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Vážení spoluobčané,
v prvé řadě bych rád jménem celého zastupitelstva
dodatečně popřál všem občanům mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2019.
V tomto roce máme před sebou spoustu úkolů, které
budeme plnit. Proto vyberu namátkou ty, které jsou
zásadní. Dokončuje se rekonstrukce obecního bytu
v domě čp.37, který bude v druhé polovině roku
k dispozici novým nájemníkům. Již brzy bude také
ukončena stavba garáží pro komunální techniku vedle
hasičárny. Po kolaudaci garáží se plynule naváže na
rekonstrukci hasičské zbrojnice a nově vybudované
garáže budou chvíli sloužit jako náhradní prostory pro
hasičskou techniku. V březnu se plánují první
regenerační zásahy do fotbalového hřiště. Plánuje se
také rekonstrukce drenážního systému, který již ztratil
svoji funkčnost. Současně budou probíhat přípravné
práce na vybudování víceúčelového hřiště pod
tělocvičnou základní školy. Na sídlišti „Vyšehrad“ bude
započato se stavbou zpevněného parkoviště v blízkosti
nového dětského hřiště. Chodník v bezprostředním
okolí obecního úřadu bude opraven, stejně také
přístupový chodník ke kostelu. V budově obecního
úřadu se zahájí rekonstrukce obřadní síně. O všech
dalších naplánovaných investicích do majetku obce
dále následuje příspěvek o využití dotací obcí
Chvalšiny.
Máme připraveno také plno společenských a kulturních
akcí. V únoru bude pořádán tradiční Motoples a dětský
maškarní karneval. V březnu se uskuteční další setkání
důchodců a Josefovská zábava. V dubnu se plánuje
divadelní vystoupení ochotnického souboru a zábava.
Všechny společenské události budou občanům včas
oznámeny.
Současně budeme rádi za jakékoli podněty ke zlepšení
společné pohody obyvatel naší obce.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Leden, únor č. 1/2019

Starosta obce informuje




Ve středu 8. května 2019 se bude pořádat
zájezd do Bad Schallerbachu. Jde o celodenní
pobyt v Eurothermen Resort. Odjezd v 6:30
hod., návrat ve večerních hodinách. Cena dle
zvolené varianty vstupu k doptání na OÚ.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Termín konání letošní Chvalšinské pouti byl
stanoven na sobotu 13. července 2019.
Program pouti bude včas uveřejněn.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce
Od posledního vydání Informací pro obyvatele obce
Chvalšiny se konala dvě zasedání zastupitelstva. Na
zasedání zastupitelů obce dne 20.12.2018 bylo
projednáno a následně schváleno:
 Schodkový rozpočet obce pro rok 2019 s příjmy
25.656.250,- Kč a výdaji 26.901.386,48 Kč.
 Rozpočtové opatření č.20/2018 k rozpočtu
obce.
 Přidělení pronájmu nebytového prostoru
bývalé prodejny masa Chvalšiny čp.38.
 Zamítnutí žádosti propojení bytu a nebytových
prostor v objektu Chvalšiny čp. 187.
 Záměr zamýšleného pronájmu nebytových
prostor v objektu Chvalšiny čp. 187 o výměře
34,87 m2.
 Směrnice obce pro obecné nařízení GDPR.
Zastupitelstvo také projednalo a vzalo na vědomí:
 Přijaté rozpočtové opatření č.19/2018.
Na dalším zasedání Zastupitelstva obce Chvalšiny, které
se uskutečnilo 24.1.2019 bylo zastupiteli projednáno a
následně schváleno:




