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Slavnostní otevření šaten u tělocvičny školy – 11 . 9. 201 4
Ve čtvrtek 11 . 9. 201 4 v 1 8. 00 hodin se před přístavbou šaten u tělocvičny školy začali pomalu scházet
rodiče, veřejnost, žáci školy. Přítomnost pana starosty, pana místostarosty. zastupitelů a paní ředitelky
svědčila o tom, že půjde o slavnostní chvíli.
Po téměř třech letech se podařilo dokončit celkovou rekonstrukci tělocvičny školy, včetně oddělených
šaten pro muže a ženy a hygienického zázemí.
A to za oslavu stálo!
Po úvodní písničce Cesta v podání žáků školy, přišlo na řadu poděkování představitelům obce. Jistě je
potěšily krásné obrázky, které od dětí dostali. Po krátkém projevu pana starosty přišel okamžik přestřižení
pásky a mohlo se jít dovnitř !
Lidé se netajili obdivem nad novými, moderními prostorami, které jsou nesrovnatelné s původním stavem.
K neformálnímu setkání všech posloužilo i výborné občerstvení, které připravily ruce našich šikovných
paní kuchařek. Děti se vyřádily v tělocvičně, rodiče a veřejnost si prohlédli fotky, výkresy, přání tělocvičně
od našich žáků.
Tělocvična prošla dlouhou a náročnou cestou. V roce 2011 se podařilo začít s její postupnou rekonstrukcí,
nejprve výměna oken, od jara roku 201 3 výměna podlahy, obložení, osvětlení, vybavení. Tělocvična se
otvírala pro školu i veřejnost v září 201 3 a svou plochou přes 500 metrů čtverečních patří mezi největší a
nejmodernější v okrese. Plynule na podzim 201 3 na tělocvičnu navázala úplně nová přístavba včetně
vstupu, kde byly vybudovány šatny a hygienické zázemí pro ženy, a od jara 201 4 byly zcela zásadně
zrekonstruovány stávající šatny a přebudovány na moderní zázemí pro muže, včetně invalidního WC a
bezbariérového přístupu.
K tělocvičně tedy velkým úsilím všech přibyly oddělené prostory šaten a hygienického zázemí zvlášť pro
ženy, zvlášť pro muže. Celá tato rozsáhlá akce trvala tedy celkem 3 roky a stála obecní pokladnu víc jak
4 000 000 Kč.
Tělocvična a její zázemí je plně využíváno nejen žáky školy, ale i sportovními oddíly obce. Dojíždí k nám i
mimo obec sportovní veřejnost z Brloha, Ktiše, z Nové Vsi. Díky vstřícnosti zastupitelstva a školy jsou
prostory tělocvičny propůjčovány oddílům, které mají ve svých řadách děti školního či předškolního věku
bydlící v obci, bezúplatně.
Tělocvična je využívána denně do večerních hodin, včetně neděle.
Děkujeme všem, kdo se na této náročné akci podíleli, a také všem, kdo se přišli ve čtvrtek podívat a
potěšit.
Mgr. Eva Luštická
ředitelka školy
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Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém jednání dne 26.09.2014 projednalo a
schválilo:

- Přidělení bytu pro seniory 1 +1 č. 8 v domě čp. 7, bytu 2+1 č. 5 v domě čp. 47 a bytu 1 +1 č. 4
v domě čp. 1 87 ve Chvalšinách
- Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Chvalšiny za školní rok 201 3-201 4
- Řešení žádosti o bezúplatnou směnu dvou lesních pozemků KN p.č. 375/1 o výměře
11 .838 m 2 a p.č. 41 4/4 o výměře 8.840 m 2 oba v k.ú. Chvalšiny za zemědělské pozemky ve
vlastnictví Obce Chvalšiny KN p.č. 1 909/1 o výměře 30.507 m 2 a p.č. 1 490/3 o výměře
35.1 46 m 2 rovněž v k.ú. Chvalšiny bylo odloženo na některé z dalších jednání příštího
Zastupitelstva obce Chvalšiny
- Stavbu přízemního rodinného domu v obci Chvalšiny, části Červený Dvůr u č.p. 9 na pozemku
KN p.č. 1 696/2 a 67/80 v k.ú. Chvalšiny
- Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1 03001 9843/001 o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
DISTRIBUCE, a.s., F. A. Gerstnera 21 51 /6, České Budějovice – zřízení, umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabel. vedení v k.ú. Chvalšiny
s názvem „Chvalšiny K/956/26, Schwambergová – NN“
- Poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory,
o.p.s., pracovišti Český Krumlov, příspěvku ve výši 2.000,- Kč Diakonii Českobratrské církve
evangelické Merklín a příspěvku ve výši 1 .000,- Kč Domovu pro seniory Horní Planá
- Rozpočtové opatření č. 3/201 4 k rozpočtu obce Chvalšiny, jímž dojde v souladu s ustanovením
§1 6 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu v platném znění, ke
změně rozpočtu v příjmové části o 704.840,78 Kč a ve výdajové části o 1 .01 8.750,- Kč a ve
financování o 31 3.909,22 Kč
- Změnu rozpočtového výhledu obce Chvalšiny
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 49 let

2. kategorie – děti 1015 let

Správnou
odpověď
na
soutěžní
zpravodajchvalsiny@gmail.com vždy do 30.

otázku

3. kategorie – dospělý 16 a výše

zašlete

na

emailovou

adresu

dne příslušného měsíce. V odpovědi je nutné uvést,
jméno, datum narození, bydliště a správnou odpověď.
A tady jsou otázky na říjen

1)
Kategorie: Je to nespokojený bručoun a popletený poučovatel. Má prostořekého syna Hurvínka.
(Dřevěná loutka, která vznikla v roce 1919)
2)
Kategorie: Narodil se v roce 1978, žije v Příboře. Je to moderátor, DJ a fotograf. V televizi
moderuje pořad Bludiště.
3)
Kategorie: Narodil se 21.8.1813 a zemřel 22.10.1887, byl bavorský sládek, tvůrce piva plzeňského
typu. V Plzni dne 5.10.1842 byla pod jeho vedením uvařena první várka plzeňského piva.
Správné odpovědi za měsíc září

1 . Kategorie: Fanynka

2. Kategorie: Garfield

3. Kategorie: Ladislav Trojan
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Dětské hřiště – „Dolánek“
V měsíci září letošního roku obec vybudovala
nové dětské hřiště v lokalitě „Na dolánku“.

Hřiště je vybaveno:

KAVČÍ VĚŽÍ

ŘETÍZKOVOU DVOJHOUPAČKOU
PRUŽINOVÝM HOUPADLEM – MAXIPES
KLÁDOVOU HOUPAČKOU
DVOJLAVIČKOU
LAVIČKOU

Hlavním materiálem, ze kterého je hřiště
zhotoveno, je speciální akátové dřevo, které se
vyznačuje dlouhou trvanlivostí, odolností proti
povětrnostním vlivům a nevšedním vzhledem.

Akátové dřevo je zajímavé svou nepravidelností.
Všechna zařízení jsou opatřena potřebnými
certifikáty a v předepsané vzdálenosti od herních
prvků jsou vybudovány dopadové plochy z
jemného praného štěrku „ kačírku“.
Obec počítá s tím, že hřiště se ještě urovná, oplotí
nízkým plůtkem s živým plotem a zatravní.
Byl vypracován „Návštěvní řád dětského hřiště“,
který níže předkládáme k případným připomínkám,
které můžete uplatnit přímo na obecním úřadě,
vložit do poštovní schránky na obecním úřadě nebo
napsat a poslat na e-mailovou adresu obce.
OÚ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ CHVALŠINY

Vážení návštěvníci,
toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radost vašich dětí.
Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování
podmínek tohoto návštěvního řádu. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 1 2 let. Hřiště
nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!
Děti do 6-ti let musí být v doprovodu osoby starší 1 8-ti let.
Návštěvní doba:

květen – září
říjen – duben

8:00 – 20:00 hod.
9:00 – 1 8:00 hod.

