ČERVEN 201 4

Informace pro obyvatele
obce Chvalšiny
Chvalšinská pouť 201 4

Bohumil Havlíček, DiS.
starosta obce

Vážení rodiče,
ráda bych Vás na konci školního roku pozdravila a popřála Vám všem krásné léto, příjemné prožití dovolených a
pěkné dny strávené společně s Vašimi dětmi.
Letošní školní rok, stejně jako ty předešlé, uběhl rychlým tempem, Probíhal v relativním klidu a pohodě, i když v naší
práci je každý den jiný. Radost střídá starost, úspěch neúspěch, pocity vítězství pocity prohry. Příjemné věci a
pocity ale letos převažovaly.
Mezi nejhezčí okamžiky tohoto školního roku patřilo otevření nové tělocvičny, zateplení a výměna oken v mateřské
škole, přístavba a rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny, proměna zahrady mateřské školy, výměna topení v
mateřince. Obnovili jsme také vybavení školních tříd - přibyly nové pomůcky, učebnice, hračky, keramické tabule,
modernizovaly se odborné učebny, vymalovaly se a vyzdobily chodby školy, vybavily se šatny obou tříd mateřinkyL..
Z chování a pospěchu většiny dětí jsme měli radost. Děti se účastnily řady soutěží – sportovních, pěveckých,
výtvarných – a předmětových olympiád – v češtině, biologii, dějepise, angličtině. Všude nás vzorně reprezentovaly.
Připravili jsme značný počet třídních a celoškolních akcí, včetně tradičních i nových akcí pro veřejnost. Ve všech
třídách proběhly v závěru školního roku třídní výlety, většinou vícedenní, které letos byly všemi – žáky i učiteli hodnoceny velmi dobře.
Hodně štěstí, úspěchů přeji také našim 1 9 vycházejícím žákům, 4 žáci z 5. a 7. třídy odcházejí na víceleté
gymnázium v Českém Krumlově. Do první třídy nastupuje 1 8 nových žáčků. V mateřské škole máme v současné
době plně obsazenou kapacitu obou tříd – celkově 56 dětí.
Děkuji také za práci všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a školky. Pevné zdraví a hodně
spokojenosti přeji také paní učitelce Čížkové, které ještě jednou děkuji za kvalitní pedagogickou práci, kterou v naší
škole při výchově a vzdělávání mnoho generací odvedla. V pedagogickém sboru základní školy přivítáme od nového
školního roku 2 nové kolegyně, a to paní učitelku Věru Reichlovou a paní učitelku Valerii Faktorovou. Vše ostatní v
oblasti personální zůstává beze změn.
Současně děkuji i všem rodičům, vedení obce, zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu a ostatním občanům, kteří
nás v naší práci podporují, pomáhají nám a berou školu a školku jako „svou.“
Na všechny se těším 1 . září 201 4 v 7. 50 hod. Sejdeme se už tradičně na školním dvoře.
Krásné letní dny a na viděnou.
Mgr. Eva Luštická - ředitelka školy
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Co se děje kolem nás…
Sociální zařízení a šatny v tělocvičně ZŠ

Díky mimořádně teplému počasí byly počátkem roku zahájeny stavební práce na přístavbě tělocvičny ZŠ, která
bude sloužit jako sociální zařízení a šatny pro ženy. Stavba byla prováděna v režii obce za výrazné pomoci učňů
střediska praktického vyučování Č. Krumlov a místních živnostníků. Tato forma realizace přinesla obci výraznou
úsporu prostředků oproti projektovanému rozpočtu stavby. Zahájení provozu proběhlo počátkem května. Nedílnou
součástí této stavby bylo zřízení oddělené dešťové kanalizace, která je zaústěna do Kycovského potoka a je nebo na
ní bude napojen veškerý svod dešťové vody jihovýchodní části budovy ZŠ.
V návaznosti na dokončenou přístavbu obec zahájila rekonstrukci prostor stávajícího sociálního zařízení, které
budou sloužit jako sociální zařízení a šatny pro muže. Rekonstrukce bude probíhat ve stejném režimu jako přístavba,
bude dokončena před zahájením nového školního roku k 31 . 8. 201 4 a bude splňovat všechny hygienické normy.
Celkové náklady se budou pohybovat kolem 1 ,8 – 2 milióny Kč a jsou plně kryty rozpočtem obce
Výměna střešní krytiny a části krovu v bytovém domě č. p. 37

