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Informace pro obyvatele
obce Chvalšiny
4/2014

Obec Chvalšiny
Vás zve dne 30. dubna 201 4
na

LAM P I Ó N O VÝ P RŮ VO D
začátek ve 20:00 hodin u Obecního úřadu

Lampion si vezměte s sebou .

Po skončení průvodu obdrží každý dětský účastník
špekáček na opečení u MÁJKY

P O S E ZE N Í U M ÁJ KY

Posedět s přáteli si můžete
od 1 9:00 hodin u potoka „Na Dolánku"

občerstvení zajištěno

Řehtání
Naše tradiční velikonoční řehtání letos zahájíme
ve čtvrtek 17. 4. v 17:45.

Sraz všech řehtáčů bude u kostela.
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DUBEN 201 4
Zastupitelstvo obce Chvalšiny
projednalo a schválilo :

na

svém

jednání

dne

27.03.2014

- účetní závěrku ZŠ a MŠ Chvalšiny za rok 201 3
- převod finančních prostředků ZŠ a MŠ Chvalšiny z fondu reprodukce investičního majetku školy ve výši
300.000,- Kč do rozpočtu obce v termínu do 31 .05. 201 4
- termín uzavření MŠ Chvalšiny v době letních prázdnin v termínu 28.07.201 4 – 29.08.201 4
- přidělení bytů 1 +0 č.9 v domě čp. 47 a 1 +1 č.4 v domě čp. 1 87 ve Chvalšinách, nájem na dobu určitou 6
měsíců, nájemné ve výši 40,-Kč/m 2 + úhrada za vybavení bytu
- podání žádosti o dotaci z OPŽP 60. výzva k projektu „Zateplení ZŠ Chvalšiny“, v případě přiznání dotace
uzavření smlouvy na organizaci výběrového řízení a administraci projektu v souladu s požadavky a
pravidly OPŽP se společností CERTIGO Č.Budějovice, s.r.o., financování spoluúčasti v rámci projektu
„Zateplení ZŠ Chvalšiny“ do výše 4.300.000,-Kč z finančního přebytku Obce Chvalšiny z minulých let
-záměr zemědělského pachtu „Starého Borovského rybníka“ v povodí Borovského potoka severovýchodně
1 km od obce Chvalšiny na parcele KN č. 844/2 o výměře 3,1 72 m 2 v k.ú. Chvalšiny za účelem chovu ryb,
nájem na dobu určitou 5 let, výpovědní lhůta 1 rok, výše nájemného 800,- Kč/rok
- smlouvu o smlouvě budoucí č. 1 03001 6835/002 o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s. – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění
nového kabel. vedení v k.ú. Chvalšiny s názvem „Chvalšiny K/91 6/7, Šuška – NN“,
- rozpočtové opatření č. 1 /201 4 k rozpočtu Obce Chvalšiny
OÚ
INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

Zahrada...proč je vlastně máme? Jako místo klidu, odpočinku, místo pro květiny, stromy i
zeleninu. Místo, kde si často hrají děti...ta „školková“ je hlavně pro hru dětí, ale i jako zdroj
poznání a objevů.
Mohla by být klidně „čistá“, rovná, bez rostlin jen s anglickým trávníkem a asfaltem...s
minimální hrozbou drobných úrazů či štípnutí, holá a ...nudná? Strohá a bez zákoutí svádějící
k hrám...
Ještě mezi námi najde dost lidí, co v době dětství zažili pocit svobody, dobrodružství a
úžasných zážitků v přírodě. Lezli po stromech, lítali po loukách a koupali se v rybníce. Nějaká
škrábnutí a štípnutí nám všem byla...fuk.
Doba se hnula jiným směrem, máme o svoje ratolesti strach, přibylo aut a nástrah spíše
technických. A volný pohyb dětí po vesnici a lesích okolo nich se vytratil.
Zahrada naší školky je prostorově velkorysá a nabízí se na ní spousta možností, jak dětem
přiblížit přírodu, hmyz, rostliny, stromy a možnost používat ke hře právě zahradu, přírodu a ne jen
„hračky“ umělé. Jen je prostě potřeba jí pomoct, aby změnila svou strohou podobu. Herní prvky
vzaly časem za své a na počet 56 dětí jich není příliš, ale děti jsou úžasní objevitelé a jejich
nejoblíbenějšími koutky ke hraní jsou keře a různé „schovky“. S proměnou zahrady nám pomáhají
místní lidé, sponzoři i rodiče.
Ze sponzorských darů jsme zakoupili akátovou lávku, z příspěvků rodičů keře a stromky.
Darovaný materiál jsme použili na záhonky, smyslový chodník, štěrkoviště a další. Dokonce se
nám povedlo získat krásný hmyzí domek.
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Uspořádali jsme také několik brigád, tu poslední 5.4.201 4. V průběhu posledních třech
vytvořili rodiče 2 krásná vrbová týpí, obdivovaný smyslový chodník, dlážděného panáka
na skákání, záhonky s jedlými keříky a stromky, prořezali keře, naší starou, ale krásnou
jabloň. Dobrovolníci při brigádě vyčistili dlažbu pod pergolou a postavili kompostér.
Idea by mohla být jakákoliv, ale kdyby všichni tito lidé nepřišli a nedarovali ze svého času
těch pár hodin, nebylo by na zahradě nic. Patří jim obdiv i dík... vytvořili něco krásného a
odměnou jim jsou dětské úsměvy... a jim to stačí, protože pro ně je tenhle dar tím
nejhezčím.
Ještě jednou jim děkuji a věřím, že se k nám příště přidají i ti, kteří doposud váhali.
Máša Lamačová

