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Vážení spoluobčané,
dostáváte do svých rukou další vydání Informací
pro obyvatele obce Chvalšiny, ve kterém bych vás
rád informoval o současném dění v naší obci.
V tuto chvíli vrcholí přípravné práce na návrhu
rozpočtu Obce Chvalšiny na rok 2020, a proto bych
Vás s plány na příští rok seznámil až v dalším
vydání tohoto zpravodaje, až budou nový rozpočet
a tím pádem i všechny záměry a plánované akce
řádně schváleny zastupitelstvem. Nyní mi dovolte
krátce komentovat některé postřehy z posledních
dnů a týdnů.
V nedávné době řešilo Zastupitelstvo obce
Chvalšiny žádost o přesunutí krytého posezení
před kulturním domem. Zastupitelé danou žádost
náležitě projednali, nicméně usnesení o přesunutí
sedátka se stříškou bylo přijato až na podruhé.
Nakonec bylo posezení přesunuto blíže k náměstí
ke kostelu s tím, že bude sledováno, zda nadále
dochází k rušení nočního klidu. Úsměvná a až
zarážející je skutečnost, že se mnoho občanů ani
nezamyslelo nad tím, proč bylo vlastně posezení
přesunuto, ale řešilo se, že posezení vůbec bylo
posunuto. Důvodem byl právě nepřiměřený hluk
v době nočního klidu a bezohledné chování
skupinek občanů v nočních hodinách, a proto
zastupitelé rozhodli o jeho posunutí směrem
k náměstí. Je špatné, když kvůli chování několika
jedinců se musí dávat pryč užitečné věci, které
s trochou ohleduplnosti mohou sloužit ku
prospěchu všem občanům.
Před několika týdny byly zahájeny práce na tzv.
pasportu místních komunikací a pasportu
dopravního značení. Než byly tyto prováděcí
činnosti zahájeny, občané měli možnost dávat
svoje podněty na umístění dopravního značení,
zrcadel, měřičů rychlosti apod. V tuto chvíli již
nějakou dobu probíhají práce na vyhotovení obou
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pasportů, kde budou náležitě zmapovány a
popsány aktuální stavy místních komunikací a
dopravního značení. Součástí pak bude
vyhodnocení stávající dopravní situace a navržení
vhodných opatření pro zajištění větší bezpečnosti
silničního provozu. Předložené požadavky občanů
a obce budou posouzeny dopravními odborníky a
příslušnými orgány a zahrnuty do této
dokumentace. Výsledky mají být předloženy
v prvních měsících nového roku. Případné úpravy
a doplnění dopravního značení v obci pak budou
postupně následovat.
Na zastávce a v blízkosti kulturního domu byly
opět nalezeny použité injekční stříkačky. Všechny
nálezy jsou řádně oznamovány Policii České
republiky.
Zaměstnanci
obce
obcházejí
exponovaná místa a všechny případné nálezy
ihned oznamují a likvidují, nicméně je třeba
veřejnost a zejména děti vyzvat k opatrnosti.
Na závěr mi dovolte pozvat všechny občany na
tradiční Rozsvícení vánočního stromu, které se
bude konat pod obecním úřadem v neděli 1.
prosince od 17:00 hod. Rovněž bych rád pozval
chvalšinské seniory na Setkání důchodců, které se
uskuteční v kulturním domě v úterý 10. prosince
od 14:00 hod. Všichni jsou srdečně zváni!
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Na svém zasedání dne 26.09.2019 obecní
zastupitelstvo projednalo a následně schválilo:
 Přidělení pronájmu bytu č.2 Chvalšiny
čp.37 o výměře 86,26 m2.
 Výběr dodavatele k plnění veřejné zakázky
“Rekonstrukce
hasičské
zbrojnice
Chvalšiny“ - firmu VIDOX s.r.o. (IČ:
25160168), která ve výběrovém řízení
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku
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a splnila všechny podmínky účasti
stanovené zadavatelem. Nabídková cena
byla 2.741.210,36 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Chvalšiny pověřilo
starostu podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:CB014330048982/002 s E.ON Distribucí, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7 – umístění distribuční
soustavy – kabely NN s uzemněním,
kabelové spojky a kabelové skříně.
Ve čtvrtek 31.10.2019 se konalo další zasedání
zastupitelstva obce, na kterém bylo projednáno a
následně schváleno:
 Přidělení pronájmu bytu č.9 Chvalšiny čp.7
o výměře 29 m2.
 Přidělení pronájmu bytu č.1 Chvalšiny
čp.187 o výměře 33,80 m2.
 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2018/2019.
 Povolení výjimky z průměrného nejnižšího
počtu žáků základní školy podle §23 odst. 4
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, pro školní rok
2019/2020.
 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Chvalšiny na roky 2020-2022.
 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chvalšiny na rok
2020 s výnosy 19.178.760,- Kč, náklady
19.075.760,- Kč a příspěvkem zřizovatele
jako součást rozpočtu ZŠ a MŠ Chvalšiny
pro rok 2020 ve výši 2.220.760,- Kč.
 Pořízení a montáž pylonového pojezdu
k interaktivnímu panelu do učebny jazyků
základní školy dle předložené nabídky ve
výši 43.923,- Kč včetně DPH. Realizace do
31.12.2019.
 Aktualizovaný seznam investičních záměrů
ZŠ a MŠ Chvalšiny v rámci projektu MAP II
– ORP Český Krumlov – VERZE 6.
 Aktualizovaná směrnice č.26 „Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Obcí Chvalšiny“.
 Finanční odměna člence SPOZ obce
Chvalšiny za příkladný výkon funkce v roce
2019.



