Informace pro obyvatele
obce Chvalšiny
Vydavatel : Obec Chvalšiny, Chvalšiny 38, IČO: 00245925, Ev.č.: MK ČR E 14740

Vážení spoluobčané,
právě vychází zářijové vydání Informací pro
obyvatele obce Chvalšiny, ve kterém bych Vás rád
seznámil s děním v naší obci.
Pod budovou obecního úřadu se v těchto dnech
ukončují kamenické práce na kamenné vodoteči,
která vznikla na místě staré požární nádrže. O
samotném výsledku prací na dlážděném
kamenném korytě se mohou občané sami
přesvědčit při návštěvě chvalšinského náměstí a
rovněž na snímku níže. Pro úplnost informací ještě
zbývá doplnit, že odstranění staré nevyužívané
požární nádrže proběhlo až po obdržení
souhlasného vyjádření Hasičského záchranného
sboru ČR, které stejně jako platná územně
plánovací dokumentace nefunkční požární nádrž
do systému požární ochrany naší obce již
nezahrnovalo.

V příštích dnech se kamenické práce přesunou na
kostelní zídku u hlavní silnice. Kamenná zídka bude
postupně rozebrána, pak budou opraveny základy
této zídky a nakonec bude celá kostelní zídka
znovu postavena.
V horním parku byla na konci srpna odkryta
historická studna. Tato kamenná studna byla
pečlivě vyčištěna, ze studny byly odstraněny
napadané kameny, vrostlé kořeny a další
nečistoty. Nyní se buduje nadzemní kamenná část
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studny,
která
bude
nakonec
zakryta
bezpečnostním pochozím sklem. Při samotném
čištění studny byla ze studny vyzvednuta původní
dřevěná vodní pumpa. Jiné historické předměty se
ve studni nenacházely, poněvadž naši předci svůj
tehdejší zdroj pitné vody pečlivě udržovali a
pravidelně čistili. Naměřená hloubka studny činí
12.5 metru. Stáří studny nelze přesně určit,
protože nebyly nalezeny žádné historické
předměty, které by dokladovaly období stavby
studně. Odhaduje se však na minimálně 300 let.
Jelikož se studna nachází na náměstí, které je
městskou památkovou zónou, ujišťuji veřejnost, že
veškeré stavební práce probíhají pod odborným
dohledem pracovníků památkové péče.
Listnaté stromy na náměstí, u sběrného dvora a
hřbitova prošly během letních měsíců znaleckým
posouzením a v posledních týdnech byly odborně
ošetřeny a prořezány. Ve stromořadí u hřbitova
byly navíc instalovány bezpečnostní vazby stromů,
aby nedocházelo k rozpadu korun stromů.
Všechny stromy v intravilánu obce, jejichž
vlastníkem je obec, jsou pravidelně odborně
posuzovány, aby nezpůsobovaly škody na zdraví a
majetku.
V areálu
mateřské
školy
stále
probíhá
rekonstrukce plotu. V těchto dnech se postupně
osazují plotové sloupky a jednotlivé plotové díly.
Lampy veřejného osvětlení již byly postaveny a
nyní budou ještě doplněny světelnými tělesy.
Naproti kulturnímu domu bude již brzy zahájena
stavba stání pro kontejnery na tříděný odpad.
Nové stání se zpevněným povrchem bude
vybudováno podél farní zdi, kam budou umístěny
všechny stávající kontejnery a navíc přibydou dva
další kontejnery na použitý textil.
V měsíci září bude také opraven zničený asfaltový
povrch v uličce ze sídliště „Vyšehrad“ k prodejně
COOP. Nejdříve bude prostor u mostíku přes potok
odvodněn, bude zde také podélně položen
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obrubník a následně bude celá ulička směrem
k sídlišti „Vyšehrad“ vyasfaltována.
Na následující víkend je připraveno několik
kulturních a sportovních akcí, ze kterých je možné
vybírat, kam vyrazit za zábavou. Od čtvrtka 8.9. do
neděle 11.9. se v Borové konají mezinárodní
závody CCI a Mistrovství ČR ve všestrannosti.
V sobotu 10.9. od 11:00 do 16:00 hodin projede
Chvalšinami setinová rallye XIII. South Bohemia
Classic 2022. V sobotu 10.9. od 13:30 hodin se
v kulturním domě koná již III. ročník přátelského
setkání heligonkářů a harmonikářů.
Jelikož nám na dveře klepou komunální volby, tak
mi dovolte na závěr mého úvodního příspěvku
poděkovat zastupitelům za jejich práci
v uplynulých čtyřech letech. Stejné díky náleží také
všem členům výborů, které obec zřizuje.
Poděkování také patří občanům za svěřenou
důvěru. Za poslední čtyři roky se podařilo
uskutečnit mnoho věcí. Není mým úmyslem zde
vyjmenovat všechny jednotlivosti, které se
podařily, ale musím vyzdvihnout alespoň ty
nejvýznamnější, které by bez podpory zastupitelů
dnes možná nebyly. Velkým přínosem pro obec se
stal nový sběrný dvůr, který nám nyní může
závidět kdejaká jiná obec či město. Obec
vybudovala nový přivaděč pitné vody z Hejdlova
do Červeného Dvora a do Chvalšin, který
významně snížil četnost poruch na vodovodním
řadu a zajistil společně s napojením nového vrtu
na Hejdlově spolehlivé zásobování pitnou vodou
v naší obci. Hasičům slouží nově rekonstruovaná
hasičská zbrojnice, před kterou byla před
nedávnem nově vyasfaltována příjezdová plocha.
Podařilo se také vybudovat nové multifunkční
hřiště, které se stalo důležitým prvkem
sportovního vyžití široké veřejnosti, především
však školní mládeže. Osobně pak považuji za
největší přínos naší obci, že Chvalšiny mají opět
starostu na plný úvazek. V dnešních podmínkách
nelze vykonávat funkci starosty pouze dvě hodiny
týdně, jak tomu bylo dříve. Pak se mohlo stát, že
některé věci unikaly, nebyly řešeny nebo na ně
prostě nebyl čas. Myslím si proto, že za poslední
čtyři roky zastupitelstvo v čele se starostou snad
dostatečně přesvědčilo občany naší obce o
správnosti rozhodnutí mít uvolněného starostu. A
dovolím si tvrdit, že výsledek naší společné práce
je vidět.
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje





Ve dnech 23.-24.9.2022, kdy se konají
komunální volby a volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR, budou zástupci Okrskové
volební komise připraveni navštívit
s přenosnou volební urnou nemocné a
nemohoucí občany ve chvalšinském
volebním obvodu. Případní zájemci by se
měli osobně nebo telefonicky nahlásit na
obecním úřadě – tel. 380 739 114. Volby se
konají v kulturním domě.
Od 1.9.2022 je na obecním úřadě možné
podepsat nájemní smlouvy ke hrobovým
místům.
15.9.2022 bude spuštěn program podpory
Jihočeského kraje – My v tom Jihočechy
nenecháme. Jedná se o program finanční
podpory pro rodiny s dětmi a pro
poživatele starobního a invalidního
důchodu. Zapojení obce bude projednáno
zastupitelstvem a poté se případní
žadatelé budou obracet na obecní úřad.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na setkání heligonkářů
V sobotu 10.9.2022 od 13:30 hodin se bude konat
v kulturním domě III. ročník přátelského setkání
heligonkářů a harmonikářů. Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno. Všichni příznivci zábavy jsou
srdečně zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na Den otevřených dveří
Ve středu 14.9.2022 od 15:00 do 18:00 hodin se
bude konat v budově základní školy Den
otevřených dveří. Základní škola se představí
široké veřejnosti. Účast přislíbil také Michal
z Kouzelné školky.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na divadelní vystoupení
V úterý 20.9.2022 od 19:00 hodin uvede
v kulturním domě Místní ochotnická jednota Brloh
komedii „Doktor v domě“. Vstupné dobrovolné.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Mezinárodní mistrovství ve všestrannosti
Borová 2022
Druhý víkend v září pořádá SK Borová mezinárodní
všestrannostní mítink společně s Mistrovstvím ČR
pro seniory, družstva a kategorii U25, tedy pro
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jezdce do 25 let. Odstartují také mladí koně do
finále Kritérií pro mladé koně.
8.-11.9. budou na Farmě Borová k vidění špičky
české i zahraniční jezdecké elity , mezi českými
jezdci na startovní listině budou také zástupci
Indie, Itálie, Maďarska, Německa, Norsky, Polska,
Rakouska, Slovenska a Švédska. Na startu bude
k vidění také několik olympioniků, z těch českých
jsou to Miroslav Trunda a Miloslav Příhoda.
Mítink bude zahájen ve čtvrtek, kdy v 15:00 budou
první koně na startu v drezurní zkoušce, večer
bude oficiální zahájení pro účastníky MČR včetně
slavnostního nástupu. V pátek budou pokračovat
drezúrní úlohy a v sobotu 10.9. nastoupí koně do
divácky nejzajímavější části, tedy do krosu. Jedná
se o skoky v přírodě až do úrovně CCI3*. V neděli
budou soutěže zakončeny parkurem a slavnostním
dekorováním.
Všechny dny budou přístupné také pro diváky.
Tímto zveme všechny příznivce jezdeckého sportu
k návštěvě areálu. Rádi vás uvidíme všechny dny
konání závodů, ale pokud můžeme doporučit, tak
nejzajímavější bude sobota, tedy terénní zkouška
tohoto trojboje.
Pro aktuální časový harmonogram a informace
sledujte náš Facebook – SK Borová – všestrannost
anebo webové stránky www.borova-eventing.cz.
Předem se omlouváme našim spoluobčanům za
zvýšený provoz v obcích Borová a Chvalšiny
v těchto dnech a mimořádná omezení z důvodu
bezpečnosti jezdců při soutěžích v Borové.
Děkujeme za vaši trpělivost.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Obci
Chvalšiny a také SDH Chvalšiny za jejich pomoc a
podporu při pořádání těchto závodů.
Těšíme se na vás při Bohemia Eventing Tour 2022!
Za team SK Borová
Ing. Tereza Bašta Kamírová