Střecha objektu domu čp. 37 byla vlivem stáří v havarijním stavu, a proto v zimních měsících proběhla výměna
střešní krytiny a části krovu. Dalšími potřebnými investicemi do tohoto objektu bude výměna oken a oprava pláště
budovy. Celkové náklady (cca 700 tis. Kč) spojené s rekonstrukcí byly hrazeny z rozpočtu obce.
Výměna krytiny kostela Svaté Máří Magdalény

V rámci Programu regenerace MPR a MPZ ministerstva kultury bude letos dokončena výměna střešní krytiny
kostela, která trvala osm let. Původní maltou plněná prejzová krytina se vyměňuje za prejzovou krytinu šroubovanou,
čímž dochází k podstatnému odlehčení zatížení krovu kostela. Spolu s ministerstvem kultury se na nákladech podílí
vlastník kostela Římskokatolická farnost Chvalšiny a obec Chvalšiny. Podíl obce činí dle pravidel programu 1 0 %
nákladů, tj. cca 25 tis. Kč ročně.
Vrt „H1“ Hejdlov

Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí částkou 243 tis. Kč (85% celkových nákladů) byl v areálu
vodárny na Hejdlově proveden 50 m hluboký průzkumný vrt, který může posílit zdroje pitné vody pro obec. Vrt je
v současné době zakonzervován, připraven pro vybavení vrtu a připojení k vodojemu.
Zastřešené posezení

V rámci projektu Místní akční skupiny Blanský les-Netolicko „S Peklíkem na vandr“ na podporu rozvoje
cykloturistiky obdržela obec zdarma zastřešené posezení, které je umístěno na travnaté ploše u hlavního mostu přes
Chvalšinský potok. Místo bude ještě dovybaveno orientační mapou a kolostavem.
MŠ Chvalšiny  výměna těles ústředního topení

V době uzavření MŠ v srpnu 201 4 bud realizována výměna těles ústředního topení. Na tuto akci obdrží obec
příspěvek z Programu obnovy venkova ve výši 1 80 tis. Kč. Dále v době prázdnin proběhne rekonstrukce zahradního
altánu a pergoly na zahradě MŠ.
Dovybavení sběrného dvora

V rámci motivačního programu spol. ELEKTROWIN obec obdržela zdarma do sběrného dvora 1 ks plechového
skladu na zpětný odběr elektro zařízení.
Doplnění dopravního značení

Na základě požadavku občanů obce a stanoviska kompetentních orgánů státní správy bylo doplněno svislé
dopravní značení na obecních komunikacích od křižovatky pod č. p. 1 53 („hasičárna“) ke křižovatce s hlavní silnicí
směrem na Prachatice a dále v uličce od č. p. 1 66 k mostíku přes Kycovký potok.
Oprava vstupní brány a obvodové zdi hřbitova

U zděné vstupní brány hřbitova dochází dlouhodobě k jejímu vychýlení od svislé osy. Příčinou vychýlení je
působení mrazu, nedostatečně hluboké nebo spíše chybějící základy a také kořeny blízko brány rostoucí lípy, která
byla poražena v březnu 201 4. Po důkladném vyhodnocení dostupných technologií bylo rozhodnuto, že dojde
k detailnímu zdokumentování současného stavu, k jejímu postupnému rozebrání, vybudování řádného základu vč.
izolace zdiva a následnému vystavění brány při zachování všech prvků dle současné podoby. Na tuto akci obdrží
obec příspěvek ve výši cca 80 tis. Kč z Programu obnovy venkova v rámci projektu „Obnova objektů hřbitovů
v mikroregionu Podkletí. Stavba bude realizována v období od srpna do října 201 4 a v době stavebních prací bude
hlavní vchod na hřbitov uzavřen. Ke vstupu na hřbitov se bude využívat brána v dolní části hřbitova.
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Nemovitost č. p. 130 v majetku obce

V měsíci květnu 201 4 obec získala do svého vlastnictví nemovitost č. p. 1 30 (bývalá správa VLS). Jednalo
se o bezúplatný převod historického majetku obce z majetku státu. Objekt bude i nadále využíván k nájemnímu
bydlení, příp. k pronájmu volných prostor.
Zateplení budovy ZŠ a tělocvičny

Obec podala na Státní fond životního prostředí ČR žádost o dotaci na zateplení pláště budovy ZŠ a tělocvičny.
Projektovaná cena je cca 1 0 mil. Kč bez DPH. Spoluúčast obce bude činit cca 25%.
Dětské hřiště

