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Vážení spoluobčané,
po několika málo týdnech dostáváte do svých
rukou další vydání Informací pro obyvatele obce
Chvalšiny, ve kterém bych Vás jako obvykle chtěl
informovat o nejdůležitějších událostech v naší
obci.
Třebaže se celá naše země stále nachází v režimu
nouzového stavu a nám všem nezbývá, než
všechna opatření a nařízení důsledně dodržovat,
panuje v naší obci čilý stavební ruch. Před několika
málo dny byla ukončena rekonstrukce hasičské
zbrojnice, stavba tak byla obci řádně předána bez
vad a nedodělků a 7.května 2020 byla
rekonstruovaná
hasičárna
zkolaudována.
V následujících dnech bude do opravené hasičské
zbrojnice nastěhováno zpět veškeré vybavení, aby
Jednotka SDH mohla řádně plnit své úkoly. Do
uvolněných garáží komunální techniky bude
přestěhován lesní traktor a další vybavení
z prostorů bývalé Dřevovýroby Kolář. Celý objekt
bude v červnu 2020 předán stavební firmě, která
zde započne s plánovanou stavbou nového
sběrného dvora. Otevření nového sběrného dvora
se očekává v říjnu tohoto roku. Na spodním hřišti
u tělocvičny probíhá od začátku dubna stavba
víceúčelového hřiště. V tomto okamžiku jsou již
hotové spodní podkladové vodopropustné vrstvy
včetně drenáží a v příštích dnech bude následovat
pokládka polyuretanové povrchové vrstvy.
Otevření hřiště je plánováno na září 2020. Před
několika málo dny se začalo se stavbou chodníku
pro pěší na travnaté ploše vedle bývalé fary. Díky
tomuto novému chodníku občané nebudou muset
vstupovat do vozovky hlavní silnice.
V souvislosti s rozvolňováním přijatých opatření
proti epidemii koronaviru bude 25. května znovu
otevřena mateřská škola a stejně tak se mohou do
základní školy vrátit žáci 1. stupně. Opětovné
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otevření mateřské školy a prvního stupně základní
školy však probíhá v omezeném režimu, kdy
v obou zařízeních budou nastavena preventivní
hygienická opatření, jejichž dodržování je
nezbytnou podmínkou otevření školních zařízení.
Rodiče dětí a žáků jsou tímto žádáni, aby včas
informovali mateřskou školu a základní školu o
nástupu svých dětí do školky a školy. Pozdější
přihlášení dětí či žáků nebude umožněno. Více
informací naleznete v dalším příspěvku tohoto
čísla Informací pro obyvatele obce Chvalšiny či na
internetových stránkách ZŠ a MŠ Chvalšiny.
Provozovatel vodohospodářské infrastruktury
obce firma ČEVAK a.s. požádala o informování
obyvatel naší obce, kteří plánují napouštět bazény.
V souvislosti s dlouhodobým nedostatkem vody je
potřeba každý větší jednorázový odběr jako je
právě např. napouštění zahradních bazénů včas
hlásit společnosti ČEVAK a.s. Náhlé významné
výkyvy odběru pitné vody jinak mohou způsobit
velké poklesy zásob pitné vody ve vodojemu či
v nejzazším případě až poškození některých částí
vodovodního řadu.
Na závěr mi dovolte informovat občany obce o
jedné zajímavé skutečnosti. Zastupitelé obce na
svém posledním zasedání projednávali Zprávu o
hospodaření v lesích obce Chvalšiny za rok 2019.
Odborný lesní hospodář, ing. František Maxa,
informoval mimo jiné o narůstajícím množství
černých skládek a vyhazování odpadu do lesů
v blízkém okolí. Zaměstnanci obce tento nešvar
ostatně pozorují již delší dobu, protože někteří
občané zřejmě přestali třídit a dělají si ze sběrného
dvora popelnici podobně jako z lesů okolo obce.
