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Červen č. 27/2022

Vážení spoluobčané,
je tady červnové vydání Informací pro obyvatele
obce Chvalšiny, které Vám přináší informace o
událostech a dění posledních týdnů a také Vás
seznámí s plány a záměry na následující období.
Na konci měsíce června byl stavební firmou VIDOX
s.r.o. předán dokončený půdní byt v bytovém domě
Chvalšiny č.p. 187. Po zřízení přípojky zemního plynu
zbývá ještě připojení tohoto nového bytu na
elektrickou síť. Následně bude byt 5. srpna 2022
kolaudován. Až po zkolaudování této hotové stavby
může být nový byt nabídnut zájemcům o přidělení
obecního bytu. Případní zájemci by měli sledovat
úřední desku obecního úřadu, jak bylo popsáno
v posledním vydání Informací pro obyvatele obce
Chvalšiny. Jelikož se však většina chvalšinských
občanů do tohoto bytu nepodívá, nabízím pár
snímků tohoto skutečně vydařeného provedení
půdní vestavby.

Na konci června bylo stavební společnosti VIDOX
s.r.o. předáno staveniště nového plotu okolo areálu
mateřské školy. Přípravné práce byly již zahájeny
před několika týdny, nyní bude následovat samotná
stavba a zhotovení nového plotu včetně nových
vstupních bran a branek. Postupně budou rozebírány
plotové dílce původního plotu mateřské školy a
zahrada mateřské školy bude po dobu několika
týdnů zcela bez plotu. Vstup na zahradu mateřské

školy během stavby je však veřejnosti zakázán.
Stejně tak se veřejnost vyzývá k opatrnosti při vstupu
do prostorů u mateřské školy a ordinací lékařů.
Rekonstrukce plotu mateřské školy by podle plánu
měla být dokončena do konce letních prázdnin.
Na konci měsíce května byla zahájena náročná
rekonstrukce venkovních prostorů před hasičskou
zbrojnicí. Po odstranění vrchní skrývky zeminy byla
již položena odvodňovací potrubí, která ještě musí
být doplněna o další odvodňovací trubky. Po
stranách plochy byly již umístěny betonové
obrubníky a praný kačírek. Rovněž bylo položeno
zemní kabelové vedení pro nové lampy veřejného
osvětlení. Nyní ještě bude následovat položení
potřebné vrstvy kameniva po celé ploše před
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hasičárnou, odkryté zdivo přilehlé budovy bude
odizolováno, a nakonec po zhutnění vrstvy kameniva
bude položen asfalt po celé ploše. Jedná se o
poměrně složitou stavbu, protože se musí sledovat
vodní poměry podloží. Na nové asfaltové ploše se
bude přesunovat hasičská technika s hmotností až
téměř 20 tun, proto se stavbě této asfaltové plochy
věnuje taková pozornost.
V souvislosti s rekonstrukcí plochy před hasičárnou
probíhají v částech naší obce opravy místních
komunikací. Opravy komunikací se budou
uskutečňovat ve více fázích, nyní byly vyspraveny jen
ty nejhorší úseky obecních komunikací. V zásadě jsou
opravy komunikací v současné době docela problém.
Jedná se o finančně velice náročné akce a jelikož se
výhledově v naší obci navíc počítá s výměnou
vodovodního nebo kanalizačního potrubí, není tak
jednoduché uskutečnit kompletní rekonstrukci jedné
celé komunikace. Výměna potrubí vždy předchází
samotné rekonstrukci komunikace. Jako příklad
může sloužit situace na dolním náměstí, kde místní
komunikace patří k nejhorším v naší obci. Již nyní je
proto jednáno s krajským úřadem, který má ve svém
vlastnictví silnici ve směru na Boletice. Tato silnice je
vyvýšena nad okolní terén. Stejně tak obecní
komunikace v pravé části dolního náměstí je výše
než přilehlé plochy u domů na náměstí. V případě
plánované výměny vodovodu na dolním náměstí a
následné rekonstrukci chodníků a komunikací, je
tudíž nutné začít snížením vozovky krajské
komunikace na Boletice. Bez úpravy této silnice
nelze provést výměnu vodovodního potrubí a ani
nelze následně uspokojivě rekonstruovat ostatní
komunikace v dolní části náměstí. Trochu to celé
připomíná pohádku o slepičce a kohoutkovi,
nicméně první kroky vůči krajskému úřadu jako
vlastníku dotčené komunikace již byly uskutečněny.
Snad se tedy v dohledné době komunikace v dolní
části chvalšinského náměstí dočkají celkové
rekonstrukce.
Na dolním náměstí pod obecním úřadem pokračují
práce na odstranění staré požární nádrže. Nyní je již
hotová příprava pro položení základů potřebných
pro nové kamenné koryto. Posléze nastoupí
kameník, který bude dláždit kameny nově vytvořené
koryto potoka na místě bývalé nádrže. Nově
vydlážděné koryto bude přibližně 120 cm široké.
V současné době vytvořené koryto představuje
pouze základ pro nové dlážděné koryto. Po
vydláždění koryta vodoteče bude tentýž kameník
pokračovat s opravou kamenné zídky okolo kostela
sv. Máří Magdaleny.

