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Vážení spoluobčané,
dostáváte do svých rukou další vydání Informací
pro obyvatele obce Chvalšiny, ve kterém bych Vás
rád informoval o dění v uplynulých týdnech a
současně seznámil s plány na dny příští.
Přes letní prázdniny probíhala na hřišti TJ Sokol
Chvalšiny celková výměna drenážního systému
hrací plochy. Na tyto práce následně navázala
rekonstrukce travnatého povrchu hřiště. Celá
hrací plocha byla zarovnána, několikrát oseta
rychle rostoucími osivy a důkladně prohnojena
speciálními hnojivy. Udržovací práce travnaté
plochy budou pokračovat dále na jaře příštího
roku. Obnovená hrací plocha přivítá hráče fotbalu
již v sobotu 28. září 2019, kdy se bude od 10:00
hodin konat společné utkání družstev žáků TJ
Sokol Chvalšiny a FC Frymburk/FC Lipno.
Odpoledne pak bude následovat od 12:30 hodin
utkání mužstev TJ Sokol Chvalšiny a Malše Roudné
„B“.
V červenci bylo vybudováno nové parkoviště podél
dětského hřiště na sídlišti „Vyšehrad“. Jednotlivá
parkovací místa budou ještě oddělena
parkovacími čárami, nicméně samotné parkoviště
již několik týdnů plně slouží občanům. Paradoxem
proto zůstávají automobily stojící na přilehlém
chodníku, zatímco nové parkoviště zůstává
prázdné. Veřejnosti je potřeba připomenout, že
parkování na chodníku často ztěžuje užívání
chodníku ze strany chodců, zejména pak trápí
osoby tlačící dětské kočárky nebo osoby na
invalidním vozíku. Velké nebezpečí představují do
vozovky vstupující děti, které se vracejí z dětského
hřiště a nemohou jít po chodníku.
V době letních prázdnin probíhaly v základní škole
práce na vybudování nové počítačové učebny a
nové učebny cizích jazyků. Současně byla
rekonstruována podlaha v 1. třídě, do několika
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školních tříd byl pořízen nový nábytek. Třídy
prvního stupně budou rovněž vybaveny novými
dataprojektory. Obě třídy mateřské školy obdržely
krásný nový nábytek.
V letních měsících se také pokračovalo
v plánovaných opravách místních komunikací, při
kterých byly současně vyspraveny několikery
kanálové šachty. Byla zhotovena zpevněná stání
pro kontejnery na tříděný odpad na sídlišti
„Vyšehrad“ a u Valentinů. Okolo budovy obecního
úřadu byl nově vydlážděn kamenný chodník.
Dřevěná stěna vedle vchodu na obecní úřad byla
vyjmuta a vyzděna. Brzy zde bude usazena nová
prosklená vitrína pro úřední desku obecního
úřadu. Na příští dny zbývá ještě oprava přístupové
plochy před vchodem do kostela.
Obec Chvalšiny obdržela koncem června a
během července několik příznivých zpráv.
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
vyhodnotilo žádost obce Chvalšiny o dotaci na
vybudování víceúčelového hřiště a schválilo
nejvyšší možnou dotaci ve výši 5 milionů Kč na
daný projekt. V březnu 2020 se tak započne
s výstavbou nového víceúčelového hřiště u
tělocvičny základní školy. Celková vysoutěžená
cena stavby lehce překračuje 6 milionů Kč,
nicméně z této částky je 5 milionů Kč pokryto
právě touto přidělenou dotací. Víceúčelové hřiště
včetně atletického oválu a doskočiště bude
předáno do užívání v září 2020.
Další příznivá zpráva potom dorazila v polovině
července, když řídící orgán Operačního programu
Životní prostředí schválil žádost obce Chvalšiny o
dotaci na nový sběrný dvůr a doporučil uvedený
projekt k financování. V prvním kole hodnocení
bylo ze všech podaných žádostí o dotaci na sběrný
dvůr vybráno pouze 46 žádostí, které splňovaly
všechny požadavky. Z těchto hodnocených
projektů v rámci celé České republiky pak skončil
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chvalšinský nový sběrný dvůr na krásném 11.
místě. Toto získané hodnocení tak pouze potvrzuje
správnost a smysluplnost přemístění sběrného
dvora do areálu bývalé Dřevovýroby Kolář. Nový
sběrný dvůr tak bude financován z 85 %
poskytnutou dotací a podle navrženého plánu
stavebních prací by měl začít fungovat pro
veřejnost zhruba v červenci 2020.
