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Vážení spoluobčané,
v blízké době skončí volební období současného zastupitelstva obce, a proto nám dovolte malé
zhodnocení jeho činnosti v uplynulých čtyřech letech. Nechceme v tomto krátkém zamyšlení
vyjmenovávat všechny provedené akce, ale nechte nás zmínit aspoň ty nejdůležitější. Snažili
jsme se pracovat jako tým a určitě vždy tak, aby byl zajištěn řádný chod obce a aby se také
podařilo udělat „některé ty věci navíc“. Při naší práci jsme nakládali s obecním majetkem
efektivně jako řádní hospodáři. Mezi hlavní uskutečněné akce uplynulého období lze zařadit
kompletní rekonstrukci interiéru tělocvičny školy a jejího sociálního zařízení, dále zateplení a
výměna otopných těles v budově mateřské školy. Díky výstavbě kanalizačního sběrače od bývalé
kovárny směrem na Prachatice se podařilo dokončit odkanalizování celé obce. Také právě
probíhající obnova kanalizace v Borové významně zlepší stávající situaci. V současnosti probíhá
rekonstrukce vstupní brány na hřbitově, která společně s dříve zbudovanou parkovací plochou
zásadně vylepší vzhled místního hřbitova.
Nezapomněli jsme na podporu činnosti místních spolků a aktivit dětí a mládeže. Mezi příjemné
povinnosti zastupitelstva patří vítání nových občánků, loučení s předškoláky a deváťáky,
každoroční zahajování školního roku, pořádání tradiční Josefovské zábavy, chvalšinské pouti a
rozsvěcování vánočního stromu. Pozornosti zastupitelstva neušla ani významná životní jubilea
občanů obce.
Přes řadu v předchozích letech uskutečněných obecních akcí budou stát i před novým
zastupitelstvem Chvalšin mnohé výzvy. Jedna z nejdůležitějších výzev je rekonstrukce čistírny
odpadních vod a dokončení započaté rekonstrukce budovy základní školy. Velkou pozornost si
jistě zaslouží také oprava a údržba místních komunikací.
Na závěr bychom chtěli veřejně poděkovat všem členům zastupitelstva obce, kteří ukázali, že umí
být patřičně akceschopní a v mnoha případech dokáží postavit obecní zájem nad zájem osobní.
Domníváme se, že pro budoucí rozvoj obce by bylo vhodné, aby v nastaveném trendu
pokračovalo i nově zvolené zastupitelstvo.
Bohumil Havlíček, DiS, starosta
Ing. Jiří Borský, místostarosta
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Výlet do Zeměráje

Letošní prázdniny jsme dětem a jejich rodinám
zpříjemnili společným výletem do Zeměráje u
Písku. Zeměráj je místo, kde se děti i dospělí
mohou vrátit ke kořenům života, přírodě a
činnostem, které se provozovaly ve středověku.
Celá naše "výprava" strávila v Zeměráji několik
báječných hodin a odjížděla společným
autobusem naprosto spokojená. Děkujeme
tímto Obecnímu úřadu za finanční podporu
celé akce.
A co na výlet říkali děti i dospělí?
Udělali jsme malou anketu a malý výtah z ní
si můžete přečíst níže.

Co byste vzkázali organizátorům?

Určitě udělejte ještě nějaký výlet, protože jsme
poznali něco nového a jiného, než mobily a
počítače.
Moc pěkné prostředí, spokojenost s řidičem
autobusu a skvělý nápad obce.
Příště by se nám líbilo třeba divadlo pro
dospělé.
Děkujeme obci za zážitek, který nemáme každý
den.

Co se Vám dnes nejvíce líbilo?

