Chvalšiny
Identifikační údaje
Lokalita

Chvalšiny

Obec

Chvalšiny

Okres

Český Krumlov

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Chvalšiny, kód: 655333

GPS souřadnice

48° 51' 19.7''
14° 12' 19.2''

Německý název

Kalsching

Výměra

3 707 m²

Vlastnictví

Obec

Kontakt

OÚ Chvalšiny
Chvalšiny 38, 382 08 Chvalšiny
Tel.: +420 380 739 114
E-mail: podatelna@chvalsiny.cz
URL: http://www.chvalsiny.cz/

Vlastník

Obec Chvalšiny

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Obec Chvalšiny (něm. Kalsching) se nachází v okrese Český Krumlov, kraj Jihočeský.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281.
Obec Chvalšiny vznikla již v polovině 12. století. První písemné zmínky o již existujících Chvalšinách jsou z listiny Přemysla
Otakara II., který založil klášter ve Zlaté Koruně. V této listině z roku 1263 Přemysl Otakar II. právě klášteru věnuje pozemky
v okolí, mezi nimi i Chvalšiny. Během husitských válek se nejen Chvalšin zmocnil Oldřich z Rožmberka, Chvalšiny byly
majetkem pánů z Rožmberka do roku 1601, kdy Petr Vok z Rožmberka prodal panství císaři Rudolfovi II., od roku 1622 se
majitelem Chvalšin stal rod Eggenberků. Po jejich vymření roku 1719 se stávají Chvalšiny až do roku 1848 majetkem
Schwarzenberků.
Kostel sv. Maří Magdalény se poprvé připomíná v roce 1293, tehdejší budova se však nedochovala, protože byla v letech
1487–1507 nahrazena rozměrnější pozdně gotickou novostavbou. Ta byla posléze vyzdobena nástěnnými malbami, z nichž
část se dochovala a byla odkryta při restaurátorských pracích v 90. letech 20. století. Tento kostel se zachoval téměř v
původním stavu, mj. se dochoval strmý původní krov. Presbytář je zaklenut síťovou klenbou, loď pak klenbou krouženou s
přetínáním žeber. K novějším částem patří vedle vybavení zejména patrová kruchta (spodní úroveň je barokní ze 17. století,
horní z roku 1846) a mariánská kaple na kruhovém půdorysu při severní stěně lodi postavená Růžencovým bratrstvem v
roce 1760. Kolem kostela býval hřbitov, zrušený před rokem 1838, kdy byla zbořena jeho ohradní zeď.
Z církevních památek se dále obci nachází pět výklenkových kapliček a dvě síňové kaple, pranýř se sochou svatého Jana
Nepomuckého, křížová cesta s kapličkou a troje boží muka.
Zdroj: Wikipedia
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