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Vážení spoluobčané,
obdrželi jste první letošní vydání Informací pro
obyvatele obce Chvalšiny. V tomto čísle
zpravodaje naleznete zprávy o nejdůležitějším
dění v obci v posledních týdnech, informace o
záměrech a rozhodnutích vedení obce, několik
pozvánek na různé společenské akce v příštích
dnech a také články o důležitých obecních
tématech.
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce






Z jednání Zastupitelstva obce
Na zasedání zastupitelů, které se konalo dne
25.1.2018, bylo projednáno a následně schváleno:








Příspěvek TJ Sokolu Chvalšiny pro rok 2018
ve výši 120.000,- Kč.
Příspěvek Rybářskému kroužku Chvalšiny
na rok 2018 ve výši 10.000,- Kč.
Příspěvek Spolku Koumák na rok 2018 ve
výši 25.000,- Kč.
Příspěvek občanskému sdružení Krtci na
rok 2018 ve výši 4.000,- Kč.
Příspěvek Taekwon-do škole Velešín ITF na
rok 2018 ve výši 15.000,- Kč.
Příspěvek Mysliveckému kroužku Chvalšiny
pro rok 2018 ve výši 10.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č.18/2017 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 Chvalšiny pro rok 2017
v příjmové části o +709.922,86 Kč, ve

Leden, únor č. 1/2018

výdajové části o -3.979.268,72 Kč a ve
financování o -4.689.191,58 Kč.
Rozpočtové opatření č.1/2018 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 +50.900,Kč, ve výdajové části o +890.760,- Kč a ve
financování o +839.860,- Kč.
Vypracování projektu hydrogeologického
průzkumu pro posílení vodních zdrojů
obce.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a podání
případné žádosti o dotaci na rekonstrukci
hasičské zbrojnice a přilehlého venkovního
prostoru.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje


8. ledna byl ve výběrovém řízení hodnotící
komisí
vybrán
zhotovitel
nového
Územního plánu Chvalšiny, jímž se stalo SP
STUDIO, s.r.o., Architektonická kancelář,
Český Krumlov. Ihned v měsíci únoru
budou zahájeny práce na procesu pořízení
nové územně plánovací dokumentace,
které by měly celkově trvat přibližně 75
týdnů. Jedním z prvních úkolů bude
společné posouzení připomínek a podnětů,
které byly podávány občany obecnímu
úřadu a jejichž lhůta na podávání byla
ukončena 31.1.2018. O samotném
průběhu tvorby územního plánu budou
občané pravidelně informováni.
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Na základě výsledku výběrového řízení na
pořízení lehkého kolového traktoru byla
10. ledna podepsána kupní smlouva, jejímž
předmětem je nový traktor Deutz-Fahr
5100 G Comfort s nástavbou, navijákem a
čelním rampovačem. Obec Chvalšiny by
nový traktor měla obdržet na podzim
tohoto roku. Pořízení traktoru bude z
poloviny financováno dotací Státního
zemědělského
intervenčního
fondu.
Současně bude dodáno příkopové rameno
k sečení a zadní radlice na sníh.
Od 5.1. platí nové úřední hodiny matriky:
Pondělí
7:00 – 12:00 hod.
Úterý
7:00 – 12:00 hod.
Středa
12:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek
7:00 – 12:00 hod.
Pátek
7:00 – 12:00 hod.
Termín pro konání letošní Chvalšinské
pouti je 14. červenec. Program pouti bude
včas uveřejněn.
Kontejnery na papír a sklo ve sběrných
hnízdech jsou určeny na vytříděný odpad z
domácností.
Nejsou
určeny
pro
separovaný
odpad
vznikající
při
podnikatelské
činnosti
(restaurace,
penziony, hotely). Podnikatelé mají
povinnost uzavřít svou vlastní smlouvu na
likvidaci odpadu s příslušnými firmami,
které se zabývají nakládání s odpady.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Poděkování paní Haně Mikešové
Na konci ledna odešla po více než 30 letech
strávených u Obce Chvalšiny paní Hana Mikešová
do zasloužené penze. Jako její poslední
zaměstnavatel bych rád této dnes již bývalé
zaměstnankyni co nejsrdečněji poděkoval za
všechen strávený čas. Jako hospodářka Obce plnila
velice svědomitě svěřené úkoly, byla velice
oblíbená mezi občany a já jako starosta obce
musím přiznat, že bych byl bez její příkladné
zodpovědnosti občas ztracený.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na dětský karneval
V sobotu 10. února od 14:00 hod. se koná
v kulturním domě dětský maškarní karneval. Pro
všechny je připraven bohatý program se spoustou
zábavy. Své vystoupení má připravené i kouzelník,
který nechá zmizet špatnou náladu. Přijďte se
společně pobavit. Masky všech druhů vítány.
ZŠ a MŠ Chvalšiny a Obec Chvalšiny