V době letních prázdnin dojde k vybudování dětského hřiště na travnaté ploše u horního mostu přes
Chvalšinský potok. V současné době čekáme na schválení případné finanční dotace této akce.
Rekonstrukce vstupního traktu a WC kulturního domu
V rámci potřebných investic do majetku obce bude realizována rekonstrukce vstupu do kulturního domu, při
které bude nahrazena současná skleněná stěna vyzděním s novými vstupními dveřmi. Později proběhne
rekonstrukce nevyhovujícího pánského WC.
Bohumil Havlíček, DiS. - starosta obce Chvalšiny
Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém jednání dne 29.05.2014 projednalo a schválilo :

- Příkazní smlouvu na vypracování zadávací dokumentace, administraci výběrového řízení na dodavatele stavby
včetně zajištění administrace akce na Profilu zadavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Borová – obnova
kanalizace k.ú. Borová u Chvalšin“ s firmou Česká vodohospodářská s.r.o., České Budějovice
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Borová – obnova kanalizace k.ú. Borová u Chvalšin“
- komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace v
souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu se
zákonem č.1 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na akci „Borová – obnova kanalizace k.ú. Borová
u Chvalšin“ ve složení :
předseda komise: Ing. Kamil Rucký, jednatel společnosti Česká vodohospodářská, s.r.o.
místopředseda komise: Bohumil Havlíček, DiS., starosta Obce Chvalšiny
členové komise: Ing. Vlastimil Kamír, zastupitel Obce Chvalšiny, Libor Roba, zastupitel Obce Chvalšiny,
Pavel Krejčí st., zaměstnanec Obce Chvalšiny
náhradníci : Pavel Krejčí ml., zastupitel Obce Chvalšiny, Ing. Jiří Borský, zastupitel Obce Chvalšiny
- komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace v
souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č.1 37/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění, na akci „Mateřská škola Chvalšiny–výměna otopných těles ÚT“ ve složení:
předseda komise: Bohumil Havlíček, DiS., starosta Obce Chvalšiny
místopředseda komise: Ing. Jiří Borský, místostarosta Obce Chvalšiny
členové komise: Josef Švancár, zastupitel Obce Chvalšiny, Pavel Krejčí st., zaměstnanec Obce Chvalšiny,
Libor Roba, zastupitel Obce Chvalšiny
náhradníci: Ing. Vlastimil Kamír, zastupitel Obce Chvalšiny
- přidělení bytu 1 +0 č.9 v domě čp. 47 ve Chvalšinách, nájem na dobu určitou 6 měsíců, nájemné ve výši 40,-Kč/m 2
+ úhrada za vybavení bytu, tj. celkem 2.01 4,-Kč/měsíc
- pověření zaměstnance Obce Chvalšiny p. Krejčího vypracováním návrhu stavebních úprav týkajících se oddělení
objektu kulturního domu ve vlastnictví Obce Chvalšiny od objektu restaurace U Jelena v soukromém vlastnictví,
zachování nájemního vztahu za podmínek současné nájemní smlouvy. Obec Chvalšiny vyzve nájemce kulturního
domu k vypracování ceníku služeb nad rámec platné nájemní smlouvy.
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Aktuální informace o placení poplatků a úhrad
Blíží se polovina roku – 30. června, proto upozorňujeme na termín zaplacení:

– v naší obci je poplatek stanovený ve výši 1 00,-- Kč na jednoho psa za rok. Rok se počítá
kalendářní, poplatek se úměrně krátí za poměrnou část roku, přihlašují se psi starší 3 měsíců, majitel psa má trvalé
bydliště v naší obci.
 úhrady za odpady - osoby pobývající v obci (bez ohledu na trvalé bydliště) uzavírají Smlouvu o úhradě za
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a na základě deklarace platí
úhradu v roční základní výši 1 50,-- Kč na osobu. Úhradu platí děti od 6 let věku (tj. v roce 201 4 poprvé děti narozené
v roce 2008) do 70 let věku (tj. v roce 201 4 platí naposledy dospělí narození v roce 1 944).
 poplatku ze psů

Dále se platí nájmy pozemků (zahrádky) podle uzavřených smluv, nájmy hrobových míst na místním hřbitově
(po deseti letech).

