přezkoumání hospodaření obce k 31.
prosinci 2019.
 Celoroční hospodaření a závěrečný účet
Obce Chvalšiny za rok 2019 s výsledným
přebytkem 6.539.669,23 Kč bez výhrad.
 Účetní závěrku Obce Chvalšiny za rok 2019
s hospodářským výsledkem 5.555.372,67
Kč, který ponechává v nerozdělném
výsledku hospodaření předcházejících
účetních období.
 Pronájem prostorů sloužících k podnikání
Chvalšiny čp.47 o výměře 13,22 m2. Účel
pronájmu zřízení provozovny kadeřnictví.
Nájem na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Celkové nájemné ve výši
326,- Kč/měsíc.
 Pasport místních komunikací obce
Chvalšiny (verze květen 2020) vypracovaný
společností PasProRea s.r.o., Holkov 32,
382 32 Velešín.
 Vítěznou nabídku firmy Pavel Doušek,
Borová 25, 381 01 Český Krumlov (IČ:
60638427) k plnění veřejné zakázky
„Snížení světelného znečištění Horní a
Dolní náměstí v obci Chvalšiny“, která ve
výběrovém řízení byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka a
splnila všechny podmínky účasti stanovené
zadavatelem.
Nabídková
cena
1.829.615,49 bez DPH. Zastupitelstvo obce
Chvalšiny pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
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Zápis v kronice obce Chvalšiny za rok 2019.
Provedení
rekonstrukce
osvětlení
v šatnách ZŠ Chvalšiny a použití částky ve
výši 138.564,- Kč včetně DPH z rozpočtu
obce Chvalšiny.
 Nákup sporákového vařidla do školní
kuchyně v ZŠ Chvalšiny a použití částky
125.000,- Kč včetně DPH z fondu investic
školy.
 Podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků p.č. 651 k.ú. Chvalšiny, p.č. 665/2
k.ú. Chvalšiny, p.č. 640/2 k.ú. Chvalšiny,
p.č. 665/11 k.ú. Chvalšiny, p.č. 640/1 k.ú.
Chvalšiny, p.č. 648/2 k.ú. Chvalšiny a p.č.
717/3 k.ú. Chvalšiny od Státního
pozemkového úřadu na Obec Chvalšiny.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.:1040016518/001
s E.ON Distribucí, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7 – umístění
distribuční soustavy – kabel NN, uzemnění
s názvem „Borová samoty – VN, TS, NN“.
 Realizaci
stavební
akce
„Snížení
energetické náročnosti bytového domu
č.p.187, Chvalšiny“.
 Podání žádosti o dotaci na akci „Snížení
energetické náročnosti bytového domu
č.p.187, Chvalšiny“.
 Pověření administrací projektu pro
společnost Kalisto s.r.o., IČ:260 94 932.
 Jmenování hodnotící a výběrové komise
pro stavební akci „Snížení energetické
náročnosti bytového domu č.p.187,
Chvalšiny“.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 zánik věcného práva předkupního pro
pozemek p.č. 1099/2 k.ú. Borová u Chvalšin
k 10.6.2020 a pověření starosty obce
zajištěním návrhu na výmaz věcného
břemene věcného práva předkupního
k tomuto pozemku.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce
Chvalšiny je plánován na středu 8.7.2020.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

psa má trvalé bydliště v obci Chvalšiny. Podle
Obecně závazné vyhlášky obce Chvalšiny č. 1/2019
je poplatník povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy
se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je
povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování
nebo prodej). Povinnost ohlásit psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozena. Dojde-li ke
změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala. Prosíme Vás o včasné přihlášení a
odhlášení Vašeho psa. Přihlášení i odhlášení se
provádí na obecním úřadě.
Úhrada za odpady – osoby pobývající v obci (bez
ohledu na trvalé bydliště) uzavírají Smlouvu o
úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
na základě prohlášení platí úhradu v roční základní
výši 150,- Kč na osobu, úhradu platí děti od 6 let
věku (tzn. v roce 2020 poprvé děti narozené v roce
2014) a osoby do 70 let věku (tzn. v roce 2020 platí
naposledy dospělí narození v roce 1950).
Nájmy pozemků (zahrádky) podle uzavřených
nýjemních smluv, nájmy hrobových míst na
místním hřbitově (vždy po 10 letech).
Všechny poplatky lze uhradit v hotovosti na
obecním úřadě a v muzeu nebo bezhotovostně
převodem na účet obce.
OÚ Chvalšiny

