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Vážení spoluobčané,
v těchto prvních dnech nového školního roku se
Vám do rukou dostává další vydání Informací pro
obyvatele obce Chvalšiny. Naleznete zde
informace o tom, co se událo v posledních dnech a
týdnech a samozřejmě také to, co se plánuje na
dny příští.
V době letních prázdninových měsíců nadále
probíhala největší stavební akce letošního roku –
rekonstrukce kulturního domu. Za několik dní
bude již kompletně ukončeno zateplení kulturního
domu a dojde k předání stavby. V následujících
týdnech pak budou finišovat dokončovací práce na
vnitřních úpravách budovy. Po ukončení všech
prací se v sobotu 11. listopadu bude pro veřejnost
konat slavnostní otevření nově rekonstruovaného
chvalšinského kulturního domu. Pozvánka na tuto
kulturní akci bude součástí příštího vydání
zpravodaje.

V srpnu byla rekonstruována střecha na tělocvičně
základní školy. V průběhu prací na zateplení
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budovy základní školy v předloňském roce
pravděpodobně došlo k poškození původní
izolační vrstvy střechy a do budovy tělocvičny
začalo zatékat. Položením nových izolačních
materiálů po celé ploše střechy byl problém se
zatékáním vyřešen.
V současné době vrcholí přípravy na instalaci
několika cvičebních prvků a workoutové sestavy u
spodního hřiště v blízkosti základní školy. V rámci
projektu FitStezka, do kterého je zapojeno několik
obcí mikroregionu Podkletí, se podařilo získat
dotační peníze na pořízení čtyř venkovních fitness
prvků jako např. jezdeckého či protahovacího
zařízení a celé workoutové sestavy (žebřiny,
sestava hrazd, bradla). Zabudování cvičebních
prvků se plánuje na měsíc říjen. Protože půjde o
sportoviště určené pro širokou veřejnost včetně
osob mladších 18 let, bude na tomto hřišti
zakázáno kouření dle platného zákona o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
Na závěr svého úvodního příspěvku bych se rád
zmínil o úklidu veřejných prostranství a o
nakládání s odpady. Pracovníci Obce Chvalšiny
spravují veřejné plochy, které jsou ve vlastnictví
Obce Chvalšiny. Ostatní plochy, které majetkově
nenáleží Obci Chvalšiny, nejsou a nemohou být
pochopitelně udržovány pracovníky Obce. Každý
z nás má také odlišnou představu, jak má vypadat
uklizené a upravené veřejné prostranství.
Zaměstnanci Obce se také nedostanou do úplně
každého koutu v obci. V průběhu letních měsíců
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obecní zaměstnanci i brigádník ale několikrát
překvapivě narazili na zjevný nezájem části občanů
o upravenost veřejného prostranství v blízkosti
jejich obydlí. Třebaže po několik dní zaměstnanci
důkladně čistili obrubníky, některá auta zůstala
celou dobu téměř nehnutě na svém místě a
znemožnila tak provádění úklidu. Samozřejmě díky
patří všímavým občanům, kteří zavčasu svá vozidla
přeparkovali a významně tak ulehčili provádění
úklidu.
Obec Chvalšiny opět i letos obhájila své dobré
postavení v rámci hodnocení nakládání s odpady a
znovu vyhrála 1. místo na úrovni kraje v soutěži
Odpadový Oskar 2017. V celorepublikovém
měřítku pak Chvalšiny skončily na 2. místě. Za
poslední tři roky je to opět velice dobré umístění,
které potvrzuje správně nastavený způsob
nakládání s odpady.
S odpady si však někteří občané hlavu vůbec
nelámou. Téměř pravidelně se nám stává, že
modré kontejnery na biologicky rozložitelné
odpady obsahují navzájem promíchané odpady. V
kontejnerech na trávu jsou často přimíchány větve
a klestí. A v kontejnerech na větve a dřevěné
odpady nalézáme trávu a listí. Velkým
překvapením v těchto kontejnerech jsou však
plastové
pytle
s komunálním
odpadem,
plechovky, sklenice s kompoty, sklo. Nejčastěji
jsou těmito odpady naplněny modré kontejnery na
bioodpad u mostu na Dolánku. V tuto chvíli je
zvažováno, že tyto kontejnery budou z tohoto
sběrného hnízda u mostu odstraněny. Bohužel
následky neuvážených počinů několika jednotlivců
takto odnese většina občanů, kteří spolehlivě
třídí…..
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje


v blízkosti čistírny odpadních vod není
povoleno samovolné ukládání odpadů. Pro
biologicky rozložitelné odpady jsou určeny
modré kontejnery ve sběrných hnízdech v









