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Vážení spoluobčané,
po měsíci dostáváte do svých rukou další vydání
Informací pro obyvatele obce Chvalšiny. Dovolte
mi, abych Vás krátce seznámil s událostmi
posledních týdnů a s plány na příští dny.
V měsíci únoru se začalo s rekonstrukcí kanceláře
matrikářky v budově obecního úřadu. Po montáži
stropních sádrokartonových desek byly položeny
nové rozvody elektrických a síťových kabelů
v místnosti. Následovaly důkladné zednické
opravy a vymalování kanceláře. Ještě bude
položena nová podlaha a poté přijde na řadu
nový nábytek a vybavení.
V únoru byly také zahájeny přípravy výběrového
řízení na výběr dodavatelské firmy na vestavbu
půdní bytové jednotky v bytovém domě č.p.187.
Výběrové řízení včetně podpisu smlouvy
s vítězným uchazečem bude ukončeno v měsíci
březnu a následně budou zahájeny samotné
stavební práce. Hrubá stavba včetně stropní
konstrukce půdního bytu je již hotová, zbývají
dozdívky vnitřních zdí, osazení dveří, zhotovení
nové podlahy, elektroinstalace, vodovodních a
odpadních
rozvodů,
ústředního
topení.
Předpokládá se, že kompletní hotový byt bude
předán do léta tohoto roku.
V únoru bylo také spuštěno výběrové řízení na
dodavatele prací na rekonstrukci plotu mateřské
školy. Kompletní výměna oplocení areálu
mateřské školy, osazení vstupních branek a
příprava kabelového vedení pro veřejné osvětlení
jsou plánovány na letní prázdninové měsíce, kdy
bude mateřská škola uzavřena.
V minulém týdnu byla provedena výměna stožárů
veřejného osvětlení v ulici u autobusové zastávky
za stodolami od č.p. 36 k č.p. 330. Současně se
připravuje
projektová
dokumentace
pro
kompletní výměnu sloupů veřejného osvětlení
podél hlavní komunikace od autobusové zastávky
směrem na Český Krumlov a také pro výměnu
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veřejného osvětlení od kostela směrem na
Prachatice. Zde se však počítá i s pokládkou
nového zemního kabelového vedení.
Stromy v parku na horním náměstí byly odborně
posuzovány znalci dřevin. Z tohoto důvodu mohla
chvalšinská veřejnost registrovat čísla na
jednotlivých stromech v parku. Čísla slouží
k přesnému určování stromů při zhotovení
odborného posudku či stanoviska. Třebaže
některé stromy jsou ve velice špatném stavu,
případné kácení se týká pouze 2-3 stromů.
Ostatní stromy budou pouze prořezány nebo
jinak náležitě ošetřeny. Zarážející je ale fakt, že
značně poškozené jsou i stromy zasazené zhruba
před deseti lety po posledním kácení v horním
parku. Tyto relativně mladé stromy byly
poškozeny okusem koní.
V souvislosti
s probíhajícím
ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině se řada občanů dotazuje,
kde je ve Chvalšinách zřízen úkryt k ochraně
obyvatelstva před účinky zbraní hromadného
ničení. Tzv. stálý úkryt v naší obci postaven není,
k ochraně obyvatelstva slouží improvizované
úkryty. Improvizované úkryty jsou sklepní
prostory částí obytných domů a dalších objektů
(základní škola, mateřská škola, restaurace).
Spousta občanů také zjišťuje možnosti pomoci
obětem tohoto válečného konfliktu. Informace
k možnosti pomoci Ukrajině a ukrajinským
občanům naleznete na webových stránkách obce.
Není to tak dávno, kdy byl v naší obci slavnostně
otevřen nově rekonstruovaný kulturní dům.
Mohlo by se říct, že takový kulturní dům široko
daleko nemají. Tragické je proto zjištění, jak
vypadá přístupové schodiště do malého výčepu.
Zcela zničené obložení schodiště od koloběžek
můžete vidět na obrázku níže. Z lidí jako by se
vytratily respekt a ohleduplnost – ohleduplnost
k druhým, ohleduplnost k majetku druhých. A
také není tak dávno, kdy si řada občanů stěžovala
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na používání hlučné zábavní pyrotechniky a
ohňostrojů po 22. hodině. Po prvním únorovém
víkendu musel obecní úřad opětovně řešit
stížnosti na používání zábavní pyrotechniky a
ohňostrojů v době nočního klidu. Zkrátka jak bylo
napsáno výše, u některých lidí ohleduplnost vůči
druhým úplně chybí…..
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání
dne 17.2.2022 projednalo a schválilo:
 Obecně závaznou vyhlášku č.3/92, o
použití nižšího koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí a obecně závaznou
vyhlášku č.2/94, o úpravě výpočtu daně
z nemovitostí.
 Obecně závaznou vyhlášku obce Chvalšiny
č.1/2022, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška obce Chvalšiny č.3/2021, o
místním
poplatku
za
odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
 Finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu
obce Chvalšiny na rok 2022:
a) Spolku Krtci ve výši 4.000,- Kč,
b) Spolku Koumák ve výši 25.000,- Kč,
c) Rodinnému centru Chvalšiňáček ve
výši 18.000,- Kč,

