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Vážení spoluobčané,
jelikož poslední vydání Informací pro obyvatele
obce Chvalšiny jste obdrželi zhruba před třemi
týdny a protože v posledním čísle byly rovněž
dostatečně popsány všechny probíhající akce a
záměry v naší obci, dovolte mi, abych v tomto
svém dnešním příspěvku o rozvoji obce psal
spíše v obecné rovině.
Každý z nás se může přesvědčit, že za posledních
několik let se v naší obci udělalo mnoho práce.
Žijeme v pěkné obci, které nechybí základní
občanské vybavení. V porovnání s okolními
obcemi co do podmínek a občanského vybavení
si žijeme spíše nadprůměrně. Obec rozumně
investuje, průběžně si připravuje mnoho
rozvojových projektů pro blízkou budoucnost a
v případě, že se naskytnou vhodné podmínky,
jsou pak dané záměry uskutečněny. Na jedné
straně je třeba vždy sledovat potřebnost
konkrétního záměru a na straně druhé pak
finanční zdroje pro daný investiční záměr, tj. zda
obec na to vlastně má. Dotace jako zdroj financí
nejsou všespásné, protože finanční krytí
projektu si obec musí zajistit předem vždy sama
a z pravidla až posléze lze využít dotace. Navíc
obec Chvalšiny leží v rámci České republiky
v relativně rozvinutém regionu a to znamená, že
vlastní podíl obce Chvalšiny na financování je
vyšší než u některých jiných obcí a měst, tj.
Chvalšiny obdrží na dotacích méně. Každopádně
mě ale nesmírně těší, že za posledních šest let
máme 100% úspěšnost získání dotací. O co jsme
jako obec požádali, to jsme také dostali. Právě
díky získaným dotacím se nám podařilo pořídit
řadu věcí, které by obec jinak nikdy neměla.
Jsem rád, že umíme žádost o dotaci a vlastně i
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celý záměr připravit dobře a správně. Právě
100% úspěšnost je stvrzením, že děláme věci
kvalitně. Takto máme pro naší obec připravené
nebo rozpracované další projekty jako např. plán
na postupnou výměnu vodovodního řadu ve
Chvalšinách, novou čistírnu odpadních vod,
novou cestu na Boxovku a na Osí, rekonstrukci
tribuny a areálu hřiště TJ Sokol, projekt na
vybudování ZTV v lokalitě A5, nový chodník od
autobusové zastávky k mateřské škole, nové
oplocení areálu mateřské školy, rekonstrukce
dvora základní školy, opravu vodoteče u požární
nádrže na náměstí a řadu dalších. Snad se tedy
podaří všechny tyto naplánované záměry
uskutečnit, protože poněkud s obavami je třeba
sledovat současný vývoj. Dlouhodobě chybějí na
trhu práce kvalifikovaní dělníci a řemeslníci. Je
dost obtížné na plno prací prováděných v obci
sehnat šikovného a spolehlivého řemeslníka.
Prostě šikovní řemeslníci některých profesí
zkrátka nejsou a nebo mají neskutečně dlouhé
dodací termíny. Rovněž dodací termíny výrobků
se obecně spíše prodlužují, než aby se
zkracovaly. Své o tom vědí i občané Chvalšin,
kteří měli obdržet objednané kompostéry již na
jaře a právě z důvodu dlouhých dodacích
termínů výrobců budou tyto kompostéry
dodány až v srpnu, resp. v září tohoto roku. Do
toho navíc vstoupily rostoucí ceny surovin a
materiálů, které neúměrně zdražují zejména
stavební činnosti. Všechny tyto výše uvedené
faktory způsobují, že obecně z důvodu
rostoucích
cen
dochází
k postupnému
omezování investic. Důsledkem nejen pro obec
Chvalšiny budou vyšší náklady na realizované
záměry v blízké budoucnosti. Bude se složitěji a
dráze stavět, pokud se směr současného vývoje
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nijak nezmění. Lze očekávat, že v průběhu
jednoho roku nebude realizováno současně
několik nákladných akcí, ale tyto finančně
náročné záměry budou rozprostřeny do několika
let. Rovněž je potřeba připomenout potřebu
oprav a úprav stávajícího obecního majetku,
komunikací a veřejného prostranství, které obec
stojí nemalé finanční prostředky. Co se týče
dalšího rozvoje naší obce, proto doufám, že se
přes momentální nepřízeň osudu podaří obci
Chvalšiny v blízké budoucnosti vše elegantně
zvládnout a nepříznivé podmínky hravě
překonat. Našlápnuto správným směrem již
máme, stačí jen potvrdit nastavený trend a
nadále si stejně úspěšně vypomoci při
financování projektů získáním potřebných
dotací.
Naše obec byla podobně jako další obce a města
v České republice vyzvána k zapojení do pomoci,
která je nyní poskytována obcím postižených
živelní katastrofou na jižní Moravě. Již od
samého počátku jsme byli požádáni, aby obec
Chvalšiny neposkytovala materiální pomoc,
potraviny a ani hygienické potřeby. Z tohoto
důvodu nebyla ve Chvalšinách organizována
žádná humanitární sbírka. A to ani finanční.
Zastupitelstvo obce Chvalšiny schválilo na svém
posledním zasedání poskytnutí finanční pomoci
ve výši 50.000,- Kč. Tato částka byla poslána
přímo na účet postižené obce. Zastupitelé
z postižených obcí vybrali obec Mikulčice.
V sobotu 10. července 2021 se bude po roční
odmlce konat Chvalšinská pouť. Dovolte mi,
abych opětovně všechny občany co nejsrdečněji
na tuto společenskou událost pozval.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém zasedání
dne 1.7.2021 projednalo a následně schválilo:
 Přidělení pronájmu prostorů sloužících
k podnikání Chvalšiny čp. 38 o výměře
43,65 m2. Nájem na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Celkové
nájemné ve výši 1.075,- Kč/měsíc.
Zastupitelstvo
pověřilo
starostu
podpisem nájemní smlouvy.