Záměr prodeje pozemků p.č.269/18 k.ú.
Chvalšiny o výměře 25 m2, p.č.269/20 k.ú.
Chvalšiny o výměře 19 m2, p.č.269/21 k.ú.
Chvalšiny o výměře 11 m2, p.č.269/22 k.ú.
Chvalšiny o výměře 111 m2, p.č.276/48 k.ú.
Chvalšiny o výměře 11 m2 a p.č.276/49 k.ú.
Chvalšiny o výměře 18 m2. Cena 50,- Kč/m2
Náklady spojené s převodem pozemků
nese kupující. Záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední desce OÚ Chvalšiny po
dobu 15ti dní. Mapová část geometrického
plánu č. 801-230/2019 bude přílohou
zveřejněného záměru prodeje.
 Smlouva o zřízení věcného břemene č.:ZP014340000106/001 s E.ON Distribucí, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7 – umístění distribuční
soustavy – STL plynovod a přípojka.
 Smlouva o zřízení věcného břemene č.:CB014330041181/002 s E.ON Distribucí, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7 – umístění distribuční
soustavy – kabelové vedení NN, kabelové
spojky v rámci stavby „Chvalšiny K/49/1,
úprava sítě – NN“.
 Plán inventur pro inventarizaci majetku
Obce Chvalšiny pro rok 2019.
 Podání žádosti o krajský grant pro rok 2020
na akci „Chvalšiny, připojení vrtu H-1“.
 Rozpočtové opatření č. 13/2019 k rozpočtu
Obce Chvalšiny.
Příští zasedání Zastupitelstva obce Chvalšiny se
plánuje na čtvrtek 28.11.2019 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti Muzea Schwarzenberského
plavebního kanálu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje






Štítky pro pevný domovní odpad jsou
platné pouze pro svozy odpadu do konce
tohoto kalendářního roku. Pro další svozy
od 2.1.2020 je potřeba mít zakoupené
nové štítky s označením roku 2020.
Modré
kontejnery
na
biologicky
rozložitelné odpady (tráva, větve) budou s
nástupem mrazivého počasí odstraněny ze
svých stanovišť.
Zájemci o koupi vánočního stromku se
mohou přihlásit osobně nebo telefonicky
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na obecním úřadě. Ceny stromků zůstávají
stejné jako v loňském roce.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
O první neděli adventní 1.12.2019 od 17 hod. se
pod budovou obecního úřadu bude konat
rozsvícení vánočního stromu. ZŠ a MŠ Chvalšiny
vystoupí se svým programem. Pro všechny bude
připraven horký punč a občerstvení.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na Setkání důchodců
V úterý 10.12.2019 od 14:00 hod. pořádá obec
Chvalšiny v kulturním domě Setkání důchodců.
Hudební program a občerstvení jsou zajištěny.
Všichni jsou srdečně zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Václav Filip
nebude z důvodu čerpání dovolené ordinovat ve
dnech 23.12. a 27.12.2019. Akutní stavy ošetří
LSPP Nemocnice Český Krumlov.
MUDr. Václav Filip, praktický lékař