Masopustní průvod obcí
V letošním roce budeme MASOPUST slavit v úterý
13. 2. 2018.
Přibližně v 10:00 hodin, zamíří průvod veselých
masek dětí z Mateřské školy nejdříve k Obecnímu
úřadu ve Chvalšinách, poprosit pana starostu o
udělením Masopustního práva a předání
symbolického klíče od obce.
Zazpívat a zatancovat půjdeme obyvatelům
pečovatelského domu, ale také na poštu a do
školy.
O hudební doprovod se opět postará p. učitel
Nouza, paní učitelka Dana a děti z MŠ.
Děkujeme všem, kteří nás přijdou podpořit a třeba
si také zazpívat.
Maminky prosíme o pomoc, při zajištění
masopustních masek pro děti.
Těšíme se na vás - děti a p. učitelky z MŠ.
ZŠ a MŠ Chvalšiny

Motoklub Krtci
Vás zve na motorkářský ples
8. ročník plesu, který pořádá občanské sdružení
Krtci, se koná v sobotu 17.
února 2018 od 20:00 hodin
v kulturním
domě
ve
Chvalšinách. Vstupné 100,- Kč.
Kapela: ROZMETADLO + bohatá tombola a soutěže
o ceny
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Motoklub Krtci

Pozvánka na Josefovskou zábavu
Tradiční obecní Josefovská zábava se bude konat v
sobotu 17. března od 20:00 hod. v kulturním
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domě. K tanci a poslechu hrají Chlapi v sobě.
Vstupné 100,- Kč. Lístky se prodávají na místě a
nejsou v předprodeji. Všichni jsou srdečně zváni.
Obec Chvalšiny

Záměry obce v roce 2018
Zastupitelé obce Chvalšiny na svých zasedáních
v závěru loňského roku schválili návrh rozpočtu
pro tento rok, čímž v podstatě byly schváleny
nejdůležitější investiční plány a záměry obce pro
rok 2018.
Obec Chvalšiny bude nadále investovat do svého
majetku. V letošním roce je plánována výměna
střešní krytiny na domě pro seniory Chvalšiny čp.7
a také nová střešní krytina na budově obecního
úřadu. V kulturním domě je v současnosti
dokončována přestavba šaten za jevištěm a
následně budou ještě upraveny sklepní prostory.
Bude vybudován nový chodník podél kulturního
domu a také se chystá úprava bezprostředního
okolí. Připravuje se také projekt rekonstrukce
hasičské zbrojnice, kde se počítá s podáním
žádosti o dotaci na financování akce. Rekonstrukce
hasičárny zahrnuje zvětšení garáže pro Mercedes
Sprinter s přívěsem, nová sociální zařízení, úpravu
podkrovního prostoru na dvě školící místnosti,
nové podlahy, nové rozvody vody a nové topení.
Venkovní příjezdové plochy před hasičárnou a
garáží komunální techniky dostanou nový povrch.
Samotná garáž komunální techniky bude
dokončena
současně
s novým
povrchem
příjezdové komunikace. Garáž musí být připravena
do podzimu tohoto roku, aby nově pořízený
traktor s příslušenstvím měl svoje určené místo ke
garážování.
Obecní výdaje budou také letos směřovány do
veřejného prostranství a jeho údržby. Čeká nás
rekonstrukce části zatrubněného potoka a
spojovací uličky u restaurace Na Rynku a domů čp.
14, 15, 16. Nově vybudované fitness hřiště bude
doplněno dalšími workoutovými prvky a povrch
tohoto hřiště bude zatravněn. Dětské hřiště na
sídlišti „Vyšehrad“ bude vybaveno novými herními
prvky a novým plotem. Zvažuje se také vybudování
parkovací plochy podél tohoto hřiště. V průběhu