obci. Jeden modrý kontejner na trávu se
nachází u mostu přes Chvalšinský potok v
přímé blízkosti ČOV.
na základě podnětu několika občanů obce
jsem byl pověřen poděkovat a pochválit
pracovníky Obce Chvalšiny za posekání a
následný úklid celého hřbitova.
v měsíci srpnu se několik nocí po sobě
krátce po půlnoci rozezněl kostelní zvon.
Tato závada byla způsobena výpadkem
ovládacího zařízení zvonu. Závada byla
včas odstraněna a v tuto chvíli zvon opět
bije, jak má.
v době od 23. srpna do 12. září probíhá
mezinárodní vojenské letecké cvičení
Ample Strike 2017. V průběhu cvičení
budou občané vystaveni zvýšené hlukové
zátěži.
v letních měsících se nekonalo zasedání
zastupitelstva obce Chvalšiny. Příští
zasedání zastupitelů bude ve čtvrtek 21.9.
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Muzea
Schwarzenberského plavebního kanálu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Oznámení o změně otevírací doby
V prodejně PLUS JIP Vlasta Nováková byla
změněna otevírací doba. Nová otevírací doba je:
Po-Pá 6:00 – 19:30 hod.
So
7:00 – 11:00 hod.
Ne
7:00 – 10:00 hod.
David Turoň

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Před časem byly pokáceny jehličnaté stromy podél
fary před kulturním domem a také několik stromů
naproti staré správě VLS. Jelikož tento počin
vyvolal různé reakce, je důležité vysvětlit, proč a
jak vůbec ke kácení došlo.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí pravidly
zakotvenými v zákoně. Zjednodušeně lze říci, že o
kácení žádá majitel pozemku, na němž se nachází
daná dřevina. Platí předpoklad, že vlastník
pozemku je majitelem vzrostlé dřeviny. Žádost se
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podává místně příslušnému obecnímu úřadu,
který vydává příslušné rozhodnutí. Ve Chvalšinách
tedy vydává rozhodnutí Obecní úřad, a protože se
Chvalšiny nacházejí v CHKO Blanský les, musí být
vydané rozhodnutí zasláno na vědomí také správě
CHKO Blanský les. Ke kácení dřevin ve chvalšinské
památkové zóně ještě navíc vydává stanovisko
odbor územního plánování památkové péče MěÚ
Český Krumlov.
V souvislosti se stavebními pracemi na bývalé faře,
která se přestavuje na zařízení pro osoby
s poruchou autistického spektra, obdržela Obec
Chvalšiny požadavek na pokácení několika
jehličnatých stromů podél farní zdi. Po vydání
stanoviska odboru památkové péče bylo vydáno
rozhodnutí o kácení. Navíc všechny jehličnaté
stromy, o jejichž pokácení bylo zažádáno, byly již
dříve označeny odborníky na dřeviny jako
nepůvodní, nevhodné do intravilánu (tj.
zastavěných ploch) obce, byly určeny k pokácení a
jejich náhradě za jiné vhodnější dřeviny.
Podobný postup probíhal i v případě pokácení
vzrostlých stromů naproti staré správě VLS. Na
základě požadavků nájemníků přilehlého domu
bylo rozhodnuto o pokácení požadovaných
stromů. V tomto případě se také jednalo o
nepůvodní dřeviny, nevhodné do zastavěného
území obce. Navíc byl odstraněn živý plot ze
smrčků, který bránil ve výhledu při vjezdu na hlavní
silnici.
V obou případech kácení byly dodrženy standardní
postupy a informovány všechny dotčené orgány.
Kácelo se na základě doručených požadavků od
občanů. Navíc byly pokáceny rizikové stromy
s mělkými kořeny, u kterých při silných větrech
existuje reálná možnost vývratů. Jak bylo zmíněno
výše, pokácené stromy budou nahrazeny tzv.
náhradní výsadbou –
novými vhodnějšími
dřevinami.
Kácení stromů je vždy citlivé téma. Při kácení
stromů nikdo nechce způsobit žádné ekologické
újmy. Vždy se při rozhodování o kácení musí
přiměřeně posoudit výhody a nevýhody kácení,
aby samotné kácení nebylo zbytečné. Ostatně