Odpadový Oskar 2019
Stejně jako v posledních letech i letos obhájily
Chvalšiny své první místo v kategorii obcí s 1001 až
5000 obyvateli a opětovně získaly ocenění
Odpadový Oskar. V této soutěži jsou oceňovány
obce s nejnižší produkcí směsných odpadů. Naše
obec tak získala ve výše uvedené kategorii první
místo v rámci Jihočeského kraje a současně první
místo v rámci celé České republiky. Výsledky za
obec Chvalšiny následují v tabulce na konci tohoto
příspěvku. Velká gratulace tímto náleží bez rozdílu
všem občanům obce, kteří aktivně přistupují
k nakládání se svými odpady a kteří řádně a
správně své odpady třídí.
V souvislosti s platností nového zákona o
odpadech se v blízké budoucnosti některé změny
nevyhnou ani občanům Chvalšin. Úroveň
recyklace má být zákonem navýšena na 55% v roce
2025 a na 65% v roce 2035. V současnosti naše
obec dosahuje úrovně recyklace přibližně 50%
z celkového množství komunálních odpadů. Cílová
hodnota 55% pro rok 2025 by pro Chvalšiny
nemusela být až takový problém. Postupně má být
významně navýšena cena ukládání odpadů na
skládky komunálního odpadu. Plošně se v celé
České republice bude skládkování značně
omezovat. Bude nutné více a efektivněji odpady

třídit, protože data získaná z průzkumů v rámci
celé naší země prokazují, že až 80% odpadů
z domácností a firem nemusí skončit na skládce.
Omezení či výrazné zdražení skládkování je tak
jedním ze způsobů, jak dosáhnout vyšší úrovně
třídění odpadů. Každý občan si pak dobře rozmyslí,
zda se mu vyplatí odpad netřídit a platit drahý svoz
popelnic. Každopádně bude také v oblasti
nakládání s odpady vyvíjen ještě větší tlak na
osvětu obyvatel, aby občané správně třídili.
Rovněž se bude více uplatňovat větší kontrola
vyvážených popelnic a nevytříděný odpad nebude
vůbec odvážen.
Návrh připravovaného zákona o odpadech je nyní
připomínkován a má být v dohledné době
předložen zákonodárcům ke schválení. Pevně
věřím, že náš zavedený vysoce motivační systém
nakládání s odpady zůstane zachován a budeme
společně pouze pilovat drobné detaily, aby se nám
i v budoucnu podařilo obhájit prvenství
v celorepublikové soutěži Odpadový Oskar.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
Produkce komunálních
odpadů v roce 2018

tuny celkem

kg/obyvatel

Papír

19,5

15,7

Plasty

12,5

10,1

Sklo

15,2

12,2

Tetrapak

0,9

0,7

Jedlý olej

0,1

0,1

Textil

6,1

4,9

Směsný odpad

53,5

43,1

Nebezpečný odpad

0,6

0,5

V tabulce jsou použity údaje sdružení Arnika.