Příspěvek TJ Sokolu Chvalšiny ve výši 160.000,Kč.
Příspěvek Rybářskému kroužku Chvalšiny ve
výši 10.000,- Kč.
Příspěvek Spolku Koumák ve výši 25.000,- Kč.
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Příspěvek Občanskému sdružení Krtci ve výši
4.000,- Kč.
 Příspěvek Taekwon-do škole Velešín ITF ve výši
15.000,- Kč.
 Příspěvek Mysliveckému spolku Chvalšiny
(Mysliveckému kroužku) ve výši 10.000,- Kč.
 Příspěvek Spolku pro obnovu Blanského lesa
5.000,- Kč.
 Příspěvek SK Borová ve výši 30.000,- Kč.
 Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce
č.1/2017 o nočním klidu.
 Rozpočtové opatření č. 21/2018 k rozpočtu
obce.
 Přidělení pronájmu nebytového prostoru
Chvalšiny čp.187 o výměře 34,87 m2.
 Používané označení „Odborné učebny v ZŠ
Chvalšiny“ pro projekty „Rekonstrukce PC
učebny ZŠ Chvalšiny“ a „Rekonstrukce učebny
jazyků ZŠ Chvalšiny“.
 Podání žádosti o dotaci na akci Víceúčelové
hřiště p.č. 940/4, k.ú. Chvalšiny z programu
MMR – Podpora rozvoje regionů 2019+,
Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje
venkova, DT117d8210B-Podpora obnovy
sportovní infrastruktury a schválení firmy
Kalisto pro administraci podání žádosti.
 Zamýšlený zemědělský pacht vodní plochy
Starý Borovský rybník na parcele KN p.č. 844/2
k.ú. Chvalšiny o výměře 3172 m2.
 rozpočtové opatření č. 1/2019 k rozpočtu
obce.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí:
 o žádosti o převod nájemní smlouvy
nebytového prostoru budovy Chvalšiny čp. 37
na příští zasedání zastupitelstva.
 o přidělení bytu č.1 Chvalšiny čp. 130 na
některé z příštích zasedání zastupitelstva.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na Josefovskou zábavu
V sobotu 16.3.2019 od 20:00 hod. se bude pořádat v
kulturním domě tradiční Josefovská taneční zábava. K
tanci a poslechu hrají Chlapi v sobě.
Obec Chvalšiny

Pracovní nabídka
TJ Sokol Chvalšiny hledá muže či ženu na pozici správce
ubytovny. Bližší informace sdělí předseda TJ Sokol
Chvalšiny – pan Petr Blažek – na telefonním čísle
775 937 368 nebo emailu sokolchvalsiny@seznam.cz

TJ Sokol Chvalšiny

Využití dotací obcí Chvalšiny

Pozvánka na maškarní karneval

Obec Chvalšiny aktivně využívá různé dotační
programy. Mnohdy bývá právě slovo dotace užíváno
jako magické zaklínadlo, které by snad mělo vyřešit
spoustu chybějících věcí a neduhů obce. Je potřeba si
ale uvědomit, že pro použití dotačních titulů je nutná
zejména samotná existence nějakého záměru pro
dotaci jako např. potřeba rekonstrukce veřejného
osvětlení nebo chybějící venkovní sportoviště pro
širokou veřejnost. Z pravidla se dále pro stavební
projekty musí vypracovat určitá projektová
dokumentace, která je součástí podkladů pro žádost o
dotaci. Po podání žádosti o dotaci do vhodného
dotačního titulu a schválení přidělení dotace se
přistupuje k realizaci daného záměru, pokud pravidla
dotace neumožňují jiný postup. Vše probíhá podle
předem nastavených zásad konrétního dotačního
programu a podléhá přísné kontrole. Obec musí mít
zajištěné dostatečné finanční zdroje pro každý záměr,
protože jenom dotace většinou nezajistí celé finanční
krytí. A navíc se většina dotací obvykle poskytuje
zpětně, až když je celá realizovaná akce obcí zaplacená.
Po vybudování konkrétního záměru a použití dotace
probíhá kontrola ze strany poskytovatele dotace. Obec
musí prokazovat splnění účelu dané dotace a rovněž se
sleduje po několik let tzv. udržitelnost projektu. Jde o
to, že např. hřiště vybudované s použitím dotace musí
sloužit jako hřiště, zateplení základní školy musí přinést
úsporu spotřeby energií apod.

V sobotu 23.2.2019 od 14:00 do 17:00 hod. se bude
konat v kulturním domě dětský maškarní karneval. Pro
všechny účastníky je připraven bohatý program a
spousta zábavy.
ZŠ Chvalšiny a Obec Chvalšiny

Třebaže výše uvedené zní poněkud složitě, umožňují
dotace z evropských fondů a ze státního rozpočtu
pořizovat naší obci řadu vybavení a zlepšovat tak život
občanů obce. V letošním roce probíhají v naší obci
následující dotační akce – rekonstrukce hasičské