Od října 2019 bude probíhat rekonstrukce
hasičské zbrojnice, která by měla být ukončena
kolaudací stavby v dubnu 2020. Svým způsobem
tak bude přes blížící se zimní měsíce významně
omezeno fungování chvalšinské hasičské jednotky.
Rok 2019 obecně znamenal spoustu náročné práce
na několika žádostech o poskytnutí rozličných
dotací. Rozpracované žádosti se podařilo
dotáhnout do pomyslného konce a zahájit tak
realizace několika akcí, které jsou financovány
dotacemi – odborné učebny v základní škole,
rekonstrukce hasičské zbrojnice, nové víceúčelové
hřiště a nový sběrný dvůr. Nyní se ještě intenzivně
pracuje na získání dotace pro nové veřejné
osvětlení, která by umožnila kompletní výměnu
veřejného osvětlení včetně kabelového vedení na
horním a dolním náměstí. Výhledově se ještě letos
počítá s podáním žádosti o dotaci na napojení
podzemního vrtu na Hejdlově, aby byly dostatečně
posíleny vodní zdroje obce Chvalšiny. Každopádně
se takto poprvé v historii obce Chvalšiny realizuje
během jednoho roku několik rozsáhlých
investičních akcí, na jejichž financování se úspěšně
podařilo získat významné dotační prostředky
z různých zdrojů. Chvalšiny tak sklízí nemalé
úspěchy ve srovnání s ostatními obcemi podobné
velikosti.
Pro občany obce je na nadcházející týdny
připraveno několik kulturních a společenských
akcí. V sobotu 21. září se uskuteční 1. ročník
přátelského setkání heligonkářů a harmonikářů,
v sobotu 19. října se v kulturním domě bude konat
Podzimní bazárek a jarmark, v sobotu 9. listopadu
se ve spolupráci se spolkem Koumák budou
pořádat dvě divadelní vystoupení Ženského
amatérského spolku ŽAS Homole. Všechny
připravované kulturní akce budou ještě veřejnosti
včas oznámeny.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Na svém zasedání dne 28.08.2019 obecní
zastupitelstvo projednalo a následně schválilo:















jmenování hodnotící a výběrové komise
pro akci „Víceúčelové hřiště Chvalšiny“.
rozpočtové opatření č. 11/2019 k rozpočtu
Obce Chvalšiny.
prodej pozemků p.č. 996/38 k.ú. Borová u
Chvalšin o výměře 450 m2 a p.č. 21/50 k.ú.
Borová u Chvalšin o výměře 943 m2
společnosti Bohemia CK Invest s.r.o., IČ:
04282868. Cena 50,- Kč/m2 + úhrada
nákladů spojených s převodem pozemků.
prodej pozemků p.č. 233/2 k.ú. Chvalšiny o
výměře 156 m2 a p.č. 1898/3 k.ú. Chvalšiny
o výměře 16 m2. Cena 50,- Kč/m2 + úhrada
nákladů spojených s převodem pozemků.
stanovení ceny nájmu pro byt č.2 Chvalšiny
čp.37 ve výši 80,- Kč/m2.
podání žádosti o uzavření veřejnoprávní
smlouvy pro výkon přestupkové agendy
s Městem Český Krumlov na dobu určitou
od 1.1.2020 do 31.12.2022. Na základě
této smlouvy bude příslušný správní orgán
Městského úřadu v Českém Krumlově
provádět za naši obec výkon přenesené
působnosti podle zákona č.250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
v platném znění. Za výkon přenesené
působnosti uhradí Obec Chvalšiny paušální
poplatek 2.300,- Kč za každý převzatý a
vyřízený přestupek.
veřejnoprávní
smlouvu
na
výkon
přenesené působnosti zákona č.250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, v platném znění, ve věci projednávání
přestupků mezi Obcí Chvalšiny a Městem
Český Krumlov.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:CB014330049965/001 s E.ON Distribucí, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7
– umístění distribuční soustavy – kabel NN
s názvem „Chvalšiny K/1259/6, Šimek RD NN“.
přesunutí dřevěného přístřešku k východní
hranici pozemku p.č. 1887/15 k.ú.