 Prodej pozemku p.č. 458/3 k.ú. Borová u
Chvalšin o výměře 128 m2. Cena 50,Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující. Zastupitelstvo
pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy.
 Záměr výprosy nebytových prostor
Chvalšiny č.p. 198 o výměře 23,10 m2.
Záměr přenechání nebytových prostor je
na dobu neurčitou. Záměr výprosy bude
uveřejněn na úřední desce po dobu 15ti
dnů.
 Zrušení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Obnova
vodovodního zásobního řadu Chvalšiny“.
 Řád veřejného pohřebiště obce Chvalšiny
a ceny nájmu hrobových míst - urnový
hrob (1x1 m) 5,- Kč/m2/rok, jednohrob
(1x2 m) 10,- Kč/m2/rok, dvojhrob (2x2 m)
20,- Kč/m2/rok, hrobka 1000,- Kč/rok.
Zpoplatňuje
se
celková
plocha
hrobového místa v m2.
 Zakoupení zařízení OPG Planmeca pro
ordinaci zubního lékaře v hodnotě
80.000,- Kč.
 Rozpočtové
opatření
č.
7/2021
k rozpočtu Obce Chvalšiny, jímž dojde
v souladu s ustanovením §16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, ke
změně rozpočtu obce v příjmové části o
3.000.000,- Kč, ve výdajové části o
6.400.827,70 Kč a ve financování o
+3.400.827,70 Kč.
 Smlouvu č.:CB-001030069391/001-ASE o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností EG.D, a.s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
za účelem umístění distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, zemnění - pro
stavbu „Chvalšiny K/72/4-NN“
 Poskytnutí finanční pomoci ve výši
50.000,- Kč obci Mikulčice, která byla
postižena živelní katastrofou v červnu
2021.
Zastupitelé dále projednali a odložili:
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 Prodej pozemků p.č. 21/51 k.ú. Borová u
Chvalšin o výměře 1333 m2, pozemku p.č.
994/11 k.ú. Borová u Chvalšin o výměře
12 m2, pozemku p.č. 994/12 k.ú. Borová
u Chvalšin o výměře 1 m2, pozemku p.č.
996/39 k.ú. Borová u Chvalšin o výměře
675 m2.
 Přijetí nabídky prodeje pozemků p.č.
269/17, p.č. 276/14, p.č. 276/8 vše k.ú.
Chvalšiny.
 Prodej částí pozemku p.č. 957/8 k.ú.
Chvalšiny.
Příští zasedání Zastupitelstva obce Chvalšiny se
plánuje na 22.7. nebo 23.7.2021 od 18:00 hod.
do zasedací místnosti obecního úřadu. Termín
konání bude ještě upřesněn a závisí na termínu
zasedání hodnotící a výběrové komise na výběr
dodavatele pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Obnova vodovodního zásobního řadu
Chvalšiny“.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje
 Nové nájemní smlouvy na hrobová místa
na obecním hřbitově budou připraveny k
podpisu od 1.8.2021 na obecním úřadě u
hospodářky obce. Nájemci hrobových
míst mohou nájemní smlouvu podepsat
kdykoliv v době po 1.8.2021; evidovaní
nájemci hrobových míst nebudou
jednotlivě vyzýváni. Povinnost podepsat
nájemní smlouvu platí pro všechny
nájemce přidělených hrobových míst.
 1. července započaly práce na
rekonstrukci krajské komunikace II/166 v
části Chvalšiny – Smědeč. Stavební práce
budou prováděny po dobu přibližně tří
týdnů. Dopravní provoz v obci je značně
omezen a je třeba sledovat dopravní
značení.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Noví zaměstnanci obce Chvalšiny
Na přelomu května a června 2021 probíhala dvě
výběrová řízení na nové zaměstnance obce
Chvalšiny. Na pozici řidiče - opraváře byl z
přihlášených uchazečů vybrán pan Michal
Jakubec. Vítězkou výběrového řízení na pozici

