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Vážení spoluobčané,
po měsíci vycházejí další Informace pro
obyvatele obce Chvalšiny. Dovolte mi, abych
Vás jako obvykle informoval o událostech
posledních týdnů a současně seznámil se
záměry a plány na příští dny.
Po velikonočních svátcích se českokrumlovská
firma VIDOX s.r.o. pustila plnou silou do
stavebních prací na vestavbě půdního bytu
v bytovém domě č.p. 187. Poněvadž některé
přípravné práce byly provedeny již v souvislosti
se zateplením celého domu v loňském roce,
probíhají naplánované práce uspokojivým
tempem a vše bude bez problémů zvládnuto do
konce června. Řada občanů se ptá na počet
místností a velikost tohoto půdního bytu. Půdní
vestavba zahrnuje kuchyňský kout s obývacím
pokojem, ložnici, chodbu, komoru, koupelnu a
technickou místnost. K bytu ještě patří předsíň
a vstupní schodiště. Celková výměra půdního
bytu činí přibližně 82 m2.

U mateřské školy byly zahájeny přípravné práce
na rekonstrukci plotu. Uvnitř areálu podél
přístupové cesty byly již vykáceny přerostlé túje
a dočasně odstraněny lampy veřejného
osvětlení. Samotná výměna oplocení mateřské
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školy bude provedena v době letních prázdnin.
V průběhu provádění prací je třeba dbát
zvýšené opatrnosti. Dočasně také nebude
osvětlena část komunikace u mateřské školy.
Naproti kulturnímu domu bude v několika málo
dnech zahájena výstavba kontejnerového stání.
Kontejnery na tříděný odpad a použitý textil
budou nově umístěny na stání s pevným
podkladem zhotoveným ze zámkové dlažby.
Vymístění kontejnerů k farní zdi významně
zpřehlední výjezd na hlavní silnici z blízké
vedlejší silnice.
Na severní straně kostela sv. Máří Magdaleny
ve Chvalšinách budou renovovány dvoje
dřevěné dveře. Obec Chvalšiny se na této
opravě podílí finančním příspěvkem ve výši
25.000,- Kč, jak bylo schváleno zastupitelstvem
obce.

Pracovníci obce začali s jarními pracemi a
s úpravami veřejného prostranství. Na travnaté
ploše nad farou naproti Restauraci u Jelena byly
zhotoveny dva ostrůvky, které byly osázeny
magnoliemi a barevnými rododendrony.
Následně byla upravena také blízká plocha
naproti kulturnímu domu, kde byly rovněž
vysázeny okrasné hortenzie. Uklizeno bylo okolí
síňové kaple naproti bývalé Dřevovýrobě Kolář,
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kde byly zasázeny dekorativní trvalky hosty
(bohyšky). Vlastní výběr okrasných rostlin a
vhodných dřevin probíhá ve spolupráci
s erudovanými odborníky v oboru zahradnictví
a úprav sadů a parků, všechny zasazené rostliny
jsou tak v souladu s jejich doporučeními. Ve
zvelebování veřejného prostranství se bude
nadále postupně pokračovat. Příští kroky budou
směřovány na Dolánek do travnatých ploch,
kde byly v loňském roce měněny zemní
kabelové vedení a sloupy veřejného osvětlení.
Spousta občanů nám také tvrdí, že nemá smysl
podobné počiny vůbec uskutečňovat a je lepší,
raději nikam nic nedávat, protože přece
nenechaví spoluobčané všechno seberou nebo
zničí. Jsem však přesvědčen, že to není tak
docela pravda. Vždy má smysl měnit náš svět
k lepšímu, zvelebovat naše okolí a dělat věci
lepší a lépe.
S přáním krásných příštích dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje
 V měsíci dubnu 2022 se nekonalo
zasedání Zastupitelstva obce Chvalšiny.
Příští
zasedání
zastupitelstva
se
uskuteční v úterý 24.5.2022 od 18:00
hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu.
 Od 9.5.2022 funguje matrika obecního
úřadu znovu v plném rozsahu. Veškeré
matriční a správní úkony příslušné
Obecnímu
úřadu
Chvalšiny
jsou
vykonávány bez omezení. Úřední hodiny
matriky jsou:
Pondělí
7:00 – 15:30
Úterý
7:00 – 15:30
Středa
7:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 15:30
Pátek
7:00 – 14:00
 Štítky na popelnice nelze koupit v muzeu
a jsou k zakoupení pouze na obecním
úřadě. Z důvodu platnosti nového
zákona o odpadech a z něj vyplývajícího
nastavení
místního
poplatku
za
odstraňování komunálního odpadu
mohou být štítky na popelnice vydány
podle objemu popelnice pouze na
obecním úřadě.