Chvalšiny.
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Ve středu 04.09.2019 se konalo mimořádné
zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo
projednáno a následně schváleno:
 výběr dodavatele k plnění veřejné zakázky
“Víceúčelové hřiště Chvalšiny“ - firma
SWIETELSKY
stavební
s.r.o.
(IČO:
48035599), která ve výběrovém řízení
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku
a splnila všechny podmínky účasti
stanovené zadavatelem. Nabídková cena
6.026.767,- Kč s DPH.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na setkání heligonkářů
V sobotu 21.9.2019 od 13:30 hod. pořádá obec
Chvalšiny v kulturním domě 1. ročník přátelského
setkání heligonkářů a harmonikářů. Vstupné 80,Kč. Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně
zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Adventní Pasov a koupání v Bad Füssingu
V sobotu 7.12.2019 se uskuteční zájezd na
adventní trhy do Pasova a večerní koupání
v Therme
Eins
v Bad
Füssingu.
Odjezd
z autobusové zastávky v 8:00 hod., návrat ve
večerních hodinách. Cena pro občany obce
Chvalšiny 400,- Kč (doprava, cestovní pojištění,
vstupné). Přihlášky jsou k dispozici na obecním
úřadě.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Povinné čipování psů
Podle schválené novely veterinárního zákona
s účinností od 1. ledna 2020 bude muset být každý
pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na
očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný.
Veterinární lékař tedy od roku 2020 nebude moci
naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.
Povinné čipování se netýká psů, kteří byli označeni
tetováním před 3. červencem 2011.
Každý chovatel, který přijde se svým
neočipovaným psem na očkování proti vzteklině
v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby svého psa
nechal načipovat. Jedná se o jednorázový úkon,
kdy je injekční jehlou s čipem vpíchnutím
(podobně jako např. při očkování) tento malý čip
vpraven do podkoží. Čip lze následně přečíst
pomocí čtečky. Takto označeného psa lze

registrovat do databáze čipovaných psů. V případě
ztráty psa lze pak díky čipu majitele dohledat
v databázi. Bližší informace o čipování psů
poskytne každý veterinární lékař.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Nový školní rok 2019/2020
Tak jako každý rok jsme zahájili nový školní rok
odpočati v plné síle a odhodlání. Pedagogický sbor
pro školní rok 2019/2020 prošel několika
drobnými změnami, a to na prvním stupni. Přivítali
jsme staronovou posilu Lucii Vávřeovou, třídní
učitelku 1. ročníku a Terezu Kaskovou jako netřídní
a současně jako kvalifikovaného a zkušeného
speciálního pedagoga, který bude pomáhat žákům
i jejich rodičům v těžkých životních situacích,
dopomáhat žákům k dosažení školních úspěchů a
bude
velkým
přínosem
pro
nastavení
harmonického a motivujícího prostředí třídních
kolektivů. I nadále bude ve škole využívána pomoc
asistentů pedagoga, kteří jsou připraveni
kvalifikovaně pracovat s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Stejně jako už předchozí 3 roky se nám i v letošním
roce, ve spolupráci s MAS Blanský les, povedlo
získat evropské dotace z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV). Z tohoto OP
budou hrazeny speciální učební materiály pro
žáky, knížky a vybavení školní knihovny, pomůcky
a materiály pro projektové dny ve škole i mimo ni,
doprava a vstup žáků na vybrané exkurze,
vzdělávání pedagogů v oblastech matematická a
čtenářská gramotnost, cizí jazyk, školení
pedagogického sboru, apod.
Ze stejného zdroje budou hrazeny výdaje
personálního charakteru: speciální pedagog nebo
školní asistent, který se nám velmi osvědčil již
v minulosti. ŠA by měl dopomoci při velkých
rozdílech v dovednostech a schopnostech žáků
v ZŠ a ještě zkvalitnit již tak dobrou komunikaci
s rodiči, školským poradenským zařízením a úřady.
Ve spolupráci s obcí se po dlouhodobé snaze
povedlo zahájit v letních měsících kompletní
rekonstrukci počítačové učebny a vybudování
nové učebny jazyků. Obě učebny jsou vybaveny
nejmodernějšími digitálními technologiemi, které
by měly pomoci našim žákům ke zkvalitnění výuky
cizích jazyků. Téměř veškeré náklady na
rekonstrukci byly hrazeny z evropských dotací
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(IROP). Výše nákladů se vyšplhala téměř
ke 2 000 000,- Kč.