Kvalitní pitná voda je priorita
Tekoucí pitnou vodu z vodovodu a odtékající vodu
odpadní bereme jako naprostou samozřejmost.
Možná i proto nás moc nezajímá, co se za vším
skrývá. Nového osvětlení nebo dětského hřiště si
všimne každý.
Co je pod zemí, registrujeme jen občas, když je
rozkopaná silnice. A přece se naší obci
v posledních pěti letech dařilo významně
investovat takříkajíc „pod zem“. Je to zcela
mimořádný počin, protože všechny akce byly
realizovány v relativně krátké době, s ohledem na

přestávku vynucenou covidovými opatřeními.
S tím souvisela i nejistota ohledně financování
těchto akcí, ať už se jednalo o rozpočtové
provizorium státního rozpočtu nebo výkyvy cen
materiálů a stavebních prací, zejména směrem
nahoru.
Za nejdůležitější akci lze označit napojení nového
vrtu na Hejdlově na stávající úpravnu vody. Tím
obec dlouhodobě udrží stabilní dodávky kvalitní
pitné vody. Posílením vodních zdrojů značně sníží i
závislost na zdrojích stávajících – povrchové vodě
z Hejdlovského potoka a podzemní vodě
z Vopičáku (vrchu Kněžík).
Další významnou akcí byla výměna téměř 3
kilometrů vodovodního přivaděče z vodojemu
Hejdlov do Červeného Dvora a Chvalšin, a to
včetně nezbytné redukční šachty. Právě z tohoto
vodojemu teče pitná voda do většiny
chvalšinských domácností.
Neméně důležitá byla výměna starého ocelového
vodovodu v Borové včetně napojení několika
domů na nový vodovodní řad.
S významnými investicemi do vodohospodářské
infrastruktury společně s navazující rekonstrukcí
komunikací se počítá i v letech následujících. Další
na řadě je výměna problematického kanalizačního
potrubí v ulici nad školkou od křižovatky u č.p. 275
k č.p. 325. Na sídlišti „Vyšehrad“ bude rovněž
nutné v blízké době položit nové potrubí
vodovodního řadu a odpadní roury. A zcela zásadní
je také propojení vodovodu u č.p.185 s hlavním
vodovodním řadem, aby byl zajištěn plynulý
průtok pitné vody vodovodním potrubím. Všechny
zamýšlené počiny jsou již v podstatě připraveny
k realizaci a uvedené stavby mohou být kdykoliv
zahájeny. Obec se však vzhledem k jejich finanční
náročnosti bude muset i nadále spoléhat na
částečné financování ze státního rozpočtu. Štěstí
přeje připraveným, a tak obci stačí ve vhodném
okamžiku již připravený projekt pouze podat a
předložit k profinancování. Obec si takto bez
větších potíží spolehlivě zabezpečí postupnou
výměnu vodovodního řadu a kanalizace.
Ing. Jitka Kramářová, ČEVAK a.s.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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 5.9.2022.
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Rozpis fotbalových soutěží TJ Sokol Chvalšiny - podzim 2022

doma

venku

Sedlec
17:00

10.9.

SO

16.9.

PA

17.9.

SO

18.9.

NE

5

24.9.

SO

6

27.9.

UT

28.9.

ST

1.10.

SO

2.10.

NE

8.10.

SO

14.10.

PA

15.10.

SO

16.10.

NE

22.10.

SO 10

29.10.

SO

30.10.

NE 11

5.11.

SO 12 Větřní 14:00

12.11.

4

OP přípravka

kolo

OP žáci

kolo

kolo

I.B muži
Datum Den

doma
4

venku

Benešov n.Č.
14:30

doma
4

Zl.Koruna
10:30

5

Křemže 10:00

Větřní
10:00

5
Ledenice
15:00
Mladé 16:30

6

Malonty 14:00

Zl.Koruna
16:00

7

Velešín
16:00

7

8

6

volno

1

Č.Krumlov B
16:30

7

Větřní 10:00

Frymburk
10:30
Zl.Koruna
13:30

1

8

venku

Vyšší Brod
13:30

8

Č.Krumlov B
10:30
H.Planá 16:30

H.Planá
10:00
Kaplice B
15:30

9

SO 13

Roudné B
15:30

9
10

9
D.Dvořiště
13:00

10

N.Ves 10:30
Zl.Koruna
10:00

11
T.Sviny B
14:30

11

Loučovice
11:00
12

Křemže 10:30

Hrdějovice
14:00
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