d) Taekwon-do škole Velešín ITF ve výši
15.000,- Kč,
e) ČRS, z.s. MO Český Krumlov, MS
Chvalšiny
(Rybářskému
kroužku
Chvalšiny) ve výši 6.000,- Kč,
f) TJ Sokolu Chvalšiny ve výši 188.000,Kč,
g) Římskokatolické farnosti Chvalšiny ve
výši 25.000,- Kč.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
CB-014330066836/001-DVK s EG.D, a.s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
spočívající v umístění distribuční soustavy
460/1 – kabelové vedení NN; kabelový
pilíř; uzemnění a 982/1 – kabelové vedení
NN; uzemnění.
 Realizaci akce „Vestavba nové bytové
jednotky do podkroví BD č.p.187
pč.st.306, k.ú. Chvalšiny“.
 Jmenování hodnotící a výběrové komise
na výběr dodavatele výše uvedené akce
včetně náhradníků.
 Realizaci akce „Rekonstrukce plotu
Mateřské školy Chvalšiny“.
 Jmenování hodnotící a výběrové komise
na výběr dodavatele výše jmenované akce
včetně náhradníků.
 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
s nehmotným výsledkem – zajištěním
provozu sběrného dvora, převzetí a
odstraňování odpadů.
 Doplnění žádosti o dotaci z PRV 2021 o
venkovní polytechnickou učebnu.
Zastupitelé dále projednali a neschválili:
 Přistoupení obce Chvalšiny do Sdružení
místních samospráv České republiky.
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:
 Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací na období 2022 až 2031.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje




Po
dobu
rekonstrukce
kanceláře
matrikářky není v provozu telefonní číslo
380 739 114.
Z provozních důvodů bude dočasně
omezen výkon některých matričních
úkonů
obecního
úřadu.
Vidimace
(ověřování dokumentů) a legalizace
(ověřování podpisů) probíhá bez omezení.
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Modré
kontejnery
na
biologicky
rozložitelné odpady (tráva, větve) budou
umístěny do kontejnerových hnízd, až
bude teplejší počasí a venkovní teploty
nebudou klesat pod bod mrazu.
Sběrný dvůr je celoročně otevřen pro
veřejnost každou sobotu od 9:00 do 10:00
hodin. S přechodem na letní čas po
30.3.2022 bude také otevřen každou
středu od 16:00 do 17:00 hodin. Ve státní
svátky je sběrný dvůr uzavřen.
Termín letošní Chvalšinské pouti byl
stanoven na sobotu 9.7.2022.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na Josefovskou zábavu
Po dvouleté odmlce se v kulturním domě
v sobotu 19.3.2022 od 20:00 hodin bude konat
Josefovská zábava. K tanci a poslechu hraje
kapela Crash. Vstupné 100,- Kč. Všichni jsou
srdečně zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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 28.2.2022.

Jsme kovoobráběcí firma čítající 60 zaměstnanců,
která se zaměřuje na CNC-frézování, CNC soustružení, broušení a povrchovou úpravu.
Již od roku 1995 vyrábíme v Hořicích na Šumavě
přesně frézované a soustružené díly pro oblast letectví, automobilový průmysl a strojírenství.
Do našeho senzačního týmu nyní hledáme kolegy/kolegyně na pozice:
SEŘIZOVAČ CNC-SOUSTRUHŮ (FANUC)
KONTROLOR KVALITY
OBSLUHA CNC-STROJŮ

bližší informace na tel. čísle: 724 109 399 nebo v inzerci JOBS.cz. a v inzerci ÚP
Plaschka, spol. s r. o.
Hořice na Šumavě 147
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