Na druhou stranu je potřeba občany informovat o
příkladném počinu, kdy jeden školou povinný
občan Chvalšin začal sám od sebe uklízet odpad po
blízkých lesích. Probíhá to tak, že tato osoba vždy
sklidí na určitém prostoru odpad, udělá kopičky
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odpadu a následně si domluví odvoz tohoto
odpadu. Mnohdy také tato osoba odpad uklidí a
sama odevzdá do sběrného dvora. Všechno
probíhá naprosto nezištně, dobrovolně a bez
desítek fotek a komentářů na sociálních sítích.
Navíc to všechno již běží delší dobu a tato osoba si
sama se zaměstnanci sběrného dvora už
automaticky i domlouvá odvoz odpadu. Skoro mi
to celé připomíná počínání slavného Zorra
mstitele, který ochraňoval bezbranné a slabé a vzal
do svých rukou nápravu příkoří, bezpráví a
nespravedlnosti. Tímto nechci opomenout
všechny ostatní příkladné občany, kteří také
uklízejí veřejné prostranství a je nutno všem za to
náležitě poděkovat. Nicméně příkladné chování
výše popsané osoby je hodné veřejné pochvaly.
Tak také zněly závěry zastupitelstva, že pochvala a
uznání jsou zcela na místě. Dlouho jsem se
přemlouval, že veřejnosti v tomto příspěvku
nesdělím jméno této osoby, aby náhodou tato
osoba neztratila své odhodlání a nezištnou vůli
dobrovolně odstraňovat odpad a nepořádek
jiných, aby tato osoba se svou prospěšnou činností
náhodou nepřestala. Ale pokud starosta obce
někoho veřejně chválí, tak je nutné sdělit i jméno
chváleného. A to je Jan Minařík mladší.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Na svém posledním zasedání, které se konalo
30.4.2020, obecní zastupitelstvo projednalo a
následně schválilo:
 účetní závěrku ZŠ a MŠ Chvalšiny za rok
2019 bez výhrad, převedení kladného
hospodářského
výsledku
ve
výši
236.800,56 Kč do rezervního fondu školy,
převod částky 136.800,- Kč z rezervního
fondu do fondu investic a ponechání částky
82.715,- Kč z odpisu majetku za rok 2019 ve
fondu investic školy.
 Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Chvalšiny č.j.:
OUCH-220/2020 s účinností od 1.5.2020.
 Smlouvu o výpůjčce č.j.: OUCH-270/2020
s účinností od 1.5.2020.
 Inventarizační zprávu zákonné fyzické
inventarizace majetku Obce Chvalšiny ke
dni 31.12.2019.
 prodej pozemku p.č. 260/7 k.ú. Chvalšiny o
výměře 11 m2. Cena 50,- Kč/m2. Náklady

spojené s převodem pozemku nese
kupující.
 Zprávu o hospodaření v lesích obce
Chvalšiny za rok 2019:
Výnosy
2.787.962,- Kč,
Náklady
2.113.541,- Kč,
Zisk
674.421,- Kč.
 hodnotící a výběrovou komisi pro stavební
akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení
Chvalšiny – Dolní a Horní náměstí“.
 k plnění veřejné zakázky „Sběrný dvůr
Chvalšiny – stavební část“ nabídku firmy
Stavební firma Bína, s.r.o., IČ: 26064995,
která ve výběrovém řízení podala
ekonomicky nejvýhodnější nabídku a
současně splnila všechny podmínky účasti
stanovené zadavatelem. Nabídková cena
činí 4.722.023,17 Kč bez DPH.
 přijetí daru 2 ks zastřešených stolů s lavicí
a 1 ks informační cedule od MAS Blanský
les – Netolicko o.p.s. a pověření starosty
podpisem darovací smlouvy.
 vyhotovení aktualizované projektové
dokumentace ZTV Chvalšiny – lokalita A5.
 realizaci stavební akce „Připojení vrtu H-1
Chvalšiny“ a jmenování hodnotící a
výběrové komise pro tuto veřejnou
zakázku.
