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Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech všichni společně prožíváme
velmi složité období. Hned na úvod mi proto
dovolte, abych jako starosta obce složil svou
nejhlubší poklonu všem zodpovědným občanům
naší obce za jejich ohleduplnost, obětavost a
pochopení, se kterými plní všechny povinnosti a
nařízení plynoucí z vyhlášeného nouzového stavu
v naší zemi. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat,
že v tomto těžkém čase v naprosté většině
dokážete držet při sobě a ukazujete celému světu,
jakou sílu dokáže mít lidská soudržnost,
sounáležitost a solidarita. Pevně věřím, že drobné
prohřešky proti přijatým nařízením jsou pouze
individuální záležitosti a nebude je třeba nikterak
zásadně řešit. Ostatně obecní úřad byl rovněž
v souvislosti
s nouzovým
stavem
vyzván
k součinnosti při řešení drobných přestupků, jako
jsou nepoužívání roušek či respirátorů,
shromažďování na veřejných místech apod.
Velké uznání náleží všem, kteří stojí v první linii
v boji s koronavirovou nákazou – lékařům,
zdravotním
sestrám
a
všem
ostatním
zdravotnickým pracovníkům, vojákům, hasičům a
policistům v terénu. V naší obci je třeba poděkovat
všem
prodavačkám,
pracovnicím
pošty,
zaměstnancům obce Chvalšiny, že se snaží držet
náš život aspoň trochu v normálních kolejích.
Obrovské poděkování pak náleží Rodinnému
centru Chvalšiňáček za nápad pořídit občanům
obce látkové roušky. A stejně tak paním - Simoně
Zwifelhoferové, Ivetě Litvanové, Pavle Litvanové,
Kristýně Vosikové, Mgr. Věře Marečkové, Soně
Kaliankové, Janě Kaliankové, Haně Klimešové,
Zdeně Pokorné za ušití neuvěřitelného množství
látkových roušek pro občany obce. Dagmar
Hrdlovicsové a Janě Račkové patří díky za zajištění
materiálu. Všechny svým pracovním nasazením

Březen, duben č. 8/2020

prokázaly neobyčejnou a nezištnou obětavost vůči
svým spoluobčanům, prokázaly také, že jsou to
ženy se srdcem na dlani.
V současných podmínkách nouzového stavu
funguje obecní úřad pro veřejnost pouze 3 hodiny
v pondělí od 7:00 do 10:00 hod. a 3 hodiny ve
středu od 14:00 do 17:00 hod., a to ještě
v omezeném rozsahu. Na obecním úřadě nejsou
zastoupeni všichni zaměstnanci, vládní nařízení
stanovuje zajištění chodu úřadu s nejnižším
možným počtem zaměstnanců.
Sběrný dvůr zůstává prozatím pro veřejnost
uzavřen. S velkou pravděpodobností by mohl být
opět otevřený snad již po velikonočních svátcích.
Vše ale závisí na aktuálním vývoji koronavirové
epidemie. Stejně tak modré kontejnery na
biologicky rozložitelný odpad prozatím nemohou
být zpřístupněny veřejnosti. Každý vyhozený či
odložený odpad je považován za potenciálně
kontaminovaný a podle toho se s ním musí také
nakládat. Proto bude vyčkáno na vývoj situace
v následujících dnech a případné uvolnění
nastavených karanténních opatření.
Na pozadí vyhlášeného nouzového stavu a všech
přijatých opatření se pokračuje s naplánovanými
stavebními akcemi v naší obci. Již na začátku
března se začalo s jarními regeneračními pracemi
na hřišti TJ Sokol. Po krátké zimě byl trávník hrací
plochy důkladně vyčesán, dopískován a
provzdušněn. Dopískování a dosetí travním
semenem probíhá v několika etapách, při kterých
se vždy vychází z výsledků předchozího kroku.
V tomto ohledu travní ploše hřiště významně
pomáhá současné plošné uzavření všech
sportovišť v České republice. Ve středu 1. dubna
bylo započato se stavebními pracemi na
víceúčelovém hřišti na spodním hřišti u tělocvičny.
Lze předpokládat, že celá stavba by mohla
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probíhat dle plánu a v září by nové multifunkční
hřiště mohlo být předáno obci do užívání. Po
velikonočních svátcích bude zasedat ustanovená
hodnotící a výběrová komise, která vybere
dodavatele na stavební práce nového sběrného
dvora. Ihned v následujících měsících pak poběží
stavební činnosti na úpravě prostoru pro nový
sběrný dvůr v objektu bývalé Dřevovýroby Kolář.
V budově obecního úřadu se chýlí ke zdárnému
konci rekonstrukce obřadní síně a vstupního
schodiště. Pevně věřím, že se nová obřadní síň již
brzy dočká prvních svatebních obřadů či vítání
občánků. V době současné karanténní uzavírky
mateřské školy bylo přistoupeno k zahájení
rekonstrukce jídelny a k drobným opravám
kuchyně mateřské školy. V následujících týdnech
se rovněž zahájí přípravné činnosti na rekonstrukci
veřejného osvětlení na horním a dolním náměstí.
Součástí prací na rozsáhlé výměně veřejného
osvětlení bude také vybudování chodníku
podél hlavní silnice přes trávník vedle bývalé fary.
Vážení spoluobčané, všem Vám přeji hodně sil
v následujících dnech a týdnech. Pevně věřím, že i
díky omezení vzájemného společenského
kontaktu dokážeme všichni společně bez úhony
projít nastalou epidemií.
Přeji všem krásné Velikonoce
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Na svém řádném zasedání dne 20.02.2020 obecní
zastupitelstvo projednalo a následně schválilo:
 Finanční příspěvky pro rok 2020:
a) TJ Sokolu Chvalšiny ve výši 160.000,- Kč,
b) Rybářskému kroužku Chvalšiny ve výši
10.000,- Kč,
c) Spolku Koumák ve výši 5.000,- Kč,
d) Spolku Krtci ve výši 4.000,- Kč,
e) Taekwon-do škole Velešín ITF ve výši
15.000,- Kč,
f) Kroužku mladých myslivců Chvalšiny ve
výši 10.000,- Kč,
g) Rodinnému centru Chvalšiňáček ve výši
25.000,- Kč,
h) SK Borová ve výši 55.000,- Kč.
 Záměr prodeje pozemku p.č. 547/30 k.ú.
Chvalšiny o výměře 15 m2. Cena 50,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.