roku 2018 by měly být vyhotoveny projektové
návrhy rekonstrukce hřiště TJ Sokol včetně
zbudování nového multifunkčního hřiště. V tuto
chvíli se stále ještě jedná o projekty rekonstrukce
celého areálu a nikoliv o samotné realizace.
Postupně je také potřeba začít s obnovou
veřejného osvětlení, která bude zahrnovat
kompletní výměnu lamp a elektrických rozvodů.
Plánů a úkolů je celá řada. Ne vždy se ale podaří
všechny úmysly přivést do zdárného konce. V roce
2017 se například neuskutečnila oprava chodníku
a rigolů ve spodní části náměstí od domu čp. 39
dolů k domu čp. 64, poněvadž rekonstrukci
chodníku je třeba provádět společně se snížením
povrchu silnice, ke kterému doposud nedošlo. I
přes tento neúspěch má obec Chvalšiny nadále
dobře našlápnuto, je ve vynikající finanční kondici
a má stále velký potenciál pro uskutečňování
mnoha smělých plánů.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Odpady – kam s nimi?
Samostatnou kapitolou obce jsou odpady.
Chvalšiny v posledních letech pravidelně vyhrávají
Odpadového Oskara za příkladné odpadové
hospodářství v rámci obcí České republiky. Obec
má velké štěstí, že má příkladně fungující sběrný
dvůr a zodpovědné občany, kteří vzali třídění
odpadů skutečně za své. Dobrý obraz nám kazí
někteří občané, kteří nevytříděný odpad odhazují
do obecních odpadkových košů a do kontejnerů
nebo v horším případě na různá místa v okolí
Chvalšin. Mnohdy se nejedná o chvalšinské
občany, ale o občany okolních obcí, kteří
Chvalšinami pouze projíždějí nebo přivážejí děti do
školy.
Odpady obecně se dnes staly velkým byznysem.
Doposud obec dostávala odměny za vytříděný
odpad jako papír, plasty, PET, kartony atd. Naopak
za jiné druhy odpadu obec platí nemalé poplatky
za likvidaci. Protože se vytříděné odpady většinou
zpracovávají a např. pro plasty platí, že
z evropských zemí se k dalšímu zpracování vyvážejí
na největší světový trh, tj. do Číny, jsou náklady na
zpracování závislé na rozhodnutích v jednotlivých
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zemích. Letos Čína přestala plasty odebírat
z evropských zemí a v Evropě není žádný
významný zpracovatel plastů, proto lze
předpokládat, že jednotlivé obce v České republice
přestanou v roce 2018 poprvé dostávat odměny za
vytříděné plasty, a naopak budou muset začít za
zpracování plastů platit nemalé poplatky. Stejný
osud postihuje i sběrový papír. Současně má být
v České republice v dohledné době zakázáno
skládkování komunálního odpadu na skládkách a
bude umožněna pouze likvidace spalováním
odpadu, který bude důkladně vytříděn. Na skládky,
jak je známe, má mířit pouze minimum tuhých
odpadů.
Všechny tyto uvedené skutečnosti vypovídají o
tom, že se nad odpadovým hospodářstvím stahují
mračna. Chvalšinské odpadové hospodářství bylo
doposud bilančně vyrovnané. To znamená, co
obec zaplatila za likvidaci a odvoz odpadů, to na
druhou stranu získala jako odměny za vytříděný
odpad, úhrady od občanů a za štítky na popelnice.
Odpady budou do budoucna znamenat pouze
vyšší náklady, které zaplatí občané. Jaký bude
nárůst ceny likvidace odpadů, ukáže budoucnost.
Pevně věřím, že případný nárůst poplatků nebude
nijak dramatický. Nicméně stále bude platit, že
třídění se bude vyplácet a že pokud budeme
všichni správně a důsledně třídit, k nárůstu
poplatků u nás v obci nemusí vůbec dojít.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Zásobování pitnou vodou
V tomto vydání zpravodaje bych rád občany obce
informoval o stavu zásobování pitnou vodou
v obci. Chvalšiny získávají pitnou vodu
z povrchového zdroje na Hejdlově a z podzemního
zdroje na Vopičáku (vrch Kněžík). Z důvodu
významného poklesu srážkových aktivit v poslední
době se odpovídajícím způsobem snižuje celkové
množství pitné vody dodávané občanům. Obec
Chvalšiny musí proto aktivně hledat nové zdroje
pitné vody. V loňském roce byly na Hejdlově
uskutečněny v blízkosti vrtu z roku 2014 u

Hejdlovského potoka další dva nové vrty, které
měly původně sloužit jako případné zdroje pitné
vody. Vydatnost těchto nových vrtů přes počáteční
optimismus nebyla potvrzena. Jejich kapacita není
dostatečná, proto tyto vrty nemohou být
v budoucnu využívány. Lze ale zvážit napojení
původního hejdlovského vrtu z roku 2014, který
sice není významně vydatný, ale postačoval by
jako rezervní zdroj ke krytí špiček spotřeby pitné
vody. Na Hejdlově se plánuje ještě hledání dalších
nových zdrojů v lesích v blízkosti vodárny. Další
průzkumy vodních zdrojů se plánují v blízkosti
vodárny na Vopičáku. Obecně lze o hledání nových
vodních zdrojů obce říct, že Chvalšiny sice leží na
vodě, ale pitná voda ve Chvalšinách a okolí chybí.
Vodní zdroje pod samotnými Chvalšinami a v těsné
blízkosti nejsou dostatečně zmapovány a je tu i
riziko, že by voda nemusela být dostatečné kvality
jako voda v okolních lesích. Další problém u
vodních zdrojů pod Chvalšinami je nutnost
přečerpání případné vyhovující pitné vody ze
zdroje do vodojemu na některém vyvýšeném bodě
nad Chvalšinami. V okolí Chvalšin se nachází na
různých místech několik podzemních vrtů, které
byly budovány od sedmdesátých let minulého
století. Je potřeba tyto vrty zmapovat, prověřit
vydatnost zdrojů a kvalitu vody v těchto vrtech.
V příštích měsících bude proto prováděn
hydrogeologický průzkum, který by měl ukázat,
kde se nacházejí případné vodní zdroje pro
Chvalšiny. Provedený průzkum odpoví na otázku,
kde hledat potenciální zdroje vody pro Chvalšiny.
Již teď lze téměř s jistotou říci, že v budoucnu
Chvalšiny budou muset mít několik zdrojů pitné
vody.
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
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