 uzavření Smlouvy o dílo s nehmotným
výsledkem – zajištění provozu sběrného
dvora, převzetí a odstraňování odpadů se
společností ODPADY-JIH spol. s r.o.,
IČ:07756704 a pověření starosty podpisem
smlouvy.
 rozhodnutí o zastavení pořizování změny
č.2 územního plánu obce Chvalšiny ve fázi
projednaného návrhu na základě výsledku
řešení rozporů.
 zaslání výzvy RSO Vltava k vrácení odměn
od EKO-KOMu, a.s. za roky 2011-2018.
 rozpočtové opatření č. 3/2020 k rozpočtu
Obce Chvalšiny.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB014330053948/001 s E.ON Distribucí, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7
– umístění distribuční soustavy – kabel NN
s názvem „Chvalšiny K/940/8, přeložka
NN“.
Zastupitelstvo projednalo a na příští zasedání
odložilo:
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prodej pozemku p.č. 547/30 k.ú. Chvalšiny.

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce
Chvalšiny je plánován na čtvrtek 28.5.2020.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje









obecní úřad funguje ve standardní
provozní době – pondělí, úterý, čtvrtek
7:00-15:30 hod., středa 7:00-17:00 hod.,
pátek 7:00-14:00 hod.
1. stupeň základní školy a mateřská škola
budou opětovně otevřeny od 25.5.2020. V
obou
zařízeních
platí
preventivní
hygienická opatření a doporučení pro
zamezení šíření koronavirové nákazy.
Stravování pro děti a žáky bude zajištěno,
pro veřejnost není školní jídelna otevřena.
Tělocvična zůstává uzavřena.
Obecní knihovna je již od 29.4.2020 opět
otevřena, Muzeum Schwarzenberského
plavebního kanálu se otevírá 2.6.2020.
Kulturní dům zůstává prozatím uzavřen.
Případné akce pro veřejnost mohou být
pořádány
dle
aktuálního
stavu
rozvolňování ochranných opatření a
celkové epidemiologické situace.
Chvalšinská pouť se letos vzhledem k
nastaveným opatřením pro hromadné
akce nebude konat.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Znovuotevření mateřské školy
Vážení rodiče,
od 25.5.2020, současně s prvním stupněm
ZŠ, plánujeme znovuotevření mateřské školy.
MŠMT vydalo dne 30.4.2020 Manuál pro
mateřské
školy,
který
upravuje
epidemiologická opatření proti šíření nemoci
Covid - 19. Všichni zaměstnanci MŠ i rodiče
dětí jsou povinni tato nařízení striktně
dodržovat. Stravování bude dětem zajištěno
ve standardním režimu.
Před zahájením provozu je pro nás nesmírně
důležité znát informace o počtu dětí.
Docházka dětí v tuto dobu není pro žádné
dítě (ani předškolní) povinná a je zcela na

rozhodnutí rodičů, jak vyhodnotí zdravotní
rizika pro dítě, ale i pro ostatní členy
domácnosti,
jež
mohou
souviset
s kolektivním soužitím v MŠ.
Pokud rodič pobírá Ošetřovné na dítě a
rozhodne se z bezpečnostních důvodů dítě
do MŠ neumístit, o příslušnou dávku
ošetřovného na základě rozhodnutí vlády
nepřijde.
Pro obnovení a zajištění provozu MŠ dle
pokynů MŠMT nutně potřebujeme znát Vaše
plány!
Prosím každého z Vás o závaznou zpětnou
informaci – obratem, zda Vaše dítě do MŠ
nastoupí, nebo v letošním školním roce
školku již nevyužijete a dítě nastoupí až
v září.
Pokud dítě nastoupí, uveďte prosím
ZÁVAZNĚ! také přesnou denní dobu, po
kterou bude dítě v MŠ přítomno.
Např. VZOR :
Ano, má dcera ……………….do MŠ nastoupí a
bude přítomna denně od 8:15 do 12:15 hod.
Ne, můj syn ………………….. v tomto školním
roce do MŠ již nenastoupí.