Dan, Luky,Kristián - Nejvíce se nám líbilo
střílení z luku.
Filda, Jáchym - Nám se nejvíce líbila dlouhá
stezka, po které jsme chodili bosí.
Janička - Mně se líbila keramika.
Barča, Verunka - My jsme pletly náramky a
dělaly hrnky.
Terka, Hanča - Báječné bylo pečení placek na
kameni.
Vendy, Kristián, Mikuláš - Nám se líbilo hledání
pokladu, středověká vesnice a hra na
archeology.
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Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém jednání dne 26.06.2014
a dne 20.08.2014 projednalo a schválilo :

- Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chvalšiny za rok 201 3
- Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Chvalšiny za rok 201 3
- Účetní závěrku Obce Chvalšiny za rok 201 3 s hospodářským výsledkem 5.069.040,26 Kč
- Devíti členné zastupitelstvo Obce Chvalšiny pro následující volební období 201 4 – 201 8
- Zakoupení 4m 3 materiálu 2H-BCN050 na zvýšení účinnosti biofiltru na ČOV Chvalšiny za cenu
5.000,-Kč + DPH/m 3, materiál bude financován z Fondu vodohospodářské infrastruktury Obce Chvalšiny
- Rozpočtové opatření č. 2/201 4 k rozpočtu Obce Chvalšiny
- Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. a dodatek
č.1 k této smlouvě
- Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče: IRO stavební s.r.o., odůvodnění : vybraný uchazeč nabídl nejnižší
nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkám zadávacího řízení - akce „Borová – obnova kanalizace k.ú.
Borová u Chvalšin“, v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 1 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění a na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky
v souladu s §§ 76-80 ZVZ
- Poskytnutí účelově vázaného finančního příspěvku ve výši 4.794,-Kč Místní akční skupině Blanský les –
Netolicko, o.p.s., příspěvek bude použit nad rámec přijatých dotačních prostředků na spolufinancování
projektu „Linecká stezka“ podpořeného z Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007 – 201 3“ a to ve výši 1 5% nákladů na realizaci rozpočtové kapitoly 3.1 .3. soubor movitého
majetku – mobiliář v katastru obce Chvalšiny
OÚ

Základní a Mateřská škola Chvalšiny
Vážení,
ráda bych Vás pozvala jménem pana starosty a jménem svým
na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH ŠATEN U TĚLOCVIČNY ŠKOLY,
které proběhne ve čtvrtek 11. 9. 2014 v 18.00 hod.
Otevření bude spojeno s prohlídkou nového
zázemí pro muže i ženy a s prohlídkou
tělocvičny včetně malého občerstvení.
Těšíme se na všechny „zvědavce“ a věříme,
že dorazíte v co největším počtu.
Eva Luštická
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Spolek KOUMÁK
se sídlem 382 03, Holubov čp. 182

ODDÍL CHVALŠINY
382 08, Chvalšiny čp. 248

"pryč s nudou"

Milé děti,
pokud rády sportujete, vyrábíte a hrajete si s kamarády, poznáváte a objevujete nové věci,
zkrátka jestli nesnášíte nudu stejně jako my, přijďte mezi nás.

Scházíme se v klubovně v mateřské školce každý čtvrtek od 16:30 hod. do 18:00 hod.

Během školního roku pořádáme výlety a jezdíme na víkendové akce a o letních prázdninách na tábor.
Těšíme se, že mezi námi přivítáme nové tváře.
První schůzka je dne 18.9.2014 od 16:30 hodin.

Více informací naleznete na www.koumak-os.webnode.cz
Formulář pro předběžné přihlášení do oddílu pro období od měsíce září 201 4 do měsíce června 201 5
naleznete na webových stránkách .