Ohlédnutí za karnevalem

Ahojky, jmenujeme se Karolína Miesbauerová a Sára van Overloop. Teď budeme vám
vyprávět o našem karnevale. Karneval bylo docela těžké připravit. Museli jsme napsat a
vyvěsit plakáty, vymyslet soutěže, říct si, co kdo bude dělat, nacvičit si naše role, udělat
výzdobu, vyzdobit kulturní sál a poprosit někoho o focení. Nakonec jsme ale všechno
zvládli. Bylo to zábavné a i jiné třídy nám s tím trochu pomohly. Tanec jsme tvořily samy s
Miškou, Luckou a Karčou. Trochu jsme se na začátku opozdily, ale zvládly jsme to:-)
Sárince se moderování také povedlo a ostatní spolužáci skvěle zvládli zajistit hry, takže to
bylo super. Doufám, že se vám karneval 4. třídy líbil a těšíme se na vás zase příště.

Děkujeme také Pavlovi Krejčímu za ozvučení karnevalu a všem přispěvatelům do
Roman Čarek Zednické práce Chvalšiny
EUROVIA VINCI, EUROVIA CS, a.s., závod
Č. Budějovice
Vlasta Nováková Smíšené zboží Chvalšiny
Milan Raček Maso – uzeniny Chvalšiny
Marie Smetanová Autodoprava Chvalšiny
Farma Chvalšiny, s.r.o.
Sádrokartony P. Ondrášek a J. Valeš Sdružení
podnikatelů Chvalšiny
David Konečný Soukromý rybářský revír Chvalšiny
Vladimír Bártl Chvalšiny
Členský výbor Jednoty ve Chvalšinách
Milan Kamenský Zednictví Borová
Sbor dobrovolných hasičů obce Chvalšiny
Myslivecké sdružení Chvalšiny
Milan Ruschak Autodíly Chvalšiny
Miroslav Štítnický Restaurace Na Rynku Chvalšiny

Dagmar Hrdlovicsová Chvalšiny
Ing. Vlastimil Kamír Farma Borová
Rudolf Hemmer Elektro Chvalšiny
P. Chaloupek Firma Pletka Hluboká nad Vltavou
Karel Valentin Truhlářství Chvalšiny
Jiří Sluka Truhlářství Chvalšiny
TJ Sokol Chvalšiny
Marie Decarliová Bistro Deci Chvalšiny
Pavel Anderle ANDREWS COMPUTER Chvalšiny
ZO ROH VLS Lesní správa Chvalšiny
Jan Minařík Elektromontáže Chvalšiny
Hana Strnadová Domácí potřeby Chvalšiny
IVOTOP s.r.o. Nové Spolí
Milan Ruschak Barvy – laky Č. Krumlov
Petra Ondrášková Studio Petra Chvalšiny
Schwan Cosmetics ČR, s.r.o. Č. Krumlov
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VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ ČI NEJORIGINÁLNĚJŠÍ KARNEVALOVOU MASKU