Předem děkuji za vaši urychlenou odpověď.
(nejpozději do 13.5.2020 včetně)
odpovědi na adresu –
ms.chvalsiny@seznam.cz, nebo
ms.chvalsiny@zschvalsiny.cz
S pozdravem
D. Pimparová DiS.
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 11.05.2020 .
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Zahradní kompostéry – pokračování ankety
V minulém čísle Informací pro obyvatele obce Chvalšiny byla zahájena
anketa, jejímž cílem je zjištění zájmu občanů o zahradní kompostéry.
Občané obdrželi základní informace o možnosti získání kompostérů
zdarma. V dnešním čísle jsou uvedeny doplňující informace.
Výběrem správného typu kompostéru můžeme ovlivnit rychlost
kompostovacího procesu. Pro zahradní kompostování se nejčastěji
užívá stavebnicových zahradních kompostérů, které jsou velmi
jednoduše smontovatelné a mají dobré odvětrávání.
Kompostéry se vyrábí především z recyklovaného polyetylénu (PE), mají
tak výhodné užitné vlastnosti a dokážou urychlit proces zrání biomasy.
Tyto kompostéry jsou více odolné proti mrazu než kompostéry z
polypropylenu (PP). V zimě tak nehrozí jejich prasknutí. Vhodné je také
volit černou barvu kompostérů, které mají lepší stabilizaci UV záření, čímž dochází k pomalejšímu stárnutí a
blednutí materiálu. V současnosti je k dispozici velké množství kompostérů různých typů a objemů.
Jedná se vysokopevnostní kompostéry o objemu 1000 l, 1400/1500 l a 2000 l. Tloušťka stěny: min. 7 mm
(tloušťka stěny ovlivňuje kvalitu a životnost kompostéru). Váha: min. 27 až 32 kg. (váha ovlivňuje stabilitu
konstrukce). Maximální výška kompostéru: max. 115 cm (výška je důležitá kvůli ergonomii, aby bylo
pohodlné vhazování bioodpadu a práce s nářadím při míchání bioodpadu). Větrací otvory po celém obvodu
kompostéru (důležité kvůli přístupu vzduchu do všech úrovní bioodpadu). Systém větrání zabraňující
ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem zevnitř kompostéru (pokud dochází k ucpání větracích
otvorů, kompostování se zastaví). Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostéru (to usnadňuje manipulaci
a vyjímání hotového kompostu z celé zakládky, kompost tak nezůstane nevybrán z rohů, příp. středu
kompostéru). Pojistka na víku proti větru (předchází samovolnému otevírání kompostéru a jeho poškození).
Samotný kompostér je vyroben z recyklovaného vysoko hustotního polyetylénu – HDPE, který může být
zpětně recyklovaný (znamená požadavek ekologičnosti produktu).
Občané se tímto vyzývají, aby odevzdali vyplněný anketní lístek na obecní úřad. Občané, kteří již anketní
lístek odevzdali v prvním kole ankety, nemusejí lístek odevzdávat znovu. Nevyplněné anketní lístky jsou
rovněž k dispozici na obecním úřadě. Počet kompostérů požadovaného objemu lze také nahlásit telefonicky
na obecní úřad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI
BIOLOGICKÉHO ODPADU
jméno a příjmení: __________________________________________
ulice, čp.: ________________________________________________
dne: ____________________________________________________
podpis: __________________________________________________
Mám zájem o domácí kompostér velikosti (lze objednat i více kompostérů):
Objem
počet kompostérů průměr základny
výška
vhodný pro plochu
 1000 litrů _______________
136 cm
107 cm
do 1000 m2
 1400 litrů _______________
142 cm
113 cm
do 1500 m2
 2000 litrů _______________
178 cm
130 cm
do 2000 m2
Prosíme Vás o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 1. 6. 2020 na Obecní
úřad Chvalšiny. Termín ukončení ankety byl z důvodu velkého zájmu o dotované
kompostéry zkrácen!
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