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Vážení spoluobčané,
dostáváte do svých rukou květnové vydání
Informací pro obyvatele obce Chvalšiny. Dovolte
mi, abych Vás informoval o událostech v minulých
dnech a současně seznámil s chystanými záměry
na příští dny.
V posledním čísle chvalšinského zpravodaje byla
uvedena informace o probíhajících stavebních
pracích na vestavbě půdní bytové jednotky v domě
č.p. 187. Jak bylo již dříve několikrát sděleno, bude
půdní vestavba kompletně hotova do konce
měsíce června, poté bude kolaudována a až
následně může být nový obecní byt přidělen
případnému zájemci. Záměr zamýšleného
pronájmu tohoto nového bytu bude uveřejněn na
úřední desce obecního úřadu a současně na
internetu, jak ukládá povinnost ze zákona. Až
v okamžiku zveřejnění záměru pronájmu začíná
obecní úřad přijímat žádosti o přidělení tohoto
nového bytu. Dřívější podání žádosti o byt nemá
smysl, ke každému nabízenému bytu musí být
podána konkrétní žádost podle podmínek
nabízeného pronájmu. Obecní úřad nepřijímá
žádosti o byt do zásobníku žádostí, o každý byt se
musí žádat jednotlivě. O pronájmu obecních bytů
rozhoduje zastupitelstvo obce na svém zasedání.
V areálu mateřské školy nadále probíhají
přípravné práce před zahájením rekonstrukce
plotu mateřské školy. Obec Chvalšiny na tuto
rozsáhlou opravu obdržela od krajského úřadu
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
2022 dotaci ve výši 266.000,- Kč. Jak se můžete
dozvědět dále v tomto vydání Informací pro
obyvatele obce Chvalšiny, muselo zastupitelstvo
obce o této plánované rekonstrukci rozhodovat
znovu, protože původní vítězný uchazeč odstoupil
z výběrového řízení. Vítězná firma zdůvodnila své
odstoupení významným navýšením cen vstupních
materiálů a tím způsobenou následnou
nemožností plnit veřejnou zakázku. Zastupitelstvo

Květen č. 26/2022

proto muselo o této veřejné zakázce rozhodovat
znovu a vybralo uchazeče umístěného v pořadí na
dalším místě za odstoupivším uchazečem. Pevně
věřím, že se nyní rekonstrukce plotu mateřské
školy podaří realizovat a nový plot bude sloužit ke
spokojenosti všech.
V souvislosti s rekonstrukcí plotu mateřské školy
byly odstraněny staré sloupy veřejného osvětlení
u komunikace na Český Krumlov a také zůstal
dočasně odpojen dopravní radar. Nové lampy
veřejného osvětlení včetně zemního kabelového
vedení budou osazeny v průběhu provádění prací
na rekonstrukci plotu mateřské školy. Před časem
také došlo k výpadku veřejného osvětlení v části
obce nad mateřskou školou. Tento výpadek
několika lamp však nebyl způsoben pracemi u
mateřské školy, ale byl zapříčiněn zkratem
podzemního kabelového vedení v ulici u
autobusové zastávky. V průběhu několika dní tak
střídavě nesvítily některé lampy napojené na
okruh kabelového vedení v části obce nad
mateřskou školou. Za způsobené komplikace se
občanům dodatečně velice omlouvám.
Na konci května byla zahájena rekonstrukce
venkovních prostorů před hasičskou zbrojnicí. Po
odstranění vrchní skrývky zeminy bude celá plocha
před hasičárnou upravena do požadovaných
minimálních spádů odvodňovaných ploch,
důkladně zhutněna a nakonec na ni bude položen
asfaltový koberec. Po stranách asfaltové plochy
budou umístěny obrubníky a praný kačírek.
Součástí prací je rovněž pokládka odvodňovacích
trubek, kanálů a také položení centrálního
odvodňovacího žlabu uprostřed asfaltové plochy.
V prostoru u hasičárny rovněž přibydou dvě lampy
veřejného osvětlení.
Na horním a dolním náměstí dojde k obnově
vodorovného dopravního značení. Znovu budou
namalovány bílá a žlutá dopravní značení, u

