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I N F O RM ACE Z O B E CN ÍH O Ú ŘAD U
Plnění rozpočtu obce v roce 2013

V loňském kalendářním roce Obec Chvalšiny hospodařila s výrazně navýšeným objemem rozpočtu.
Konsolidované příjmy rozpočtu byly ve výši 22.427.860,- Kč – k navýšení došlo z důvodu vyšších
daňových příjmů ze státního rozpočtu a také hlavně kvůli obdrženým dotacím. Konsolidované výdaje
obecního rozpočtu skončily na částce 22.326.21 0,- Kč a větší podíl výdajů se projevil především
v opravách obecního majetku, opravě komunikací, rekonstrukci tělocvičny základní školy, zateplení
budovy mateřské školy, výstavby části kanalizace, rekonstrukci obecního úřadu. I přes toto významné
navýšení výdajů obecní rozpočet jako celek skončil v roce 201 3 v přebytku a obec tak pokračuje ve
vytváření finanční rezervy pro příští období. Takovýmto plněním rozpočtu zastupitelstvo obce dodržuje
všechna pravidla rozpočtové ukázněnosti a veškeré povinnosti stanovené zákonem.
Ing. Jiří Borský, místostarosta
Několik čísel, která se týkají vodovodu a kanalizace...

Cena vodného a stočného se stanovuje dle kalkulace na příslušný kalendářní rok. Součástí
kalkulace je mimo jiné i roční nájemné vodovodní infrastruktury, které obec dostává od provozovatele sítě
a. s. Čevak Č. Budějovice. Každý rok se provádí roční vyúčtování a případný přebytek nebo nedoplatek je
vyúčtován obci.
V následující tabulce je uvedeno množství fakturované pitné vody a vody odpadní, dále výše
nájemného za jednotlivé roky a roční vyúčtování. Prostředky získané z nájemného a z ročního vyúčtování
jsou převedeny do fondu obnovy vodohospodářského majetku, který byl pro tento účel zřízen. Fond je
výhradně využíván v případě potřeby investic do vodovodní infrastruktury. K 31 . 1 2. 201 3 byl zůstatek účtu
fondu 1 281 242,60 Kč.
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Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém jednání dne 27.02.2014 projednalo a schválilo :

- zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Chvalšiny za rok 201 3, převedení kladného hospodářského
výsledku do rezervního fondu školy a ponechání finanční částky z odpisu majetku za rok 201 3 ve fondu reprodukce
investičního majetku školy
- zprávu o hospodaření v lesích Obce Chvalšiny za rok 201 3
- aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Chvalšiny pro období 201 4 – 201 8
- finanční podíl Obce Chvalšiny ve výši 32.000,-Kč na opravu střechy kostela sv.Máří Magdaleny ve Chvalšinách
v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Chvalšiny
- přidělení bytu 1 +0 č.11 v domě pro seniory čp.7 ve Chvalšinách
- finanční příspěvek pro Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les, na údržbu, značení
a propagaci lyžařských tras v okolí Chvalšin pro zimní sezónu 201 3 – 201 4
- rozpočtové opatření č. 9/201 3 k rozpočtu Obce Chvalšiny na rok 201 3
OÚ
JAK STAVĚT V CHKO BLANSKÝ LES, NA CHVALŠINSKU
Inspirace místní tradicí

Dům z Blanského lesa by měl, alespoň v částečně zachovalých obcích, vycházet z tradiční architektury. Jak
vypadá tradiční jihočeský nebo pošumavský statek, všichni víme. Při dnešních funkčních potřebách nám může tento
typ sloužit pouze a zejména jako inspirace. Naši předci nebyli hloupí a většina stavebních prvků v tradičních
objektech má svůj logický smysl. Naprosto jednoznačné je to u tvarové prostoty vesnických domů. Tato jednoduchost
minimalizuje použití složitých konstrukčních detailů, tepelné mosty i degradaci vlivem povětrnosti. Neméně
inspirativní je i interiér. Do domu vstupujeme obyčejně uprostřed podélného boku stavby. Namísto temné úzké
chodby nás zde vítá předsíň, ze které je přístupné vše podstatné. Srdcem domu je pak zdroj tepla - pec nebo kamna
- a okolo se vaří, stoluje i žije, prostě odehrává vše podstatné ze života rodiny. Dnešní doba kvality tradičních
půdorysů znovu objevuje.
Celkový vzhled domu z Blanského lesa