Veškeré platby lze uhradit na obecním úřadu a v muzeu v hotovosti, nebo bezhotovostně převodem na účet obce,
případně poštovní poukázkou.
Obecní úřad

Odpady v obci...
Koncem dubna letošního roku obec bezplatně zajistila
umístění dvou nových kontejnerů na použité oděvy.
Oděvy jsou pravidelně odváženy každé dva týdny,
tříděny a poskytovány potřebným a na charitativní účely.
Kontejnery jsou umístěny u kulturního domu a na
travnaté ploše u hlavního mostu přes Chvalšinský
potok.
Upozorňujeme občany, že na velkou plastovou popelnici
o objemu 240 litrů je nutné nalepit 2 ks štítků, s jedním
štítkem tato popelnice nebude vyvezena. Jeden štítek je
poukaz na vývoz 11 0 litrů domovního odpadu (malá
popelnice, velký PE pytel) a je vcelku logické, že
svozová firma nevyveze obaly s odpadem, na kterých
nejsou umístěny příslušné štítky.
V poslední době se množí případy, kdy někteří naši
spoluobčané odkládají domovní odpad místo do svých
popelnic, do odpadkových košů, které jsou rozmístěny v
obci. Jde o koše rozmístěné hlavně v okolí obchodů.

Zpravidla jsou to igelitové tašky naplněné odpadem z
provozu domácnosti, použitými plenami apod. Za
likvidaci tohoto odpadu platí obec, tzn. přeneseně my
všichni. V současné době máme vytipováno několik
jedinců, kteří odpady takto ukládají. V následujícím
období se bude obecní úřad touto problematikou
intenzivně zabývat.
Žádáme občany, aby větší papírové kartony (obaly od
elektro spotřebičů a pod.) nevhazovali do kontejnerů na
papír. Vývozy kontejnerů se potom výrazně prodražují,
kartony se v kontejnerech zpříčí, kontejnery nejdou
vysypat, odváží se „vzduch“LLL. Doporučujeme
kartony složit a svázat, ve svozový den umístit společně
s pytli před dům odkud budou následně odvezeny.
Dalším možným postupem je, že kartony budou vsunuty
mezi kontejnery na separovaný odpad, odkud budou
pracovníky obce odvezeni.
Obecní úřad

A ještě jeden počin stojí za zmínku a hlavně
pochvalu...
V nedávné době se u příjezdu do Chvalšin, směrem
od Českého Krumlova, objevila velká cedule.
Vítá všechny v naší obci a zároveň výrazně upozorňuje
na snížení rychlosti. Její umístění je více než
strategické, protože je nejen na začátku obce, ale
hlavně přímo u naší mateřské školy.
Takže za všechny z MŠ Chvalšiny dáváme „Krtkům“ 1 *.
Děkujeme!
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Pohádková cesta lesem  dětský den 2014
V neděli dne 1 .6.201 4 se děti ve Chvalšinách prošly Pohádkovým lesem. V
lese děti potklaly myšku se zajícem, musely skákat v pytli a prolézt
strachovým pytlem. Rytíři a jeho kamarádovi pomohly udolat tříhlavého draka
a s indiány zase lovily bizona. S klauny musely zdolat náročné lanové
překážky. V lese na děti ještě čekali kouzelníci, čarodějnice a Šmoulové. Na
konci cesty si vyzkoušely hasičský útok a zastřílely si. Zato, že splnily
všechny náročné úkoly, dostaly od vodníků balíček s odměnou a upekly si
špekáček. Pohádkovou cestu lesem si prošlo 1 21 dětí společně s rodiči.
Poděkování:

Touto cestou bych chtěla
poděkovat za finanční
podporu Obci Chvalšiny,
Vlastě
Novákové
–
Smíšené zboží Chvalšiny,
Františku Klimešovi – Točená zmrzlina Chvalšiny a Janu Minaříkovi
- Elektromontáže.
Také děkuji Mysliveckému sdružení Chvalšiny, které zajistilo pro
děti špekáčky a dále všem, kteří pomohli s organizací Dětského
dne.