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání
schválilo podání žádosti o dotaci na nové svozové
vozidlo. Jedná se o novou multikáru na svoz odpadů,
která však bude na elektrický pohon. Současné
vyhlašované dotační tituly Státního fondu životního
prostředí ČR nabízejí velmi výhodné podmínky, a tak
bylo rozhodnuto o pořízení nového svozového
vozidla.
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo podání žádosti o
dotaci na vybudování nového tréninkového hřiště a
rekonstrukci plotu areálu hřiště TJ Sokol Chvalšiny.
Připravovaná projektová dokumentace pracuje s
variantou trávníkového tréninkového hřiště.
Současně se připravuje alternativní řešení
tréninkového hřiště s povrchem z umělé trávy, která
by umožňovala téměř celoroční provoz. Konkrétní
varianta bude zvolena podle podmínek vyhlášeného
dotačního titulu. Hlavní prioritou však zůstává
vybudování nového oplocení okolo celého
sportovního areálu včetně nových bran a vstupů.
Dokončovaná
projektová
dokumentace
rekonstrukce tribuny byla pozastavena a v současné
době se přepracovává způsob vytápění budovy
tribuny. Původní projekt počítal s plynovým topením
včetně ohřevu teplé užitkové vody, nyní byl však
způsob vytápění vlivem okolností změněn.
Velkou aktuální výzvou se nyní stala řešení způsobu
vytápění veřejných budov. Původní plány české vlády
počítaly s tzv. klimaticky neutrálním vytápěním od
roku 2030 ve všech veřejných budovách. Pro nás by
to tak znamenalo odklon od vytápění zemním
plynem a nalezení nových způsobů vytápění. Štěstí
přeje připraveným, proto bylo již započato
s hledáním řešení vhodného způsobu vytápění pro
budovy obecního úřadu, mateřské školy a základní
školy. Zde to vypadá, že nejvhodnějším způsobem
pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody by mohl být
přechod ze zemního plynu na tepelné čerpadlo
kombinované s fotovoltaickými panely. V každém
případě se tento přechod neobejde bez státní
podpory, protože jinak by byl zcela nad rámec
finančních možností naší obce. V tomto směru jsem
celkově optimistický, protože umíme žádosti o
dotace správně připravit a podat. Hlavně se nám
také daří tyto dotace získat, dostat je do obce a
použít k rozvoji naší obce. Od roku 2015 má naše
obec úspěšnost 100 % u všech podaných žádostí.
Na konci června proběhla naší obcí blesková
povodeň. Během několika málo hodin vydatné
přívalové deště zvedly hladinu Chvalšinského
potoka, který se následně rozlil ze svých břehů.
Paradoxem zůstává, že na červenec se správce
vodního toku – Povodí Vltavy – chystá zahájit
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údržbové práce na korytě Chvalšinského potoka.
Plánuje se odstranění nánosů a vyčištění koryta
potoka. Nyní lze jen spekulovat, zda by dřívější
odstranění nánosů vedlo k zaplavení tak rozsáhlé
plochy. Každopádně však chystané vyčištění koryta
potoka povede ke zvýšení průtočné kapacity koryta
Chvalšinského potoka, což do budoucna omezí
vzestupy hladiny vody v potoce.
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelé obce Chvalšiny na svém posledním
zasedání, které se konalo ve čtvrtek 23.6.2022,
projednali a schválili:
• Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření obce k 31. prosinci 2021.
• Závěrečný účet obce Chvalšiny za rok 2021
s výsledným přebytkem ve výši 1.490.636,37
Kč a vyjádřili souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad.
• Předloženou účetní závěrku obce Chvalšiny
za rok 2021.
• Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
6.083.484,61 Kč.
• Hospodářský
výsledek
z hospodářské
činnosti – 3.868,68 Kč.
• Celkový hospodářský výsledek 6.079.615,93
Kč, který bude převeden na účet
nerozděleného
výsledku
hospodaření
předcházejících účetních období.
• Zápis v kronice obce Chvalšiny pro rok 2021.
• Stanovení devítičlenného Zastupitelstva
obce Chvalšiny na následující volební období
2022-2026.
• Finanční příspěvek z rozpočtu obce Chvalšiny
na rok 2022 pro SK Borová z.s. ve výši
60.000,- Kč.
• Rozpočtové opatření č. 7/2022 k rozpočtu
Obce Chvalšiny.
• Podání žádosti o dotaci na pořízení nového
svozového vozidla.
• Podání žádosti o dotaci na vybudování
tréninkového hřiště a obnovu plotu
sportovního areálu.
• V souvislosti
s novým
vodovodním
přivaděčem Hejdlov – Červený Dvůr uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene
s povinnými.
Současně
zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podáním žádosti o
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
se Státním pozemkovým úřadem.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje
•