Český Hollywood
Ano, je to tak. Letos jsme i v Čechách měli
Hollywood. A to konkrétně na táborové základně Pírkův
Mlýn nedaleko Pohorské Vsi. Bylo to ovšem jen na 1 3
dní. Pro někoho málo, pro někoho moc. Přes pár
počátečních slziček, které ukáply hlavně při odjezdu
maminek a tatínků a zesílily s východem měsíce a
uléháním do spacáků, jsme se ale snadno probojovali a
společně jsme prožili velkolepých 1 3 dní v Hollywoodu,
městě filmů, triků a zábavy. V tomto směru se nesl i celý
tábor. Troufáme si říct, že jsme nudě a všednosti nedali
prostor vetřít se mezi nás.
Každý den probíhal v duchu nějakého žánru a
děti, rozdělené do 5 filmových studií, soutěžily v
tematických hrách. Souboj byl až do posledního dne
velmi vyrovnaný, a studia Universal, Pixar, Columbia,
Dollby a Disney se tak vystřídala snad na všech
příčkách.
Největší úspěch sklidil pravděpodobně
dobrodružný žánr, při kterém si děti vyzkoušely, jaké je to
přežít v přírodě. Zatímco kluci pomáhali stavět přístřešek,
děvčata vysbírala a upravila tábořiště a připravila pro
všechny přírodní borůvkový čaj. S příchodem tmy jsme
začali opékat buřty, hráli jsme na kytaru a v záři ohně
každý postupně uléhal a bez jediné známky strachu i
usínal. Nejen z této noci měly děti nezapomenutelný
zážitek. Poté, co ve dne zakopaly svůj strach, procházely
temným lesem a dokazovaly svou odvahu.
Ale i přes den byla zábava. Především v rámci žánru,
který k tomu přímo vybízí – komedie. Po celý den totiž
děti nesměly říkat „ano X ne“, což byla leckdy veliká
legrace. A kdo se nezasmál při této aktivitě, většinou
podlehl při turnaji v rozesmívání.

O tom, jak pestrá je dětská fantazie jsme se přesvědčili
na vlastní kůži, když nám, vedoucím, děti vymýšlely
scénář, podle kterého jsme pak hráli scénky. Také jejich
choreografie na muzikálové písně byly nápadité.
S vědomostmi v rámci večerníčkovského kvízu
to však bylo horší. Otázka: Jak se jmenují vnuci dědy
Lebedy? byla snad nejzákeřnější pro všech 5 filmových
studií. Snažili jsme se dětem tedy alespoň přiblížit
českou klasiku ve hře Divadla a trošku je prozkoušet ve
hře Najdi Nora, kdy na ně každý vedoucí mluvil jinou
řečí. Nutno podotknout, že obstály. A to nejen v této hře,
ale i v odpolední, kdy měly za úkol zjišťovat informace o
Pohorské Vsi a při té příležitosti co nejvýhodněji vyměnit
zápalku. Jsme rádi, že i v dnešní době nacházíme děti,
které umí zdvořile požádat – ať už o radu, pomoc, či
výměnu zápalky, a dokonce i poděkovat. A pokud na to
někdo ze začátku tábora zapomínal, na jeho konci to měl
již většinou zautomatizované.
A tak velké díky všem dětem, bez kterých by tábor neměl
smysl, a které letos vytvořily obzvláště pohodovou
atmosféru. Velké díky taky skupině vedoucích, bez
kterých bychom se nemohli realizovat. Velké díky také
sponzorům, kteří přispěli do našeho táborového
jídelníčku. Firmě Hamé s.r.o. a paní Jiřině Novotné –
Cukrárna u Soudu.
Moc nás těší Vaše zpětné vazby, protože právě ty
společně s plačícími dětmi bránícími se odjezdu domů
nás utvrzují v tom, že naše snaha má smysl.
Za Spolek KOUMÁK
Petra Šestáková
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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 4-9 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 září

1)

Kategorie:

Je to skřítčí holčička s dvěma copánky. Jejím kamarádem je František. Můžeme
se s ní potkat v Kouzelné školce.
2)
Kategorie: Miluje lasagně, nesnáší diety a pondělí. A když zrovna není, sleduje své oblíbené
pořady v televizi. Není to žádný roztomilý kocourek.
3)
Kategorie: narodil se 1.8.1932, je to herec a děda Láďa z Kouzelné školky.
Správné odpovědi za měsíc květen
1.
Kategorie: Rumcajs
2.
Kategorie: Václav Čtvrtek
3.
Kategori: Egon Schiele
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