Zásadní věcí pro architekty CHKO je celkový výraz stavby. Z hlediska krajinného rázu je naprosto zásadní
sedlová střecha se sklonem 40 – 45°. Zásadní je také tvar půdorysu, který je u tradičních staveb výrazně obdélný,
přičemž šířka ve štítu zpravidla nepřekračuje 6 až 8 m. Dům s půdorysem blížícím se čtverci prakticky nemůže v
návaznosti na historickou zástavbu působit harmonicky. Důležitá je také orientace střešního hřebenu. Pokud stavba
vzniká v těsné blízkosti původní zástavby, měla by reagovat na zde obvyklé orientace. Při stavbě ve svahu by měl
směr hřebenu přibližně sledovat vrstevnice. Důležité jsou také střešní přesahy. U tradičních staveb se ve štítu
nevyskytují vůbec a u okapu jen zřídka. Dnešní krovové soustavy samozřejmě umožňují přesahy, které nám chrání
fasádu a vytvářejí kryté zápraží. To jsou jistě pozitiva, ale otázkou je, kde všude jsou třeba. Chceme-li docílit u domu
tradičního vzhledu, měli bychom si sebemenší přesah ve štítu odpustit. Takový dům je pak nejen citlivý ke svému
okolí, ale zároveň může vypadat i velice moderně, jak je vidět na mnohých realizacích ze současnosti. U obytného
podkroví je problém ten, že my dnes potřebujeme přivést světlo tam, kde to u tradičních staveb nutné nebylo. Ve
staré vesnické zástavbě nenajdeme ani vikýře ani střešní okna, nanejvýš okénko ve štítu. Zde nám pomůže systém
nejmenšího zla. Tím budou okna ve štítu, potom střešní okna a až na posledním místě vikýř, který nejvíce nabourává
prostý objem střechy.
Podle tradice je ideální střešní krytinou červená keramická pálená taška, není však podmínkou. Důležité je, aby
se střecha nevymykala svému okolí buď neobvyklou barvou, strukturou a nebo leskem jako třeba vlnitý plech nebo
glazované tašky. Tradičně jsou v Blanském lese téměř všechny stavby omítány, a proto by se neměly vyskytovat
fasády z režného zdiva a kamene nebo jeho imitace, a pokud ano, tak jen na částech fasády. Původní omítky jsou
většinou bílé a my bychom se měli vyvarovat hlavně kontrastních a křiklavých barev. Na celkovém vzhledu domu se
ještě výrazně podílí prosklené plochy. Není pravda, že se v CHKO nesmí používat velká okna. Technický pokrok
dnes umožňuje kvalitní provedení velkých oken, která přivádí dostatek světla do interiéru a přivrácené k jihu nám
mohou i pasivně přitápět. S jejich umístěním musíme ale postupovat uvážlivě. Dají se použít třeba uprostřed
podélného boku stavby, kde kolna tradičního statku obyčejně měla velká tmavá vrata.
Ing. arch. Ondřej Meloun
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KDO TO JE? –soutěž našeho zpravodaje

V rámci soutěže hádáme známé osobnosti a děti v první kategorii i pohádkové postavy. Hodnotí se správné odpovědi. Soutěžit se
ve třech kategoriích a to:
1 . kategorie – děti 6-9 let
2. kategorie – děti 1 0-1 5 let
3. kategorie – dospělý 1 6 a výše

Správnou odpověď na soutěžní otázku zašlete na e-mailovou adresu zpravodajchvalsiny@gmail.com vždy do 30. dne příslušného
měsíce. V odpovědi je nutné uvést, jméno, datum narození, bydliště a správnou odpověď.
A TADY JSOU OTÁZKY NA BŘEZEN

Je to malý černý dobrák. Má řadu přátel – králička, myšku, žabku. Vůbec nemluví a když už cosi řekne, jsou to
většinou jen citoslovce (jí, hele, ach jo). Všechny tyto zvuky namluvili malé dcery Zdeňka Milera. Zdeněk Miler tuto kreslenou
postavičku vymyslel v roce 1954.
1) Kategorie:

Česká herečka. Narodila se 3.5.1931 a je významnou a výraznou vypravěčkou dětských pohádek a večerníčků.
Např.: Pohádky ovčí babičky (1966); Broučci (1967); Pohádky z mechu a kapradí (1971,1999);Rákosníček a hvězdy (1976), O
skřítku Racochejlovi (1997).
3) Kategorie: Narodil se v roce 1859 a zemřel v roce 1935. Vyučil se fotografem a jako tovaryš prošel mnohé země tehdejší c. k.
monarchie. V roce 1888 přišel do Krumlova, kde se stal obchodvedoucím fotografické firmy Gottfrieda Zimmera. O dva roky
později firmu zakoupil a začal vést pod vlastním jménem. V českokrumlovské Linecké ulici č. p. 54 nechal postavit dům s
fotoateliérem, který byl využíván do roku 1949.
2) Kategorie:

Správné odpovědi za měsíc únor

1 . Kategorie: Rákosníček

2. Kategorie: Martina Sáblíková

3. Kategorie: Petr Vok z Rožmberka
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O h l é d n u tí za ka rn e va l e m
V sobotu 1 . března se sešli v kulturním domě
princezny, vodníci, želvy a jiné krásné masky.
Karneval si všichni užili a o nejhezčí masce můžete
hlasovat na adrese
www.tygricichvalsiny.webnode.cz

Vítězné masky budou odměněny a jejich foto
otištěno ve zpravodaji.

Krá tká zp rá va od KO U M ÁKA
Lyžařský týden na Lipně
Společně s kamarády z Horní Plané
jsme strávili týden jarních prázdnin na
Lipně. Užili jsme si krásné čtyři dny
lyžování, navštívili jsme bazén a
hopsárium. Víkend jsme si moc užili a
už teď se těšíme na příští rok.
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