Letos jsme se rozhodli vyhlásit v každé kategorii vždy jednoho vítěze z internetového hlasování a
jednoho z hlasování, které probíhalo ve škole mezi dětmi. Vítězům byly předány drobné dárky.
Děkujeme všem dětem, které se zapojily do hlasování a hlavně do výroby svých masek.
V kategorii školních dětí vyhrála ve V kategorii dětí ze školky vyhrála na internetu maska
škole i na internetu jednoznačně berušky a ve škole maska kostry. Gratulujeme
maska ducha. Gratulujeme jejímu Prayerové Míše a Zwiefelhofferovi Markovi.
majiteli - Kristiánovi Lamačovi

V kategorii nejmenších dětí vyhrála
internetové hlasování maska vězně a
školní hlasování maska zebry.
Gratulujeme Pepíčkovi Čarkovi a
Jáchymkovi Kopečnému.

Na karnevale bylo plno krásných a doma vyrobených masek.
Proto jsme letos jako pořadatelé vyhlásili cenu za originalitu.
Nejvíce nás mimo již oceněných masek ducha a zebry zaujaly
tyto dvě masky: Šmoula - Románek Duspiva a Vánoční
stromeček-Tomík Klíma. Mají moc šikovné maminky:-)

Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny
zve všechny maminky na
DEN MATEK

který se uskuteční v úterý 13.5.2014 od 16,30 hodin v sále místního kulturního domu.
Pro maminky je připraven bohatý program plný krásných básniček, písníček a scének. Jako
poděkování dostane každá maminka malý dárek, který si děti pro ně samy připravily.
Srdečně zvou žáci a učitelé ZŠ
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Najdi rozdíl ...

V minulém víkendu nám místní mládež připravila malý rébus... co
vytvořili, to i sami napravili a tak už je dnes tato událost snad i trochu
úsměvná... Vyvolala však impulz k zamyšlení.
Co jim tady opravdu chybí?

Určitě místo pro aktivity starších dětí a mládeže. Takový bezpečný
prostor nám tu schází. Na jaře a v létě je to hlavně hřiště s možností
aktivit právě pro mladé. Možná hřiště s lezeckou stěnou, lanovkou,
skate rampou, basket
košem? Na podzim a v
zimě pak místo, kde jim
neumrznou...uši. Když
se chce sejít větší
skupinka
dohromady...kam mají jít? Restaurace není zrovna vhodné místo.
Chybí „klubovna“ – místo s možností připojení na internet, sledování
filmu a poslouchání muziky...uvaření čaje a společný pokec. S
výčepem a popelníky nemůžou počítat, ale proč si hned myslet, že
čekají jen na tohle. Je vůbec možné, něco takového vybudovat,
sehnat, zajistit? A dokáží si takové místo sami uchránit, zabezpečit a
nezničit? Dokážeme jim nějak pomoci? Máme možnost i chuť situaci
nějak řešit?
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KDO TO JE? –soutěž našeho zpravodaje

V rámci soutěže hádáme známé osobnosti a děti v první kategorii i pohádkové postavy. Hodnotí se správné odpovědi. Soutěžit se
ve třech kategoriích a to:
1 . kategorie – děti 6-9 let
2. kategorie – děti 1 0-1 5 let
3. kategorie – dospělý 1 6 a výše

Správnou odpověď na soutěžní otázku zašlete na e-mailovou adresu zpravodajchvalsiny@gmail.com vždy do 30. dne příslušného
měsíce. V odpovědi je nutné uvést, jméno, datum narození, bydliště a správnou odpověď.
A TADY JSOU OTÁZKY NA DUBEN

Dvojice plyšových postaviček, jeden je zelený, druhý oranžový a jsou nerozluční kamarádi. Poprvé se v televizi
objevili 4.1 .1 981 .
2) Kategorie: Narodil se 1 6.6.1 966 v Mladé Boleslavi, několikanásobný mistr světa v hodu oštěpem a také světový rekordman –
hod délky 98,48 m.
3) Kategorie: Narodil se 3.4.1 876 ve Zlíně a zemřel v Otrokovicích při leteckém neštěstí dne 1 2.7.1 932. V roce 1 894 založil
obuvnický závod.
1) Kategorie:

Správné odpovědi za měsíc březen

1.
2.
3.

Kategorie: Krteček
Kategorie: Jiřina Bohdalová
Kategori: Josef Seidl
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