Záměr prodeje pozemku p.č. 260/7 k.ú.
Chvalšiny o výměře 11 m2. Cena 50,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.
 Jmenování členů Školské rady při ZŠ a MŠ
Chvalšiny pro funkční období od 29.2.2020
do 28.2.2023.
Zastupitelstvo obce Chvalšiny neschválilo:
 poskytnutí finanční podpory Nemocnici
Český Krumlov, a.s. na pořízení motodlahy.
 poskytnutí finanční podpory na činnost
Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Prachatice.
 poskytnutí finanční podpory Bohumíru
Němcovi – nakladatelství VEDUTA na
realizaci knižního díla.
V režimu nouzového stavu se ve středu
01.04.2020 konalo mimořádné zasedání obecního
zastupitelstva, na kterém bylo projednáno a
schváleno:
 Jmenování členů hodnotící a výběrové
komise pro výběr dodavatele stavební akce
Sběrný dvůr Chvalšiny.
Mimořádné zasedání zastupitelstva se dle nařízení
vlády konalo prostředky komunikace na dálku bez
osobní přítomnosti členů zastupitelstva –
prostřednictvím
telekonference.
Současně
z důvodu omezení svobody pohybu byla vyloučena
osobní přítomnost veřejnosti na zasedání.
Nouzový stav ukládá projednávat pouze opatření
související s řešením nouzového stavu či
záležitosti, které nesnesou odkladu, tj. právní
jednání nezbytná k dodržení termínů nebo k
zabránění hrozícím škodám apod.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce
Chvalšiny zatím není s ohledem na nouzový stav a
přijatá opatření naplánován.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje




Obecní úřad je otevřen pouze v pondělí
7:00-10:00 hod. a ve středu 14:00-17:00
hod. Dle nařízení vlády je v omezeném
rozsahu vykonávána pouze nezbytně nutná
úřední agenda. V ostatních dnech je úřad
pro veřejnost uzavřen.
Sběrný dvůr zůstává prozatím uzavřen. O
otevření sběrného dvora budou občané
informování prostřednictvím SMS služby
Mobilní rozhlas.
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Pravidelné středeční svozy popelnic
domovního odpadu a pytlů s tříděným
odpadem probíhají bez omezení. Štítky na
popelnice lze koupit na obecním úřadě
pouze ve výše uvedených úředních
hodinách. Senioři nad 65 let mohou
telefonicky kontaktovat obecní úřad a po
domluvě jim bude štítek následně doručen.
Po dobu vyhlášeného nouzového stavu
budou dočasně odstraněny z prostoru
parků všechny odpadkové koše.
Modré
kontejnery
na
biologicky
rozložitelný odpad (tráva, větve atd.)
nemohou být z důvodu přijatých
karanténích opatření nouzového stavu
prozatím zpřístupněny veřejnosti.
Obecní knihovna a muzeum zůstávají
uzavřené. V kulturním domě se nepořádají
žádné společenské akce, pronájem
kulturního domu byl dočasně pozastaven.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Organizace školního roku v době
mimořádné události
Od 11.3.2020 byla na základě nařízení vlády
uzavřena ZŠ Chvalšiny a to na neurčito. Na základě
této situace byly vytvořeny virtuální třídy na
serveru Google Classroom. Výuka probíhá online i
přes jiná rozhraní, vše záleží na domluvě
s jednotlivými učiteli. Každý učitel je dostupný na
pracovním emailu i telefonu. Stále ladíme detaily a
snažíme se přizpůsobit výuku pro co možná nejširší
skupinu žáků. Myslíme i na pracovní vytížení
rodičů a z tohoto důvodu je množství výukových
materiálu a úkolů na spodní hranici požadavků pro
zachování kontinuity vzdělávání na ZŠ.
Dne 16.3.2020 byla po pečlivém uvážení všech rizik
a okolností, a na základě doporučení MŠMT
uzavřena MŠ Chvalšiny, opět na neurčito. Pevně
věřím, že tento krok vedl ke snížení šíření nákazy.
Na základě všech získaných informací a
zpřísňujících se tendencí ze strany vlády ČR nejsem
schopen určit přesné datum, kdy budou opět školy
otevřeny.
Aktuální informace jsou vždy zveřejněny na
webových stránkách školy.