 Modré
velkoobjemové
kontejnery
umístěné v kontejnerových hnízdech
jsou určeny pouze na odkládání
biologicky rozložitelných odpadů (tráva,
listí, větve, dřevné odpady apod.).
V žádném případě nejsou určeny
k odkládání
psích
exkrementů.
V poslední době nachází zaměstnanci
obce velká množství psích exkrementů v
modrém kontejneru na trávu u domu
č.p. 269 (u Valentinů). Toto jednání je
v přímém rozporu se zákonem o
odpadech a dotyčné osobě hrozí riziko
postihu a pokuty ze strany správních
orgánů.
 Vláda České republiky schválila posun
termínu zákazu provozu starých
neekologických kotlů o dva roky, tj.
zákaz bude platný od 1.9.2024. Zákaz se
týká provozu kotlů první a druhé emisní
třídy (tzn. staré kotle na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu do 300
kW včetně, které slouží jako zdroj tepla a
neplní emisní požadavky dle zákona).
Lhůta
pro
výměnu
starých
neekologických kotlů je tak prodloužena
o další dva roky.
 V naší obci nadále probíhá rozsáhlá
deratizace.
Do
potrubí
veřejné
kanalizace jsou postupně v několika
vlnách kladeny návnady na likvidaci
potkanů.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na setkání důchodců
Po delší přestávce se v úterý 7.6.2022 od 14:00
hodin v kulturním domě bude konat setkání
důchodců. Hudební program a občerstvení jsou
zajištěny. Všichni jsou srdečně zváni.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na divadelní představení
V pátek 10.6.2022 od 19:30 hodin se
v kulturním domě koná divadelní vystoupení
Ženského Amatérského Spolku ŽAS Homole.
Bude uvedena inscenace s názvem LockDownův syndrom aneb Hlavně klid! Vstupné
dobrovolné.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Zápis do první třídy pro školní rok
2022/2023
Ve středu 6. 4. 2022 proběhl v čase 14:00 až
16:00 na ZŠ Chvalšiny zápis do 1. ročníku. Vše
se neslo ve vesmírném duchu.
Budoucích prvňáčků i jejich rodičů se ujali ve
vestibulu školy žáci 8. třídy, kteří budou příští
rok jejich patrony a budou je po celý rok
doprovázet. Samotný zápis probíhal ve dvou
třídách. V obou byly přítomné 3 paní učitelky.
Jedna se věnovala rodičům a u dvou si dětičky
vyzkoušely různé aktivity a mohly tak ukázat, co
vše již ovládají a umí. Všichni budoucí prvňáčci
byli velmi stateční a šikovní.
Při odchodu si každý mohl vybrat za odměnu
raketu z papíru a ještě došli pozdravit pana
ředitele a paní zástupkyni do ředitelny.
Věříme, že se děti těší do školy tak, jak se na ně
těší jejich budoucí paní učitelka Olga Robová,
která má už pro ně přichystaný projekt „Těšíme
se do školy.“
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a
hladkém průběhu zápisu.
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

Informace k zápisu na školní rok
2022/2023 pro ukrajinské děti

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace je
termín pro zápis do mateřských škol u osob
vysídlovaných z Ukrajiny od 24. 2. 2022 v
důsledku vojenské invaze stanoven na období
od 1.6. do 30.6.2022.
Konkrétní kritéria pro přijetí budou upřesněny.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА
2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ
Повідомляємо, що в рамках прийняття
Закону «Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі
збройним конфліктом на території України,
спричиненим вторгненням військ Російської
Федерації», кінцевий термін зарахування до
дитячих садків для осіб, переміщених з
України з 24.2.2022 року внаслідок
військового вторгнення, встановлюється на
період з 1.6. - 30.6.2022 року.
Конкретні критерії прийому будуть уточнені.
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ 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 5.5.2022.

Oznamujeme, že v rámci přijetí zákona o
opatřeních v oblasti školství v souvislosti s
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Kam. Újezd
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Vyšší Brod
10:30

Horní Planá
11:00
Nová Ves
10:00
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11:00
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Horní Planá
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SO 22 Mladé 13:30
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OP přípravka

Větřní 11:00
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17.6.
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OP žáci

kolo

I.B muži

kolo

Datum Den

kolo

Rozpis fotbalových soutěží TJ Sokol Chvalšiny - jaro 2022

26
Loučovice
17:00

12

Č. Krumlov
17:00

Č. Krumlov
11:00

Chvalšinská cukrárna
Nově otevřeno od soboty 14.5.2022 od 10:00 hod.
Otevírací doba 10 – 18 hod. (pondělí zavřeno)
Můžete se těšit na vynikající kávu, domácí dortíky,
kopečkovou zmrzlinu a spoustu dalších dobrot
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