1

autobusové zastávky a mateřské školy budou
obnoveny přechody pro chodce.
Velkou plánovanou akcí příštích týdnů je zrušení
nefunkční požární nádrže na dolním náměstí pod
obecním úřadem. Narušený asfaltový povrch kraje
komunikace nad požární nádrží bude otevřen a zde
umístěná poškozená část podzemní vodoteče
bude opravena. Betonová požární nádrž bude celá
zrušena a stávající koryto vodoteče bude
prodlouženo až po hranu dnešního vtoku do
nádrže. Nově vytvořené koryto vodoteče bude
vydlážděno kameny. Okolní terén bude zasypán,
zarovnán zeminou, adekvátně upraven a
zatravněn. Do vzniklého prostoru přibydou nové
lavičky. Všechny tyto provedené kroky tak
významně zkulturní část veřejného prostoru na
místech dnešní požární nádrže. Ostatně historicky
na chvalšinské náměstí nikdy nepatřily rybníčky
nebo nádrže, což jistě potvrdí dosud žijící
pamětníci či odborníci z oboru architektury nebo
památkové péče.
Na závěr svého příspěvku bych rád pozval všechny
příznivce divadla na vystoupení Ženského
Amatérského Spolku ŽAS Homole, který vystoupí
v pátek 10.6.2022 se svou novou inscenací LockDownův syndrom aneb Hlavně klid! Na léto se také
plánuje promítání putovního letního kina a na
měsíc září je plánováno vystoupení ochotnického
divadla z Brloha. Všechny připravované kulturní
akce budou ještě občanům včas oznámeny.
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém posledním
řádném zasedání, které se konalo v úterý
24.5.2022, projednalo a schválilo:
 Z důvodu odstoupení vítězného uchazeče
od plnění veřejné zakázky na „Rekonstrukci
plotu Mateřské školy Chvalšiny“ revokaci
usnesení č.36/9/2022 ze dne 31.3.2022.
 Výběr nového dodavatele k plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
plotu Mateřské školy Chvalšiny“ – firmu
VIDOX s.r.o., IČ: 25160168, U Poráků 511,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
s nabídkovou cenou 1.404.304,92 Kč bez
DPH. Současně byl pověřen starosta obce
podpisem smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem.
 Na základě doporučení hodnotící a
výběrové komise byl vybrán dodavatel na

stavební akci „Rekonstrukce venkovních
prostorů u hasičské zbrojnice“ – firma
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa
1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ:
45274924, která ve výběrovém řízení
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku
a splnila všechny podmínky účasti
stanovené zadavatelem. Nabídková cena
byla 2.341.528,80 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Chvalšiny pověřilo
starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve
čtvrtek 23.6.2022 od 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje


Letošní Chvalšinská pouť se bude konat
v sobotu 9.7.2022. Podle platné Obecně
závazné vyhlášky obce Chvalšiny č.1/2017,
o nočním klidu, se nevymezuje doba
nočního klidu pro noc z 9.7.2022 na
10.7.2022.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na setkání důchodců
V úterý 7.6.2022 od 14:00 hodin se bude konat
v kulturním domě setkání důchodců. Občerstvení
zajištěno. K posezení s harmonikou jsou všichni
příznivci zábavy srdečně zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na divadelní vystoupení
V pátek 10.6.2022 od 19:30 hodin uvede
v kulturním domě Ženský Amatérský Spolek
Homole ŽAS inscenaci Lock-Downův syndrom
aneb Hlavně Klid! Jedná se o inscenaci o tom, že
Lock-Downovým syndromem může trpět kdokoli,
kdykoli a kdekoli. Vstupné dobrovolné.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na koncert
Chvalšinští kytaristé pod vedením Hanky
Havlíčkové Vás srdečně zvou na koncert, který se
koná v úterý 7.6.2022 od 18:00 hodin v kostele sv.
Mikuláše v Boleticích. Vstupné dobrovolné.

Poděkování
K poslednímu dni měsíce dubna tohoto roku
ukončil svůj pracovní poměr a odešel do
zaslouženého důchodu pan Pavel Krejčí, který řadu
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let pracoval jako správce majetku a služeb obce
Chvalšiny. Na tomto místě je třeba tomuto
dlouholetému pracovníkovi obce poděkovat za
vykonanou práci a popřát mnoho životní pohody a
spokojenosti v dalších letech.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na Den otců
Den Otců – Tati, pojď si hrát. V neděli dne
19.6.2022 je Den otců, a tak jsme si pro vás
připravili zábavné dopoledne plné úkolů.
Kdy: v neděli dne 19.6.2022 od 10:00 do 12:00
hodin
Kde: areál Mateřské školy ve Chvalšinách

Čeká na vás řada úkolů, které budou plnit děti
společně s tatínky – řezání dřeva, zatloukání
hřebíku, jízda v kolečku, překážková dráha a další
těžké úkoly. Maminky jsou také srdečně zvány.
Na místě si také budete moci koupit malé
občerstvení. Přijďte, těšíme se na Vás!
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. Měsíční zpravodaj obce
Chvalšiny. Místo vydání Chvalšiny. Datum vydání 1.6.2022.

„Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit.“
Immanuel Kant
Dne 18.5.2022 se konalo v obřadní síni Obecního úřadu Chvalšiny slavnostní vítání občánků do
života. Tentokrát bylo slavnostně přivítáno 6 dětí:
Jakub Kolací
Adam Bárta
Matěj Antoš
Jan Šítal
Tereza Holečková
Sofie Čarková

„Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny
a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou
doma, a křídla proto, aby mohly odletět
a vyzkoušet si to, co se naučily.“
B. Youngsová

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.
Rodičům přejeme, aby nový človíček přinesl do jejich rodiny hodně lásky, smíchu a něhy.
OÚ Chvalšiny

Jakub Kolací

Adam Bárta
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Matěj Antoš

Tereza Holečková

Jan Šítal

Sofie Čarková
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