Organizace zápisu do 1. třídy
Termín podání žádostí o přijetí: od 1.4. do 30.4.
2020
Termín zápisu: 30.4.2020
Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí
ve škole. Upřednostňuje se, pokud je to možné,
podání přihlášky bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole.
Podání přihlášky vzdáleným způsobem je možné
pouze:
 datovou schránkou (547mcb3)
 e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 poštou nebo vhozením do poštovní
schránky školy
Osobní předání ve škole bude možné pouze po
předchozí telefonické domluvě.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných
technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem
apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených
způsobů.
Podrobné informace naleznete na webu školy –
Základní škola / Zápis do 1. třídy
Organizace zápisu do MŠ
Předpokládaný zápis k předškolnímu vzdělávání
proběhne v týdnu 11.5. - 13.5.2020
Forma pohovorů bude stanovena na základě
doporučení vlády ČR a MŠMT.
Vydávání Evidenčních listů rodičům proběhne v
týdnu 4.5. - 7.5.2020
Ošetřovné na děti a žáky během uzavření ZŠ a MŠ
Chvalšiny
Veškeré
informace,
postupy
a formuláře
naleznete ke stažení na webu školy – MIMOŘÁDNÉ
OPATŘENÍ.
Klidné dny v tomto neklidném čase přeje
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

Fungování ordinací praktických lékařů
Návštěvy praktického lékaře pro dospělé MUDr.
Václava Filipa jsou možné pouze po telefonické
domluvě na telefonním čísle 380739141. Volat lze
v době ordinačních hodin, linka může být z důvodu
velkého počtu hovorů obsazená. E-recepty a eneschopenky je možné zaslat na mobilní telefon.
MUDr. Václav Filip, praktický lékař
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Vyšetření pacientů praktické lékařky pro děti a
dorost MUDr. Radky Kynické je možné po
telefonické domluvě na telefonním čísle
732134731. Odkládají se všechny preventivní
prohlídky a očkování starších dětí. Více informací
na www.kynicka.cz.

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 01.04.2020 (dvojčíslo)

MUDr. Radka Kynická, praktická lékařka
pro děti a dorost

ANKETA
ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR ZDARMA do každé domácnosti
Obec Chvalšiny dlouhodobě buduje a podporuje kvalitní fungování
systému nakládání s komunálním odpadem v obci, který zaručuje
ekonomickou i ekologickou únosnost likvidace tohoto odpadu.
Protože biologicky rozložitelný odpad tvoří významný podíl (až 60 %)
z celkového množství komunálního odpadu, rozhodli jsme se, kromě
běžného svozu biologicky rozložitelného odpadu z domácností,
podpořit také systém domácího kompostování.
Obec Chvalšiny má zájem poskytnout každému zájemci zcela
ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude pořízen za přispění
finančních prostředků z fondů Evropské unie. K uvedenému projektu potřebujeme zjistit Váš
zájem o tyto kompostéry.
Kompostér: Ideální pomocník při kompostování, zejména odpadu z údržby zeleně. V
kompostéru můžete již během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm
nepáchne a vzhled kompostéru zapadá do celkového vzhledu zahrady.
Suroviny vhodné do kompostu: posekaná tráva, seno, listí, zbytky rostlin, zemina z květin,
piliny, hobliny, kůra stromů, rozdrcené dřevo, popel ze dřeva, sláma a jiné sklizené zbytky,
kuchyňský odpad (slupky z ovoce a zeleniny, kávová sedlina, skořápky, zbytky jídel), trus a
podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené
množství)
Není limitován počet kompostérů na 1 obyvatele, tzn. že občan si může objednat i více
kompostérů.
(zde odstřihněte)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI
BIOLOGICKÉHO ODPADU
Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru
jméno a příjmení: __________________________________________
ulice, čp.: ________________________________________________
dne: ____________________________________________________
podpis: __________________________________________________
Mám zájem o domácí kompostér velikosti:
Objem
počet kompostérů průměr základny
 1000 litrů _______________ 136 cm
 1400 litrů _______________ 142 cm
 2000 litrů _______________ 178 cm

výška
107 cm
113 cm
130 cm

vhodný pro plochu
do 1000 m2
do 1500 m2
do 2000 m2

Prosíme Vás o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 30.06. 2020 na
Obecní úřad Chvalšiny.
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