Pozvánka na Motoples
V sobotu 16.2.2019 se od 20:00 hod. v kulturním domě
bude konat tradiční Motoples. K tanci a poslechu hraje
kapela Crash. Můžete se těšit na bohatou tombolu a
soutěže o ceny. Vstupné 100,- Kč. Všichni jsou srdečně
zváni!
Motoklub Krtci
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zbrojnice, vybudování počítačové učebny a učebny
cizích jazyků v základní škole – v těchto případech se
čeká už jen na samotný akt přidělení dotace. Do konce
února bude požádáno o dotaci na vybudování nového
víceúčelového hřiště, kdy samotná dotace by měla
pokrýt 70% celkových nákladů na vybudování hřiště.
Pro použití v očekávaných dotačních titulech v letech
2019-2020 byla vypracována projektová dokumentace
na vybudování nového veřejného osvětlení v horní a
dolní části náměstí. Rovněž jsou připraveny
dokumentační podklady pro rekonstrukci místní
komunikace na Boxovku a novou polní cestu k rybníku
Osí. V letošním roce lze ještě uplatnit žádost o dotaci
pro pořizovaný nový územní plán, kdy právě rok 2019
má být posledním rokem pro možnost podání žádosti o
dotace na nové územní plány pro obce s velikostí do
3000 obyvatel. Případná dotace by tak obci umožnila
pořídit novou územně plánovací dokumentaci za
polovinu nákladů. Aktuálně se zpracovává projektová
dokumentace pro rekonstrukci sportovního areálu a
vybudování nového sběrného dvora. Předpokládaný
termín podání žádosti pro nový sběrný dvůr je podzim
2019. Výhledově bude pravděpodobně možno zažádat
o příspěvek na vybudování inženýrských sítí v lokalitě
A5. Pro posílení vodních zdrojů obce je téměř hotová
dokumentace pro napojení vrtu H-1 na Hejdlově. Velké
rozhodnutí čeká Zastupitelstvo obce v případě nové
čistírny odpadních vod. V tomto případě byl teprve
před nedávnem provozovatelem předložen odborně
vypracovaný návrh vhodné technologie pro čištění
odpadních vod. Prvním krokem tak bude zpracování
nové projektové dokumentace a následně pak dojde k
výstavbě nové čistírny. Současně lze pracovat na
projektových dokumentacích pro postupnou obnovu
vodohospodářské infrastruktury v obci. Nejvíce
problematickou částí se jeví vodovodní řad vybudovaný
v 70. letech, což zahrnuje především vodovod na sídlišti
“Vyšehrad” a trasu okolo správy VLS směrem k
Vágnerům. Nelze opomenout ani zbývající část
přívodního vodovodu z vodárny na Hejdlově k nově
vybudované přeložce vodovodního přivaděče v
Červeném
Dvoře.
Právě
vodohospodářská
infrastruktura je pravidelně se opakujícím tématem
dotačních titulů. Nicméně ne každý dotační program a
jeho podmínky jsou vhodné pro potřeby naší obce.
Vždy je třeba nejdříve posoudit počáteční parametry
samotného dotačního programu a zvážit jeho důsledky.
Pak by se nemělo stát, že nevhodně zvolená dotace

