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Vážení spoluobčané,
držíte ve svých rukách květnové vydání Informací
pro obyvatele obce Chvalšiny. Stejně jako
v každém čísle bych Vás i tentokrát velice rád
informoval o dění v posledních týdnech a o
připravovaných akcích pro následující dny.
V úterý 18. dubna byly oficiálně zahájeny stavební
práce na rekonstrukci kulturního domu. Stavební
firma převzala staveniště a po dobu zhruba 150 dní
bude stavět zcela novou střechu a zateplovat
budovu kulturního domu. Současně započaly
rozsáhlé stavební úpravy uvnitř kulturního domu.
Podle harmonogramu naplánovaných stavebních
prací a úprav bude kulturní dům otevřen veřejnosti
v listopadu tohoto roku.
Nadále se pokračuje na stavbě garáží pro
komunální techniku obce. V dnešních dnech se
buduje nová konstrukce střechy, která bude
následně pokryta stejnou střešní krytinou, jaká je
na střeše bytového domu a hasičárny. U bytového
domu čp. 187 (budovy bývalého zdravotního
střediska) se dokončuje oplocení přilehlé zahrady.
Zcela mimořádnou stavební akcí v obci bude nová
střecha na tělocvičně základní školy, která bude
muset být zhotovena co nejdříve. Do tělocvičny
začalo po zateplení budovy zatékat a doposud se
nepodařilo nalézt jasnou příčinu. Vybudování nové
střechy tělocvičny by mělo probíhat v letních
měsících tohoto roku.
Již druhým rokem Obec Chvalšiny zajišťuje svoz
biologicky rozložitelných odpadů – trávy, listí,
větví, pilin atd. Rozmístění modrých kontejnerů

Květen č. 3/2017

pro dvě základní skupiny biologického odpadu má
své opodstatnění; navíc se blíží letní období, ve
kterém bude plno občanů řešit otázku, kam
s velkým množstvím posekané trávy. Zarážejícím
faktem však nadále zůstává, že se v kontejnerech
na biologický odpad často odpad vzájemně míchá
(tráva s větvemi) a že tam také končí jiný odpad –
eternit, stavební suť, zemina, pytle s domovním
odpadem, plasty, televizory. Obec může
k biologickému odpadu přistoupit také tak, že
kontejnery budou k dispozici pouze ve sběrném
dvoře a nesmíchaný biologicky rozložitelný odpad
bude přebírán pracovníky Obce v otevírací době
sběrného dvora. Vše záleží pouze na přístupu
občanů.
V posledním měsíci byly v parku opraveny dva
pilíře spojené řetězy. Pilíře byly z důvodu
bezpečnosti po několik týdnů povaleny. Samotné
původní pilíře byly v parku osazeny již ve 40. letech
minulého století, přičemž některé pilíře i řetězy
byly několikrát vyspravovány. Je velice
nebezpečné a nezodpovědné se na pilířích a
řetězech houpat nebo po nich chodit. Jeden pilíř
váží zhruba 500 kg a jeho pád může způsobit vážné
zranění.
Na závěr mi dovolte pozvat širokou veřejnost na
slavnostní požehnání a předání nového hasičského
automobilu Mercedes-Benz Sprinter Jednotce
Sboru dobrovolných hasičů Obce Chvalšiny, které
se koná v sobotu 27.5. od 10:00 hod. u hasičárny.
Je připraven bohatý program.
S přáním krásných budoucích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

1

Z jednání Zastupitelstva obce
Na zasedání zastupitelů, které se konalo dne
26.4.2017, bylo projednáno a následně schváleno:
•
•

•

•

a)

b)

c)

změna regulačního plánu v lokalitě B1.
Náklady na pořízení změny regulačního
plánu neponese Obec Chvalšiny.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.:CB014330036233/001 s E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7 ke stavbě „Chvalšiny K/158/3,
Alexandrovičová RD-NN“.
přidělení nebytových prostorů ordinace
dětského lékaře Chvalšiny č.p. 198. Nájem
se sjednává na dobu neurčitou. Výše nájmu
činí 200,- Kč/m2/rok.
návrh změny č.2 územního plánu obce
Chvalšiny. Pro úplnost je níže uvedeno
přijaté usnesení v plném znění:
Zastupitelstvo obce Chvalšiny:
bere
na
vědomí
skutečnost,
že
pořizovatelem změny č.2 územního plánu
obce Chvalšiny bude na základě § 6 odst. 2
stavebního zákona Obecní úřad Chvalšiny,
který bude vykonávat územně plánovací
činnost prostřednictvím fyzické osoby,
která splňuje zákonné požadavky.
schvaluje starostu obce Ing. Jiřího Borského
dle § 6 odst.5 písm. f) stavebního zákona
jako určeného zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem v oblasti
územního plánování během pořizování
změny územního plánu obce.
bere
na
vědomí
skutečnost,
že
zpracovatelem změny č.2 územního plánu
obce Chvalšiny bude společnost UPLAN,
s.r.o., IČ: 28079141.