Naše nadějné mládí
Dalším mladou nadějí naší obce je Martin Dušák, který se věnuje cyklistice. Martin se začal jízdě na horském kole
aktivně věnovat teprve nedávno, přesto však zaznamenal již první úspěchy. Začátkem června se zúčastnil největšího
ze závodů horských kol - KPŽ - Kolo pro život - ve spolupráci s Českou Spořitelnou .
Jedná se o seriál závodů horských kol, který probíhá každoročně po celé České republice v období od května až do
září. Závody jsou určené pro všechny věkové kategorie. Nejmenším
je připraven závod Junior Trophy, který je určen pro děti od věku 5
let až do věkové kategorie 1 2 - 1 3 let. Hlavní závod pro věkovou
kategorii 1 4 - 99 let..., závod na 50 km, 32 km nebo Fitness jízda v
délce 1 3 km. Závody jsou určeny jak pro amatéry, kterým je
cyklistika jen koníčkem, tak pro profi týmy, které se snaží dosáhnout
výsledků a jsou vedeny profesionálními trenéry. Závod Orlík Tour
Kooperativy, který se konal 7. 6. 201 4 byl jeho prvním závodem v
letošním roce. Martin se přihlásil do kategorie muži 1 2 - 1 3 let, kde
se umístil ze 1 4-ti startujících na 6. místě s časem 00:1 0:26:1 a do
závodu kategorie Fitnes jízda určeného pro všechny věkové
kategorie, které se " cítí " na trasu 1 3 km. V tomto závodě mohou
soutěžit i rodinné týmy, platí zde umístění po dojezdu posledního
týmového závodníka do cíle. Martin a jeho tým "Kokosi na Kleti" se
umístili na 1 . místě z celkového počtu sedmdesáti startujících týmů.
Po součtu výsledků ze všech závodů obsadil Martin skvělé 4.
místo v kategorii mužů všech věkových kategorií s časem
00:34:11.6. Stojí za to podotknout, že Martina nevede žádný

profesionální trenér, ale jen jeho záliba v jízdě na kole a chuť se
něčemu věnovat.
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Školní rok 2013/2014 je téměř u konce a
po celou jeho dobu v naší obci pracoval
mezi několika zájmovými kroužky i ten, o
němž Vám napíšeme pár vět –
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK.

V září se do něj přihlásilo 1 5 dětí (z toho 3 dívky),
zájem by byl i větší, ale počet 1 5 dětí byl stanoven
jako maximální, pro dobré vedení a zvládnutelnost.
Pak již následovala celá řada akcí, zmíníme např.
každoroční úklid kolem jezera Lipno, kterého se
účastníme již tradičně spolu se skautským oddílem z
Hořic. Letos se konal 1 2.4.201 4 a společnými silami
se nám podařilo „uklidit“ okolí tzv. „Malého Lipna“.
Dne 1 7.5.201 4 jsme vyrazili na soutěž ZLATÁ
UDICE, tentokrát do Větřní. V soutěži družstev jsme
se umístili v kategorii starších na hezkém 3. místě a v
kategorii mladších na 4. místě. Jednotlivci byli ještě
úspěšnější. 2. místo získal Mikuláš Lamač a 3. pak
obsadil Lukáš Churan.
Ani naši vedoucí nezaháleli. Na jih Čech se vrátil
vrcholný závod v královské disciplíně rybářského
sportu, a to Mistrovství světa v lovu ryb na
umělou mušku, a naši vedoucí rybářského
kroužku se ho zúčastnili jako rozhodčí.
A největší rybu chytl kdo?

Dne 7.6.201 4 na RYBÁŘSKÝCH ZÁVODECH PRO DĚTI, pořádaných VLS ČR s.p., ulovil Lukáš Churan Amura
bílého v délce 63 cm! V soutěži si zachytali i Mikuláš a Kristián Lamačovi. Pro Kristiána byl tento den rybářsky
neúspěšný, ale jeho snahu ocenili organizátoři cenou útěchy a tak si odnesl krásný naviják.
Na závěr činnosti v tomto školním roce tradičně pořádáme rybářskou soutěž pro děti během Chvalšinské
pouti.
Takže neváhejte a přijďte!
Rozhovor s vedoucími RK:

Maruško, co tě přivedlo k chytání ryb?

Mě? Táta, od pěti let jsem chytala s ním a v rybářském svazu jsem..no, už 18 let!

Co Tvoje největší úspěchy?

Rybářské? Tak to je asi kapr 69 cm, ale já považuji za největší úspěch tenhle oddíl, práci s dětmi a naše společné
úspěchy, to mě baví.

Takže vidíš i budoucnost kroužku?

Vedeme jej s Fandou Churanů (ukazuje směrem do klubovny) od roku 2010 a doufáme, že to tak bude i nadále. Já k
tomu ještě pomáhám manželovi s vedením skautů v Hořicích.

Fando a jak jsi se tu ocitl ty?