•

Svoz
barevných
plastových
pytlů
s vytříděným odpadem a svoz popelnic se
směsným komunálním odpadem probíhá ve
středu 6.7.2022 bez omezení.
Z důvodu státního svátku bude sběrný dvůr
ve středu 6.7.2022 uzavřen. Sběrný dvůr
bude také uzavřen v sobotu 9.7.2022
z důvodu konání Chvalšinské pouti 2022.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Oznámení o přerušení provozu
mateřské školy
V době od pondělí 1.8.2022 do středy 31.8.2022
bude přerušen provoz mateřské školy. Po dobu
uzavření mateřské školy je možné po dohodě
s ředitelem/kou příslušné MŠ využít některé
z otevřených mateřských škol v okolí, příměstských
táborů, případně využít služeb osob zajišťujících
hlídání dětí jako službu. Provoz mateřské školy bude
opět zahájen ve čtvrtek 1.9.2022.
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

Informace o výsledcích odpadového
hospodářství obce Chvalšiny za rok 2021
Nový odpadový zákon, který vešel v účinnost
1.1.2021, ukládá obcím a městům povinnost
pravidelně informovat občany o výsledcích
hospodaření s odpady. Systém odpadového
hospodářství obce Chvalšiny zahrnoval v roce 2021
sběr a svoz dále uvedených složek komunálního
odpadu za účelem jejich dalšího využití nebo
odstranění.
I.
Sběr a svoz využitelných složek
komunálního odpadu
Sběr a následný svoz k využití probíhal pomocí
barevných pytlů na vytříděný odpad – směsné plasty
(žluté pytle), PET láhve (čiré pytle), nápojové kartony
(červené pytle). Svoz pytlů s vytříděným odpadem
od jednotlivých domů probíhá každou středu ráno,
případně lze pytle odevzdat ve sběrném dvoře.
Zvláštní sběrné nádoby, tj. kontejnery umístěné
v kontejnerových hnízdech v obci, slouží ke sběru
papíru (modré kontejnery) a skla (zelené
kontejnery). Zelené popelnice jsou určeny na
odkládání jedlých olejů a tuků. Papíry, kovy, jedlé
oleje a tuky lze rovněž odevzdat ve sběrném dvoře.
Velkoobjemové kontejnery na bioodpady (tráva,
větve) jsou umístěny v době vegetačního období
v kontejnerových hnízdech v obci a jsou určeny
výlučně k oddělenému odkládání biologicky
rozložitelných odpadů jako je tráva, zbytky rostlin,
větve, dřevný odpad atd.
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II.
Svoz směsného komunálního odpadu
Svoz směsného (netříděného) odpadu k odstranění
uložením na skládku probíhá prostřednictvím
sběrných nádob o objemu 110 l, 120 l nebo 240 l,
které jsou sváženy od jednotlivých domů. Svoz
popelnic probíhá 1x týdně ve středu, a to včetně
státních svátků. Rok 2021 byl posledním rokem tzv.
úhradového systému, od 1.1.2022 byl v obci zaveden
místní poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích
prostředků (kapacity sběrných nádob). Vlastníci
nemovitosti si svoz popelnic objednávají
prostřednictvím štítků umístěných na popelnici.
Cena štítku je vstupní hodnota pro stanovení celkové
výše místního poplatku. Obec má nově zákonnou
povinnost evidovat místní poplatky připadající na
jednotlivé nemovitosti a mít tak v podstatě přehled,
jak občané obce nakládají se svými odpady. Ceny
štítků na popelnice jsou 90,- Kč/110 litrová
popelnice, 98,- Kč/120 litrová popelnice a 196,Kč/240 litrová popelnice. V evidenci na obecním
úřadě smí být u jedné nemovitosti během jednoho
kalendářního měsíce pouze jeden záznam (jeden
prodej štítků). Počet prodaných štítků je však
libovolný, není omezen. Prodej štítků připadající na
jednu nemovitost se může v průběhu roku opakovat
např. každý měsíc. Zákon pouze požaduje, že za
kalendářní měsíc může být u každé nemovitosti
pouze jeden záznam o prodeji libovolného počtu
štítků, tj. pouze jeden záznam vybraného místního
poplatku. Jiné možnosti zákon nepřipouští.
III.
Sběr dalších složek komunálního
odpadu
Některé další složky komunálního odpadu např.
velkoobjemový odpad, pneumatiky, plechovky od
barev, vysloužilé elektrospotřebiče apod. lze
odevzdávat ve sběrném dvoře.
Možnosti prevence a minimalizace vzniku
komunálního odpadu
Vzniku komunálních odpadů lze účinně předcházet
uplatňováním environmentálně příznivého přístupu,
který může zahrnovat například:
- nahrazení jednorázových obalů opakovaně
použitelnými obaly při nákupu některého
zboží (potraviny, drogerie),
- odevzdání některých výrobků (např. oděvů)
k opětovnému využití – v naší obci k tomu
slouží kontejnery na textil v kontejnerových
hnízdech,