Starosta obce informuje




Místní poplatky a úhrady
Do 30. června je nutné uhradit poplatky na rok
2020 podle platných obecně závazných vyhlášek:
Poplatek ze psů – poplatek 100,- Kč na jednoho
psa za rok, přihlašují se psi starší 3 měsíců, majitel



V současnosti probíhá plošná deratizace v
kanalizačním řadu obce. S odstupem pár
týdnů budou do kanalizace v několika
vlnách postupně kladeny návnady na
hubení hlodavců.
Volné pobíhání psů v obci je porušením
platných právních předpisů a může být
pokutováno. Opět se řeší opakované
pobíhání stejných psů několika majitelů,
kteří napadají ostatní psi i jejich majitele.
Vyzýváme majitele psů, aby zabránili
volnému pobíhání svých psů po obci a
nevystavovali se tak riziku možného
trestního postihu.
Na sobotu 12.9.2020 se v kulturním dome
uskuteční 2. ročník setkání harmonikářů a
heligonkářů. Občané Chvalšin během
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srpna obdrží oficiální pozvánku a bližší
informace.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Zájezd do Bad Schallerbachu
Obec Chvalšiny plánuje na pondělí 28.9.2020
celodenní zájezd na koupání do Aquapulca a
Tropicany v Bad Schallerbachu. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě. Rezervace míst není
akceptována, je vyžadována včasná úhrada za
přihlášené účastníky. V ceně 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

Provoz MŠ o prázdninách
Provoz mateřské školy v letním období se
uskuteční ve dnech: 29.6.-24.7.2020 a dále ve
dnech 24.8.-31.8.2020 a to v režimu omezeném na
jednu třídu. Pro nízký počet přihlášených dětí bude
MŠ uzavřena v době 27.7.-21.8.2020.
Za MŠ Chvalšiny D. Pimparová

Den pro předškoláčky
V úterý 23.6.2020 se v mateřské škole uskutečnila
malá zahradní slavnost, na které se mladší děti
a učitelky mateřské školy loučily s předškoláčky.
Budoucím prvňáčkům přišel popřát dobrý start ve
škole také pan starosta Ing. J. Borský, Mgr. O.
Steinerová a Mgr. V. Marečková, která děti povede
v 1. třídě. Učitelky spolu s H. Havlíčkovou
připravily dopoledne plné písniček, her, tance a

soutěží. Přesto, že vzhledem k mimořádným
opatřením nařízeným MŠMT, nebylo možné
uspořádat slavnost za účasti rodičů, děti si slavnost
nejdříve emočně prožily a potom nadmíru vesele
užily i díky hezkému počasí a dobrůtkám od paní
kuchařky. Tablo s letošními předškoláčky je
vystaveno v prodejně elektra na náměstí.
Předškoláčci ahoj a ať se vám v novém školním
životě všechno daří.
Za MŠ Chvalšiny D. Pimparová

Poděkování MŠ Chvalšiny
Těmito řádky bych alespoň krátce za svou rodinku
vyjádřila obrovský DÍK a VDĚČNOST.
Rok 2013 – leden. Jako většinu maminek mě
přepadla úzkost. Naše starší tříletá holčička jde
poprvé do školky….. A nyní – červen 2020.
Tentokrát lítost. Naše druhá holčička, teď už
šestiletá docházku v MŠ Chvalšiny končí. Nebyl
jediný den, kdy holky ,,nechtěly“ do školky. Obě
naše dcery se pokaždé těšily, chodily s chutí a
zvědavostí. Milovaly a obdivovaly paní učitelky,
kterým ,,prošly“ pod rukama. Každý den měly o
čem vyprávět, zážitků si odnášely neskutečné
množství. Plno vtipných momentů, kdy mi
předváděly, jak se ,,blbne ve školce,“ jak se tam
zpívá, jak umí paní učitelky tančit atd. Spoustu
důležitých věcí se naučily a hlavně zapamatovaly.
Ty balíky výkresů a vyrobených dárečků…
Rozhodně neopomenu besídky a vystoupení, u
kterých mi samozřejmě tekly slzy…. Popsala bych
hodně řádek….
Dano, Lenko, Šárko, Mášo, Milado, paní kuchařko,
moc vám všem ze srdce děkujeme a nikdy
nezapomeneme.
Sabča, Lucka, Lenka, Jirka Burcarovi
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 29.06.2020
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