Po prázdninách jsme přivítali děti a žáky ve všech
třídách základní školy i v obou třídách školy
mateřské novým nábytkem, který byl nahrazen
nábytkem již nefunkčním a zastaralým. Postupně
dochází k výměně podlahové krytiny ve třídách ZŠ.
MŠ bude i nadále vedena D. Pimparovou, Dis. se
stejným pedagogickým kolektivem.
Obě oddělení ŠD budou fungovat stále za stejných
podmínek jako doposud.
Pro příští roky jsou v jednání další dotace určené
k modernizaci a zkvalitnění polytechnických
předmětů, jako jsou školní dílny, přírodovědné a
fyzikální předměty, laboratoře.
Děkuji zřizovateli školy, obci Chvalšiny, za přízeň a
pevně věřím, že i nadále bude spolupráce a
podpora probíhat na stejné úrovni jako doposud.
Přeji vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v novém
školním roce.
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

Podzimní bazárek a jarmark Chvalšiny
Dne 19.10.2019 v době od 09:30 hodin do 13:30
hodin se v Kulturním domě ve Chvalšinách
uskuteční Podzimní bazárek a jarmark. Přijďte si
prodat, koupit nebo vyměnit dětské oblečení,
různé dětské potřeby a věci, těhotenské a dámské
oblečení a také zakoupit výrobky od domácích
výrobců.
Informace pro prodejce k přihlášení na
http://www.spolekkoumak.cz/bazarekchvalsiny/.
Božena Košnerová

Ohlédnutí - Chvalšinský bazárek
Letošní Chvalšinské dny nebyly jen ve znamení
dobré zábavy a milých setkání, jako tomu je již
několik let. Do společnosti zde byl prvně uveden i
nový člen v dění obce, který, jak doufáme, nás
nenavštívil naposledy. A o koho nebo co se tedy
jednalo? Svou premiéru zažil “Chvalšinský
bazárek“, který pod svou záštitou pořádal spolek
Koumák, klub Koumáček. Aktivní maminky, které
se od ledna sdružují v kroužku pro děti od jednoho

roku do tří let, se rozhodly, že by bylo pěkné se
takto setkat. Myšlenku na vznik události, při níž si
navzájem můžeme vyměnit, koupit i prodat dětské
i dámské oblečení či různé potřeby pro naše
nejmenší za symbolické ceny, doprovázelo nadšení
zapojených maminek. Hladké realizaci samotného
bazárku přispělo i vstřícné jednání se zástupci
obce, kteří zajistili prostory. Akce tak mohla
probíhat ve velmi pěkném a příjemném prostředí
– v obecním kulturním domě. Této podpory si
nesmírně vážíme. Celý bazárek probíhal v klidné a
přátelské atmosféře, k dispozici příchozím i
prodávajícím byl dětský koutek a zázemí pro
odpočinek nejmenších.
Z celého bazárku si neseme důležitou zprávu –
zájem o tento druh události v obci je a byl
prokázán vcelku velkým počtem návštěvníků. Na
bazárek se přišlo podívat kolem sta lidí, i když
samotných prodejců bylo na poprvé pouze sedm.
Poptávka byla především po oblečení dámském a
pro větší děti. Doufáme, že při dalším konání
rozšíříme řady prodejců a nabídka tak bude širší.
Opakování akce plánujeme na podzim tohoto
roku.
Tato akce je jedna z našich prvních větších počinů,
zatím pod záštitou klubu Koumáček. V současné
době připravujeme rozšíření našich aktivit pro
maminky a děti založením rodinného centra – RC
Chvalšiňáček. Chceme nabídnout smysluplné a
společné trávení volného času dětí s rodiči. Od
ledna letošního roku jsme realizovali pravidelné
schůzky kroužku pro maminky s dětmi do tří let.
Od září kroužek opět bude fungovat, rádi
přivítáme nové členy! Více informací o našich
připravovaných aktivitách najdete na stránkách
spolku Koumák:
http://www.spolekkoumak.cz/rcchvalsinacek/.
Petra Maxová
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 6.9.2019
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