Já? (Směje se) Dělal jsem správce klubovny a tehdy se zrovna začal zajímat o kroužek můj syn Lukáš. Doprovodil
jsem ho na první, druhou návštěvu a už jsem zůstal.
A to už se nám rozjel vlak...smějí se oba...chodíme na různá školení, soutěže, výstavy, závody a chceme, aby to
bavilo děti i nás...
Tak a teď jdeme domů...
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Jak se učí za bránou psychiatrické léčebny Červený Dvůr ?
Již je to více než rok, kdy českobudějovická obecně
prospěšná společnost Attavena zahájila druhý projekt
„Vozataj II“ pro klienty léčebny Červený Dvůr. Do jedné či
více aktivit se od dubna 201 3 zapojilo více než 250
pacientů a pacientek a další mají a budou mít šanci do
března 201 5.
Projekt nabízí hned několik vzdělávacích aktivit, jejichž
cílem je zvýšit šance na uplatnění klientů při návratu na
trh práce. V aktivitách se snoubí nejen vzdělávání a
nácvik praktických dovedností se získáním rekvalifikace
a dalších osvědčení, ale i poradenství a přímá pomoc při
cestě do zaměstnání. Všechny aktivity jsou bezplatné a
probíhají přímo v léčebně.
Hlavní lektor, pan Bohumír Brácha, k výuce v léčebně
uvádí: „Klienti si často neoprávněně málo věří a my se
snažíme jim pomoci, aby si zvýšili sebedůvěru tím, že
dosáhnou dílčího úspěchu díky úspěšně zvládnutému
kurzu. Za malým úspěchem může přijít další. Také se je
snažíme prakticky připravit na realitu venku, například při
hledání zaměstnání.
Odpovědi na kladené otázky klienta, pana Romana
k projektu:
Byla Vám k něčemu účast ve Vozataji? Pokud ano, tak
k čemu? „Mě osobně nejvíc byl k užitku kurz PC
(rekvalifikační počítačový kurz). Bez těchto znalostí se
dnes neobejdu ani v osobním životě, ani v zaměstnání,
které jsem díky kurzu získal.
Bylo v něčem lepší, že jste kurz dělal v léčebně, než
kdybyste jej dělal „venku“? „Mimo léčebnu bych se do
něj pravděpodobně ani nepřihlásil. Natož se přinutil na
něj někam dojíždět. V léčebně jsem se snažil znovu
nastoupit a zapojit se do běžného života. Kurz do toho
zapadl výborně.“ Klientka Jana se své účasti na kurzu v
léčebně vyjádřila: „Moc mi to pomohlo, vím, že venku
bych něco takového nezvládla a velmi si vážím jejich
nezměrné trpělivosti a toho, že pomáhají závislým lidem

osobní diagnózu, jejich vnitřní problémy, které v léčebně
řeší. Často nám připadají úplně „v pohodě.“ Vidíme je
jako obyčejné lidi, studenty. Klient je buď lajdák, nebo je
pilný, snaží se atd. Neznáme důvěrně jejich příběhy a
přistupujeme k nim stejně, jako k jiným účastníkům
kurzu, ale často se je snažíme více motivovat.
Lektor, pan Brácha, už podle svého příjmení se chová
bratrsky i ke klientům, má pozitivní styl výuky. Studenti
ale také vědí, co si mohou a nemohou na výuce dovolit.
Za nekázeň nebo nespolupráci mohou dostat i postihy ve
formě mínusového bodového hodnocení.
Koordinátorka dodává: „Myslím, že přinášíme do léčebny
„jiný vzduch“, někdy trochu „vítr“, nicméně věříme, že
projekt, již druhý v pořadí, se podařilo vyladit do souladu
s terapeutickou léčbou, která je prvním místě. Vážíme si
vzájemné spolupráce s psychiatrickou léčebnou Červený
Dvůr.
Vedle Rekvalifikačního počítačového kurzu nabízí projekt
Vozataj II aktivity: Orientace na trhu práce, Nácvik
klíčových kompetencí zaměstnance ve virtuální firmě,
Bilanční a pracovní diagnostiku, Výběrovou kvalifikaci
(Výpomoc při přípravě pokrmů), besedy Jak se neztratit
na různá témata (příkladem jsou témata: dluhová
problematika a osobní finance, nebo vzhled vizáž a
sebeprezentace).
Projekt „Vozataj II“ je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lenka Hořejší
koordinátorka Attavena o. p. s.

na alkoholu a drogách.“.
K realizaci projektu v léčebně uvádí koordinátorka
Vozataje II, Lenka Hořejší: „Máme ke klientům trochu jiný
vztah než terapeutický tým v léčebně. Nevidíme jejich
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