Mistrovství České republiky ve
všestrannosti 2019 na Borové
Jak asi mnozí víte, první srpnové dny hostila farma
Borová mistrovství České republiky ve
všestrannosti. Závody ve všestrannosti se skládají
ze tří částí – drezury, terénní zkoušky a parkuru.
Celkem soutěžilo skoro 140 koní v 8 kategoriích,
včetně družstev. Samotné přípravy trvaly několik
měsíců. Na samotných závodech pomáhalo přes
30 dobrovolníků. Bohužel sobotní polední průtrž
mračen s krupobitím, které za 26 let
nepamatujeme, soutěže přerušily a dokonce se
uvažovalo o zrušení. Nakonec se celý program
přeskládal tak, aby bylo možné soutěže dokončit a
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tak se v neděli odpoledne, již za sluníčka,
dekorovalo a odměňovalo. Záznam ze závodů
vysílala i ČTSport.
Chceme poděkovat jak za podporu Obci Chvalšiny,
která věnovala finanční výhry pro mládežnické
kategorie a zajistila likvidaci odpadů, tak
především dobrovolným hasičům z Chvalšin. Ti se
se po celou dobu závodů střídali v 24hodinových
požárních hlídkách a pomáhali zvládnout
organizaci, kterou počasí značně komplikovalo.
Také děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
pomáhali se vším, co bylo potřeba. Paušální
odsuzování mladých, že jsou k ničemu, zde
opravdu neplatilo.
Jak kvalitní práci při organizaci všichni odvedli,
dosvědčuje fakt, že Česká jezdecká federace
pověřila náš sportovní klub pořádáním mistrovství
i v roce 2020 a k tomu nám přidělila i pořádání
mezinárodních závodů. Jsme jediný pořadatel
v republice, který mezinárodní závody ve
všestrannosti bude pořádat.
Mezinárodní závody proběhnou v termínu 19. až
21. 6. 2020, mistrovství republiky pak 30. 7. až 2.
8. 2020. Dovolujeme si Vás, které jezdecký sport
zajímá, na závody již teď pozvat a těm, kterým nic
neříká, děkujeme za toleranci a omlouváme se za
případná omezení.
Kamírovi, Borová

Podzimní chvalšinský bazárek a jarmark
Sobota 19.10. přinesla kromě jiných kulturních
akcí i chvalšinský bazárek pořádaný nově vzniklým
rodinným centrem Chvalšináček. Prodávalo se
nejen oblečení, potřeby pro děti i domácnost.
Prostor dostaly i šikovné ruce těch, kteří sami
doma něco vyrábí. Kulturní sál obce se tak zaplnil i
různými šitými výrobky, doma vyrobenou
kosmetikou, bižuterií a dekoracemi. Návštěvníci se
mohli občerstvit i dobrou kávou či čerstvě
upečenými zákusky; k dispozici byl i dětský koutek.
A jak byla akce úspěšná? Své věci nabídlo 26
prodejců a na akci se přišlo podívat asi 200 lidí,
místních i přespolních. Akce se celkově líbila a my
jsme si dali další závazek – aby další bazárek a
jarmark, který plánujeme uspořádat na jaře, byl
minimálně stejně úspěšný a stal se, jako nyní,
místem nejen pro prodej a nákup, ale i setkání a
příjemně strávené chvíle.
RC Chvalšiňáček
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 16.11.2019 (dvojčíslo)

internetové připojení, moderní technologie, trvale nejnižší cena
 Síť nové generace s velmi rychlými tarify o rychlosti vyšší než 100 Mbps.*
Aktuální dostupnost >100 Mbps tarifu na čp.: 21-35, 46-54, 198, 201, 243.
 K dispozici IP televize – až 96 kanálů.
 Ve vybraných objektech instalace zcela zdarma!
 Žádné aktivační ani jiné zbytečné poplatky!
 Přecházíte od konkurence? Automaticky získáváte 2 měsíce připojení zcela zdarma! Noví
uživatelé 1 měsíc připojení zdarma.

již od 149,- Kč/měsíčně
Informační a kontaktní linka

+420 774 987 723
* Nejste v seznamu? Nevadí! Naše optická síť se rozrůstá každým dnem. Informujte nás o svém zájmu,
jakmile to bude možné, ozveme se vám s možností přepojení (sousední čp. není problém připojit prakticky
okamžitě). Jiná místa v obci pomocí bezdrátové technologie 30 až 80 Mbps.
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