matrikářky obce se stala paní Jana Lamačová.
Oba noví zaměstnanci by měli nastoupit do
svých nových zaměstnání 1.9.2021. Matriční
úřad bude výhledově fungovat v plném rozsahu
úředních hodin obecního úřadu, tj. úřední
hodiny matriky nebudou kráceny jako doposud.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Dětský den ve Chvalšinách
O víkendu 12.6.2021 – 13.6.2021 se uskutečnil u
příležitosti Dne dětí ve Chvalšinách Lesní
pohádkový okruh. Na trase dlouhé cca 3,5 km na
děti čekaly pohádkové otázky a drobné úkoly. Po
splnění všech úkolů na děti čekala odměna balíček a zmrzlinu nebo ledovou tříšť. Lesní
pohádkový okruh prošlo 95 dětí. Děkujeme
všem za účast.
Dále také děkujeme za pomoc při realizaci – RC
Chvalšiňáček, SDH Chvalšiny. A velké díky patří
Zmrzlině Chvalšiny.
Dětský den proběhl z důvodu epidemiologických
opatření netradičně, a proto doufáme, že
v příštím roce bude vše zase „normální“ a všichni
se spolu potkáme na pohádkovém lese plném
pohádkových postav a zábavných úkolů.
Spolek Koumák

Hledám k pronájmu
stodolu či podobný
objekt ve Chvalšinách
a okolí.
Pavel Šmíd tel. 777 794 892
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. Všechny uvedené
termíny pořádaných akcí jsou platné k datu vydání
Informací pro obyvatele obce Chvalšiny. Měsíční
zpravodaj obce Chvalšiny.
Místo vydání Chvalšiny. Datum vydání 2.7.2021
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Chvalšinská pouť
Sobota 10. července 2021
12:00

Zahájení Chvalšinské pouti 2021

13:00-13:15

Průjezd motorkářů s výstavou motorek – horní náměstí

13:30-14:30

Soutěže pro děti – horní náměstí

14:00-16:00

Fotbalový turnaj hráčů nad 35 let - TJ Sokol Chvalšiny a
FK Dolní Dvořiště – hřiště TJ Sokol

15:00-15:30

Motoshow Lukáše Petráčka – před kulturním domem

15:30-15:50

GORIN Samurajské vystoupení – horní náměstí – park

16:00-16:30

Soutěže pro dospělé – horní náměstí

16:30-16:50

Motoshow Lukáše Petráčka – před kulturním domem

17:00-17:30

GORIN Samurajské vystoupení – horní náměstí – park

17:30-18:30

STIHL® TIMBERSPORTS® – dřevorubecká show – před kulturním domem

12:00-16:00

Babouci – jihočeská dechovka, pivní stan

od 20:00

Situace – taneční zábava, pivní stan

Stánkový prodej, pouťové atrakce a další lákadla
Občerstvení
Pečený býk a sele

Změna programu vyhrazena.
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