občas se zdá být vše naprosto v pořádku, dokud se
nepřihodí první neštěstí a nedojde k újmě na
zdraví či majetku, jako byl například pád části lípy
na přilehlé garáže na Dolánku před několika málo
dny.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka
Obec Chvalšiny srdečně zve všechny občany na
setinovou rallye klasických a sportovních vozů,
která se koná v pátek 8. září od 20:00 hod. v horní
části náměstí.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Klenoty automobilové historie
pojedou test přesnosti na
chvalšinské návsi
Nablýskané stroje, které se do kronik motorismu
zapsaly nesmazatelným písmem, budou v pátek 8.
září k vidění ve Chvalšinách. Osmý ročník South
Bohemia Classic, mezinárodní setinové rallye
klasických a sportovních vozů, sem zavede
rekordních 140 posádek.
Veterány přijedou do obce z Českého Krumlova po
20. hodině. Nejzajímavějším místem pro sledování
klenotů na čtyřech kolech bude místní komunikace
u parku mezi restauracemi Na Rynku a U Jelena,
kde se uskuteční jeden z testů přesnosti. Posádky
budou mít za úkol projet jednoduchý slalom mezi
kuželkami a co nejvíce se přiblížit předem
stanovenému rychlostnímu průměru. Kolem
kostela potom náves opustí a budou pokračovat
dále po trase přes Boletice a Polnou na Šumavě.
Přihlížející se můžou těšit na věhlasné značky –
jmenujme například Jaguar, Maserati, MG,
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Cadillac, Austin Healey, Triumph, Ferrari,
Chevrolet, Porsche nebo Mercedes-Benz.
VIII. South Bohemia Classic 2017, největší akce
svého druhu na území České republiky, odstartuje
v pátek v 17:30 na českobudějovickém náměstí
Přemysla Otakara II. Trasa vede přes Hlubokou nad
Vltavou, Svatý Jan nad Malší a Český Krumlov do
Hotelu Relax v Dolní Vltavici. Během soboty se
účastníci projedou kolem Lipna, Novohradskými
horami, rakouským příhraničím a poznají také
krásy rozlehlých rybníků na Třeboňsku.
Více informací včetně aktuálního seznamu
přihlášených posádek hledejte na internetových
stránkách www.southbohemiaclassic.cz.
Pavel Kacerovský, ČK motorsport

těsně před ukončením sezóny, za sebou 16
závodních víkendů.
Martin dokázal motivovat i své kamarády a rád je
vtáhl do světa cyklistických závodů. Věřím, že i
kluci zůstanou u kol a možná se další mladí zamyslí
nad tím, že se dá i v patnácti dělat něco
smysluplného.
Protože se Martin rozhodl, že se kolo stane
součástí jeho dalšího života a profesního
zaměření, přejeme mu, ať mu to dál šlape, ať se
mu vyhýbají pády, kterých bylo letos nějak moc a
ať se mu daří na Gymnáziu se sportovní přípravou
ve Vimperku.
Také bych chtěl poděkovat Kamírovým a Rudolfu
Parishovi, kteří Martina podporovali a bez nichž by
bylo závodění ještě náročnější.
Jan Zavadil

Jeden z nás…
V tomto příspěvku bych chtěl představit jednoho
z nás, mladého sportovce a skromného kluka,
který podle mého soudu dělá naší obci dobrou
vizitku po celé republice.
Je to patnáctiletý Martin Dušák – biker a člen
České Spořitelny Specialized MTB Junior teamu.
Cesta do jednoho z nejlepších MTB teamů
v republice nebyla jednoduchá, ale Martin během
pěti let, co začal na kole závodně jezdit, dokázal, že
ho kolo baví, že mu těžké tréninky a posléze
závody, kdy musí spoléhat jen sám na sebe,
nedělají problémy. Spousta získaných medailí a
pohárů tomu nasvědčuje.
V poslední době povětšinou vyhrával žákovskou
kategorii a po přestupu mezi kadety (15 – 18 let) je
schopen na trati prohánět i dospělé závodníky.
Protože starty jsou hromadné od této kategorie
společně s dalšími „dospělými“ kategoriemi. Na
startu mnohdy stojí i několik desítek závodníků.
Letos je v této kategorii nejmladší, absolvoval
závody Českého poháru MTB XCO v Kutné Hoře,
Praze, na Zadově, v Brně a i přes „hendikep“
startovní pozice posledního místa, což je
důsledkem nevyjetých bodů v poháru, obsadil
celkově 31. místo. V rámci Jihočeského poháru
MTB se mu dařilo podstatně lépe a dokonce se stal
přeborníkem Jižních Čech v MTB maratonu.
Těmto výsledkům napomohl nejen tvrdý a poctivý
trénink, ale i soustředění v Toskánsku, na Zadově a
najeté kilometry v Alpách. Celkově má Martin,

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
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