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Chvalšiny jsou starobylé městečko na Linecké obchodní
stezce zmiňované již r. 1263. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1281. Bylo vybudováno na území
královského újezdu v širokém údolí, kterým protéká
Chvalšinský potok, a které dodnes obklopují krásné lesy.
Do husitských válek patřily k panství kláštera Zlatá
Koruna, později až do zrušení poddanství k českokrumlovskému panství. Po roce 1848 byly Chvalšiny
sídlem okresního soudu.
Dominantou celého náměstí, které je vyhlášeno městskou
památkovou zónou, je kostel svaté Máří Magdalény
v pozdně gotickém slohu, postavený v letech 1487 - 1507
na místě staršího kostela. Jde o významné dílo
rožmberské pozdní gotiky. V barokní radnici z roku 1667
se v současnosti nachází muzeum Schwarzenberského
plavebního kanálu, stavitele rodáka Josefa Rosenauera.
Lokalita obce Chvalšiny je vhodná k výletům na kole i pěší
turistice po krásách CHKO Blanský les.

Chvalšiny ist eine kleine altertümliche Stadt am Linzer
Steig, die erstmals 1281 erwähnt wurde. Sie liegt in
einem breiten Tal, durch das der Bach Chvalšinský
potok fließt und das auch heute noch von dichten
schönen Wäldern umgeben ist. Bis zu den
Hussitenkriegen gehörte Chvalšiny zur Herrschaft des
Stiftes Goldenkron, später – bis zu der Aufhebung der
Grundherrschaft - zu der Krumauer Herrschaft. Nach
1848 war Chvalšiny Sitz des Bezirksgerichtes.
Im Blickpunkt des Hauptplatzes, der zur Städtischen
Denkmalzone erklärt wurde, steht die Maria Magdalena
Kirche, die in den Jahren 1487 – 1507 an der Stelle
einer älteren Kirche im spätgotischen Stil erbaut wurde.
Es handelt sich um ein bedeutendes Werk der
rosenbergischen Spätgotik. In dem barocken Rathaus
aus dem Jahre 1667 befindet sich zur Zeit das Museum
des Schwarzenbergischen Schwemmkanals und seines
Baumeisters Josef Rosenauer.
Die Umgebung von Chvalšiny ist für den Radsport und
für Wanderungen bestens geeignet. Man kann hier die
Schönheiten des Naturschutzgebietes Blanský les
bewundern und genießen.
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