negativně ovlivní např. cenu vodného a stočného. O
konkrétních
krocích
postupné
rekonstrukce
vodohospodářské infrastruktury budou zastupitelé
jednat na některém z příštích zasedání.
Každý dotační projekt je svým způsobem běh na
dlouhou trať. Samotná práce na jednom jediném
projektu může trvat několik měsíců až let. Před
nedávnem ve sdělovacích prostředcích proběhla
zpráva, že objem evropských finančních prostředků pro
Českou republiku bude v blízké budoucnosti zkrácen
zhruba o čtvrtinu. Je nutné konstatovat, že právě
především z evropských fondů byly financovány obecní
investice jako např. zateplení základní školy, zateplení
kulturního domu, pořízení nového dopravního
automobilu pro hasiče atd. Osobně jsem velmi
potěšen, že se v posledních letech díky těmto dotacím
podařilo uskutečnit několik opravdu užitečných
projektů. Ve svém příspěvku jsem se proto snažil
přesvědčit širokou veřejnost, že spousta nových
projektů je připravena pro uplatnění v různých
dotačních titulech, na dalších projektech se usilovně
pracuje. Dotační příležitosti jsou také aktivně
vyhledávány. Vždyť i v případě dotací platí, že štěstí
přeje připraveným.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Bezpečnost v obci
Společným zájmem všech občanů je, aby obec byla
bezpečná. Všichni chtějí mít bezpečné domovy, bez
obav se chtějí pohybovat po obci a nepřejí si být
omezováni či ohrožováni ostatními. Ve srovnání
s jinými oblastmi naší země Chvalšiny nemají až takový
velký problém s majetkovou trestnou činností nebo
s násilnými trestnými činy. Prostě lidé tu tolik nekradou
a navzájem se nepřepadávají.
Velkým nešvarem poslední doby se však stává drogová
problematika. Před několika měsíci byly často nalézány
použité injekční stříkačky, dealerské sáčky a zbytky
psychotropních látek. Nemá smysl diskutovat, zda jde
o lehké nebo tvrdé drogy. Stejně tak nemá význam
odsuzovat uživatele drog, třebaže jejich počet narůstá.
Hlavním problémem je však distribuce drog. K šíření
drog by měla panovat obecně nulová tolerance,
zejména pokud se jedná o mladistvé. Tomuto tématu
by také měla být věnována příslušnými orgány daleko
větší pozornost.
Dopravní bezpečnost obce je samostatnou kapitolou.
Chvalšinami prochází krajská komunikace Český
Krumlov – Prachatice. Na této silnici v posledních
letech významně zhoustl provoz, a to hlavně v letních
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měsících. Před časem byl Krajský úřad v Českých
Budějovicích požádán o zajištění pomoci s technickým
opatřením na zklidnění provozu a zajištění bezpečnosti
na této komunikaci. Motorová vozidla se po této silnici
pohybují nepřiměřenou rychlostí, pohyb chodců se
mnohdy stává velice nebezpečným. Jde zejména o úsek
od kulturního domu směrem na Prachatice. Snad se
tedy ve spolupráci s Krajským úřadem a Správou a
údržbou silnic podaří nalézt vhodné řešení, které
povede ke zvýšení bezpečnosti občanů. Nicméně ani
Krajský úřad nemá zaručený recept, jak donutit řidiče,
aby dodržovali dopravní předpisy.
Místní komunikace jsou pak plně záležitostí Obce.
Všechna dopravní značení musí být zanesena do tzv.
pasportu dopravního značení, což je dokument o stavu,
způsobu a umístění dopravního značení v obci. V tuto
chvíli se pracuje na doplnění platného pasportu.
V souvislosti s výstavbou nových polních cest budou
tyto nové komunikace opatřeny dopravními značkami.
Do jednosměrné uličky od Bártů směrem k Polákům
bylo navrženo doplnění o značku zákaz zastavení,
protože ulička se z důvodu stojících vozidel stává
mnohdy naprosto neprůjezdnou. Na křižovatce u Bártů
bylo navrženo dopravní zrcadlo, protože vjezd do
křižovatky je velmi nepřehledný. U výjezdu z Borové na
hlavní silnici bylo rovněž navrženo dopravní zrcadlo.
Všechny návrhy budou posouzeny kompetentními
odborníky na dopravní problematiku a v případě
prokázaného odůvodnění budou pak místní
komunikace opatřeny uvedenými dopravními
značkami. Obecní úřad rovněž uvítá případné návrhy na
umístění dopravního značení od občanů obce.

Ing. Jiří Borský, starosta obce

JÓGA
PŘIDEJTE SE K NÁM 
Kdy: každou středu od 19:00 hodin
Kde: Tělocvična ZŠ Chvalšiny
 Kurz je v rozsahu 10 lekcí
 Délka jedné lekce je 60 minut (první lekce
je pro nováčky ukázková)
 S sebou si přineste podložku na cvičení,
deku, pití a dobrou náladu.
Do kurzu se prosím přihlašujte na tel. č.
724 003 194, lektor Bc. Petra Dušková nebo na emailové adrese jogachvalsiny@seznam.cz, více
informací také na www.duskovapetra.cz

Vítání občánků
Příchod děťátka znamená v našem životě důležitou
změnu. Přináší nejen radost, ale především
odpovědnost. Přejeme všem rodičům mnoho
radostných chvil a trpělivosti při výchově svých dětí.
Dne 28. 11. 2018 přivítal starosta obce v obřadní síni
Obecního úřadu Chvalšiny devět nových občánků obce
Chvalšiny:
Lenka Smetanová
Štěpán Vrabel
Matyáš Vavrek
Marek Čabaj
Adriana Račanská
Andrea Bártová
Vojtěch Smutek
Natálie Urbanová
Terezie Košnerová
„Vítej, dítě, do tohoto světa,
tohoto neuvěřitelného a děsivého světa.
Vítej do světla i tmy, horka i chladu, dobra i zla.
Vítej do světa lásky i nenávisti, pravdy i lži,
časů dobrých i zlých.
Vítej na dlouhé lidské pouti od narození k smrti.
Na tomto světě se může stát cokoliv možné je všechno.
Vítej do společenství lidské rodiny.“
R. Fulghum
Všem novým občánkům obce přejeme jménem všech
našich spoluobčanů do života pevné zdraví, hodně
lásky, ať vyrůstají do krásy a moudrosti k radosti svých
rodičů a obce.
OÚ Chvalšiny
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 6.2.2019.
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