Na hřišti platí zákaz:
poškozování a znečisťování prostor, zařízení a vybavení
(v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
volné pobíhání domácích zvířat
kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
vjezd motorových a nemotorových vozidel
stanování a rozdělávání ohňů
pořádání propagačních či reklamních akcí
Návštěvník je povinen:
respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na
telefonní číslo +420 724 1 91 435.
Správce hřiště:

Správa služeb a majetku obce Chvalšiny

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.
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Mistrovství České republiky ve
všestrannosti v Borové

1 9.-21 .9.201 4 jsme v Borové na farmě
pořádali Mistrovství České republiky ve
všestrannosti, což je jedna ze tří
olympijských jezdeckých disciplín, letos
nám byly přiděleny kategorie juniorů a
mladých jezdců (1 8 - 21 let) , junioři jsou
rozděleni na mladší (1 6-1 7 let) a starší (1 71 8 let). Sjeli se k nám jezdci z celé
republiky, nejpočetněji zastoupená byla
ekipa z východních Čech. Protože někteří
nikdy u nás na jihu nebyli, naplánovali jsme
na páteční večer prohlídku Českého
Krumlova s průvodcem, která měla veliký
úspěch.
Soutěž všestrannosti se skládá ze tří zkoušek – drezura, kterou jezdci absolvovali v pátek, je o
přiježděnosti koně, přesnosti a celkové souhře, je hodnocena známkami, a pro větší objektivitu byl pozván
i zahraniční rozhodčí. V sobotu se jela divácky nejatraktivnější část – terénní zkouška, kdy jezdci
předváděli své schopnosti podle obtížnosti na 2-3 km dlouhé trati, na které je čekalo asi 25 různých skoků,
včetně vodních překážek. Tato část je nejobtížnější hlavně pro pořadatele, protože je velmi náročná na
přípravu i díky počasí, které může celé třídenní klání ohrozit. Bylo důležité, i za obzvláště deštivého počasí
zajistit korektnost a bezpečnost tratí, což se vzhledem k tomu, že většina dvojic dokončila soutěž,
podařilo.V neděli pak přišla na řadu poslední část – skoková zkouška, která v některých kategoriích
rozhodovala o konečném umístění.
V kategorii mladších juniorů –byla po 1 . i 2. dni ve vedení Inka Saparová s klisnou Slečna Fregata,
těsně následovaná Nikolou Jindrovou s koněm Goldwin, která se nakonec radovala ze zlaté medaile,
protože 2 chyby na parkuru Slečnu Fregatu odsunuly až na 4. místo.
Starší junioři – po drezuře se ujala vedení Eliška Orctová na koni Bonus, crossovou část absolvovala
bez potíží a bezchybným parkurem dokázala, že letos neměla v této kategorii konkurenci, protože jezdci
na dalších pozicích za ní měli velkou bodovou ztrátu.
Diváci z nejbližšího okolí byli asi nejvíce zvědavi na výkon domácí Barbory Kamírové (1 7 let) na koni
Christo, která sice věkově spadá pod juniory, ale vybrala si vyšší obtížnost, takže startovala mezi mladými
jezdci. Po 1 .dni se ujala vedení s více než pětibodovým náskokem, ten se lehce snížil po sobotním crossu,
kdy všichni jezdci, kteří startovali v obtížnosti CNC* obdrželi penalizaci za čas, takže nejnapínavější byl
nedělní parkur, kdy se startuje od nejhoršího, jezdkyně na 2. pozici překonala parkur čistě a s napětím
čekala, kolik chyb udělá Bára, ta si mohla dovolit pouze 1 a také na poslední překážce shodila ( přičetla si
4 trestné body), takže nakonec zlato zůstalo doma o pouhé 0.23 trestného bodu.
Letošní MČR máme tedy zdárně za sebou a hned na jaře se pustíme do přípravy dalších závodů.
Marcela Kamírová

Soutěž Den plný prevence
Druhého října se naše škola zúčastnila soutěže Den plný
prevence, kterou pořádá Červený kříž ve spolupráci
s Integrovaným záchranným systémem ČR. V konkurenci
1 0 družstev podali naši páťáci skvělý výkon a s přehledem
celou soutěž vyhráli.

Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
školy i obce.
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