bylo vzato na vědomí:
• provedené rozpočtové opatření č. 4/2017.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje
•

v sobotu 27. května se u hasičárny koná
slavnostní požehnání a předání nového
dopravního
hasičského
automobilu
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI. Začátek
je v 10:00 hod. Všichni občané jsou srdečně

•

•

•

•

zváni. Pozvánka je součástí tohoto vydání
zpravodaje.
v neděli 4. června se pořádá pro
chvalšinské děti zájezd do Techmania
Science Center Plzeň. Odjezd bude v 7:30
hod. z autobusové zastávky a plánovaný
návrat bude v 19:30 hod. Účastnický
poplatek činí 200,- Kč/osoba a je splatný při
přihlášení. Přihlásit se lze do pátku 2.
června do 12:00 hod. na Obecním úřadě. V
poplatku je zahrnuto vstupné do Expozic
Science Centra, Expozice Vesmír, volná
prohlídka Science On a Sphere a 3D
projekci v 3D Planetáriu. Výlet je určen pro
větší děti. Techmania Science Center je
zařízení, ve kterém lze experimentovat a
poznávat, jak funguje svět kolem nás
kombinací všech vjemů. Každý exponát má
za úkol vysvětlit něco z přírodních jevů a
zákonitostí a nebo z oborů lidských
činností. Zjistíte, že například fyzika může
být dobrodružství a že film je zase věda.
v neděli 18. června se uskuteční výlet do
ZOO Jihlava. Účastnický poplatek činí 100,Kč na osobu. Přihlásit se můžete na
Obecním úřadě do 16.6. do 12:00 hod.
Odjezd se plánuje na 7:30 hod. a návrat na
19:30 hod. K dispozici je již jen několik
posledních volných míst.
otevírací doba místní knihovny bude
vzhledem k nízké návštěvnosti od 1.6.2017
upravena. Nově bude místní knihovna
otevřena každou středu od 16:00 do 17:00
hod. (mimo státní svátky).
1.6. bude zahájen prodej povolenek k
sportovnímu rybolovou na Eko-nádrži. Loví
se systémem “Chyť a pusť”. Zájemci o
rybolov obdrží pravidla společně s
povolením k lovu po zaplacení poplatku.
Prodej povolenek probíhá na Obecním
úřadě. Cena jednotné povolenky je 500,Kč.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Pozvánka na dětský den
Spolek Koumák Vás srdečně zve na Pohádkovou
cestu lesem v sobotu 3.6.2017. Start od 14:00 do
15:00 hod. na hřišti u sídliště.
Spolek Koumák

Informace o uzavření MŠ
Mateřská škola bude uzavřena v době letních
prázdnin, a to od pondělí 31.7. do pátku 1.9. Nový
školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4.9.2017.
MŠ Chvalšiny

Zaručené informace…..
Již několikrát jsem v minulosti ve svých příspěvcích
do tohoto zpravodaje napsal, že celkově nerad
píšu o nepříjemných věcech. Jako starosta obce
trávím denně spoustu času na úřadě, pohybuji se
po obci, účastním se společenských akcí, a proto
také k mnoha veřejným tématům získávám
zpětnou vazbu od Vás občanů. Některé informace
získané z řad veřejnosti jsou pro mne celkem
nepříjemné, občas mne zarážejí ba i udivují.
Mnohdy navíc tato sdělení mají nálepku zaručené
informace, protože přeci údajně pocházejí od
zastupitelů. Proto bych měl některé tyto skutečně
„zaručené“ informace adekvátně vysvětlit a
odpovídajícím způsobem uvést na pravou míru.
První vysvětlení se týká výběrových řízení na
pozice zaměstnanců Obce. Funkce zaměstnavatele
je zákonem svěřena starostovi obce. Zaměstnance
vybírá, přijímá a propouští pouze starosta. Na
rozdíl od soukromých firem musí být pro každou
pracovní pozici vypsáno veřejné výběrové řízení,
kde jsou přesně stanoveny zákonné požadavky a
další náležitosti potřebné pro výkon konkrétní
činnosti. Na základě došlých přihlášek se pak
vybírá uchazeč, který splňuje všechny požadavky a
se kterým se následně uzavře pracovní smlouva.
Zastupitelé obce stejně jako široká veřejnost jsou
pak informováni při nejbližší příležitosti o
proběhlých výběrových řízeních. Jiný způsob
přijímání zaměstnanců Obce zákon neudává.
V době výkonu mého starostovského mandátu
dochází k pomyslné generační výměně několika