-

využití biologicky rozložitelných složek
odpadu při domácím kompostování –
občané naší obce měli možnost získat
kompostéry
určené
pro
domácí
kompostování.
Výsledky odpadového hospodářství obce
V roce 2021 bylo v obci Chvalšiny vyprodukováno
136,1 tun odpadu (bez biologicky rozložitelných
odpadů). K 1.1.2021 měla naše obec dle údajů ČSÚ
celkem 1224 obyvatel.
Druh odpadu
Papír
Sklo
Kovy
Plasty
Oděvy
Jedlý olej a tuk
Pneumatiky
Směsný
komunální
odpad
Objemný odpad

Množství v
tunách
23,26 t
17,75 t
13,98 t
14,01 t
3,604 t
0,139 t
1,34 t

Náklady obce na
sběr odpadu v Kč
66.297,28.960,10.618,96.323,-

47,3461 t

276.374,-

13,36 t

36.421,-

Příjmy
Druh příjmu
Odměna EKO-KOM za
tříděný odpad
Příjem od občanů (prodej
štítků)
Příjem od občanů (úhrada
za sběrný dvůr)
Celkem

Příjmy v Kč
166.607,05
274.330,132.925,580.069,05 Kč

Celkové náklady na sběr, svoz a likvidaci odpadů
v roce 2021 činily 618.121,- Kč. Do těchto nákladů
nejsou zahrnuty podíly vyplácených mezd
pracovníků obce a náklady provozu sběrného dvora.
Příjmy pak představovaly vybrané úhrady za sběrný
dvůr a platby za prodané štítky na svoz popelnic.
Významným zdrojem příjmů jsou odměny
společnosti
EKO-KOM,
které
v důsledku
nesprávného rozhodnutí z roku 2012 nebyly
v minulosti příjmem obce. Od roku 2018 odměny
plynou přímo na účet obce a tvoří téměř třetinu
příjmů za odpady. Obec Chvalšiny v roce 2021
dotovala své odpadové hospodářství částkou
přibližně 350.000,- Kč.
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 30.6.2022.
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Chvalšinská pouť
Sobota 9. července 2022
Program:
12:00

Zahájení Chvalšinské pouti 2022

13:00-13:15

Průjezd motorkářů a výstava motorek – horní náměstí

13:30-14:30

Soutěže pro děti – horní náměstí

14:00-15:30

Přátelské utkání hráčů nad 35 let – TJ Sokol Chvalšiny a TJ Sokol Kamenný
Újezd – hřiště TJ Sokol Chvalšiny

14:30-15:00

Motoshow Lukáše Petráčka – před kulturním domem

15:15-16:00

Šermířské půtky a vůně střelného prachu (Šermíři Berit z Vimperka) – park horní náměstí

16:00-16:20

Motoshow Lukáše Petráčka – před kulturním domem

16:30-17:00

Soutěže pro dospělé – horní náměstí

17:00-18:00

Myš  Maš – Máme rádi pohádky – interaktivní hudební vystoupení – pivní stan

18:00-19:00

STIHL® TIMBERSPORTS® – dřevorubecká show – před kulturním domem

Hudební doprovod pouti:
12:00-16:00

Babouci – jihočeská dechovka, pivní stan

od 20:00

Pozor, vizita! – taneční zábava, pivní stan

Výstava obrazů Dušana De Carliho – muzeum
Stánkový prodej a pouťové atrakce
Občerstvení
Pečený býk a sele