zaměstnanců Obce. Všichni noví zaměstnanci
prošli výběrovými řízeními, ve kterých museli
prokázat své schopnosti a splnit zákonné
požadavky. Já osobně nejsem příznivce strohého
direktivního rozhodování, kdy starosta jako
nejvyšší šéf pouze přikazuje a rozkazuje, ale jsem
přesvědčený o tom, že obec je složitý
mechanismus, kde každý musí nalézt své místo,
musí chápat a správně vykonávat svoji svěřenou
činnost, která mu náleží, a musí znát, co se od něj
očekává. Pokud správně pracují jednotlivci a dělají,
co je od nich očekáváno, funguje i obec jako celek.
A starosta pak musí dohlížet, aby tento složitý
mechanismus efektivně fungoval, aby určoval
směr jeho pohybu a aby taky poznal, kde se musí
něco přitáhnout a kde povolit. Se zřetelem všech
těchto skutečností jsem v několika posledních
měsících také vybral nové zaměstnance Obce
Chvalšiny. Věční kritikové budou samozřejmě vždy
zaručeně tvrdit, že starosta si dosazuje libovolně
své lidi a známé, že účelově zaměstnává rodinné
příslušníky a že u Obce pracují lidé pouze z
protekce. Budou nabízet líbivé alternativy a řešení.
Budou také nepatřičně zvýrazňovat slabé stránky
konkrétních pracovníků. Své negativní vlastnosti,
ale také své silné stránky mám i já, starosta obce,
stejně jako všichni jednotliví zaměstnanci Obce a
stejně jako každý čtenář tohoto příspěvku.
S klidným vědomím těchto skutečností tak tvrdím,
že se na Obci do budoucna podařilo vytvořit
akceschopný tým, za kterým jsou vidět výsledky a
který by nám mohla závidět kdejaká okolní obec.
Třebaže doba několika měsíců je krátká doba pro
zásadní hodnocení zaměstnance, troufám si tvrdit,
že každý stávající i nový zaměstnanec je osobou na
svém místě. Za sebe pak dodávám, že své
zaměstnance bych si nevybral jinak.
Další vysvětlení se dotýká hospodaření v obecních
lesích. Jedna zaručená zpráva říkala, že díky
cílenému zrušení pracovního místa správce
obecních lesů se starosta chystá obecní lesy
postupně rozprodat, příp. nechat vytěžit
harvestory a dřevo prodat. Po roce fungování
nového správce obecních lesů, který není
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zaměstnancem Obce a je zajišťován smluvně, lze
konstatovat, že se nadále maximalizují výnosy
z prodeje dřeva, Obec Chvalšiny má několik
stabilních odběratelů vytěženého dřeva a není pod
cenovým diktátem jednoho velkého odběratele.
Obecní lesy nejsou plundrovány a objem roční
těžby odpovídá schválenému lesnímu plánu
hospodaření. Obec Chvalšiny pro práce ve svých
lesích nadále využívá místní obyvatele. Na druhou
stranu došlo k významné úspoře nákladů a byla
také zefektivněna práce v obecních lesích. Loňský
rok 2016 skončil ziskem ve výši 1.3 milionu korun,
za což správci obecních lesů Ing. Františku Maxovi
náleží velká pochvala. Pevně věřím, že nastavený
trend hospodaření v lesích obce bude udržen i
v příštích letech.
Na závěr bych rád připomenul, že všichni občané
mají dle zákona zaručený svobodný přístup
k informacím. Pokud nějaká informace nepožívá
určitý stupeň ochrany jako např. ochrana osobních
údajů, lze v podstatě většinu informací obdržet na
Obecním úřadě nebo na veřejných zasedáních
Zastupitelstva. Jsem přesvědčen, že by to vykonalo
prospěšnější službu než spoléhání na výše popsané
„zaručené“ informace….
Ing. Jiří Borský, starosta obce

sbíraly v průběhu dopoledne odpadky na území
obce a ve škole pak děti zhlédly filmy s tématem
ochrany životního prostředí.
Mgr. Iva Berková, ZŠ Chvalšiny

Den čarodějnic (a čarodějů)
Dne 27.4. se naše škola proměnila za pomoci
kamarádů z 8. a 9. třídy v malé Bradavice.
V jednotlivých třídách jsme si připravili pro ostatní
děti stanoviště a děti zde plnily různé úkolyvymýšlely svoje vlastní zaříkávadla, tvořily
lektvary, v učebně chemie viděly zajímavé pokusy,
zkoušely oživovat své čarodějnické hůlky různými
kouzly, rozšířily si svoji slovní zásobu v anglickém
jazyce o magická slova, nebo si mohly vyrobit svůj
vlastní kouzelnický klobouk. V tělocvičně na děti
čekala škola létání na košťatech. Všichni si takto
začarovanou školu krásně užili.
Žáci 8.třídy

Den Země
Na začátku dubna se děti v ZŠ Chvalšiny při výuce
přírodopisu seznámily s celosvětovým svátkem
Den Země. Všichni zjišťovali, od kdy se slaví,

Poděkování
Děkujeme tímto Obci Chvalšiny, především panu
starostovi za objednání dětských atrakcí, které děti
využily u příležitosti stavění májky na hřišti. Dětem
se nejvíce líbila horolezecká stěna a lukostřelba. I
ostatní atrakce a soutěže děti zaujaly. Doufáme, že
v příštím roce se opět sejdeme v takto hojném
počtu.
Rodiče a děti
Poznámka redakční rady

v kterých zemích se slaví a co mohou jednotlivci
udělat pro zlepšení svého okolí. Abychom i my
přispěli k pěknému prostředí v obci, zapojili jsme
se 6.4. do akce Ukliďme Česko. Všechny třídy školy

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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