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"Vítám tě na svět, děťátko milé,

tátova pýcho a mámino štěstí."
Těsně před koncem roku 201 3 dne
1 8. prosince přivítal starosta obce
p. Bohumil Havlíček, DiS. do života pět
nových občánků naší obce :
Rozárie Ficová
Josef Čarek
Leontýna Poláčková
Lucie Burcarová
Eliška Robová

Slavnostní obřad vítání občánků se již
tradičně konal v obřadní síni Muzea
Schwarzenberského plavebního kanálu
ve Chvalšinách.
Všem novým občánkům obce přejeme jménem našich spoluobčanů do života pevné zdraví, hodně
lásky, ať vyrůstají do krásy a moudrosti k radosti svých rodičů a obce.
OÚ

I N F O RM ACE Z O B E CN ÍH O Ú ŘAD U
Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém jednání dne 23.01.2014 projednalo a schválilo :

- koncepci rozvoje ZŠ a MŠ Chvalšiny v letech 201 4 – 201 7 a výchovně vzdělávací strategii ZŠ a MŠ
Chvalšiny
- rozpočtové opatření č. 8/201 3 k rozpočtu Obce Chvalšiny na rok 201 3
- jmenování 3 členů Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Chvalšiny za zřizovatele školy pro
funkční období 1 .3.201 4 – 28.2.201 7: Mgr. Hana Kaboňová, Bc. Jiří Placek, p. Pavel Krejčí ml.
- zemědělské pachty na pozemky v k.ú. Chvalšiny za účelem zemědělského využití, pacht na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, pachtovné 1 .000,-Kč /ha/rok bude každoročně upravováno dle inflace
- finanční příspěvky : Jezdecký klub Borová – finanční příspěvek na zajištění výher pro účastníky MČR ve
všestrannosti juniorů a mladých jezdců ve dnech 1 9. – 21 .09.201 4
Rybářský kroužek Chvalšiny – na provoz a vybavení pro rok 201 4
Nebylo schváleno :
- finanční příspěvek pro Českou maltézskou pomoc suverénního řádu maltézských rytířů, o.p.s. České
Budějovice na zajištění činnosti v roce 201 4
OÚ
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Předškoláci na návštěvě 1. třídy

Protože se blížil čas zápisu do 1 . třídy, přišli do současné 1 . třídy na
návštěvu budoucí předškoláci s jejich učitelkami z mateřské školy.
Prvňáčci jim pyšně ukázali, co už všechno zvládají – čtení, malování,
počítání.. Pomocníkem jim byla hlavně interaktivní tabule, na které
už dokážou bez problémů pracovat. Snažili se také své malé
kamarády do jednotlivých činností zapojit, pomoci jim, poradit.
Na malé školáčky už se všichni těšíme a věříme, že se jim bude ve
škole líbit alespoň tak jako při dnešní návštěvě. Společně se svými
rodiči budou mít již tradičně možnost se zapojit do projektu
Nanečisto, který vedou učitelé školy. V 1 0 lekcích projektu se poznají se svým panem učitelem, ověří se jejich
zralost pro školní docházku , rodiče navážou první kontakty se školou, které jim určitě usnadní vstup do nového
období jejich rodinného života. Poznají své dítě v různých situacích a budou mu moci pak lépe poradit a
porozumět. A to je hlavním smyslem a cílem tohoto projektu.
Mgr. Eva Luštická, ředitelka školy

Zveme všechny děti na tradiční
KARNEVAL, který bude dne 1.3.
v kulturním domě.

Od 1 4:00 bude probíhat program se
soutěžemi pro menší děti.
Od 1 5:30 diskotéka pro ty starší.
Bohatá tombola, soutěž o nej masku s
hlasováním a další.....
TYGŘÍCI ZE 4. TŘÍDY

Vážení spoluobčané...
... rok se sešel s rokem a naše mateřská škola se chystá na 3. ročník MASOPUSTU.
Ten první byl ve znamení nadšení a pokusů, ten druhý nás upevnil v rozhodnutí zachovat tradici a teď
nás čeká třetí. Zaznamenali jsme dobré ohlasy, ale i malá postesknutí, že nás ten a ten neviděl, že o nás
neměli tušení apod.

A tak Vám všem na vědomost dáváme...
MŠ CHVALŠINY
pořádá
4.3. 2014 od 10:00 hod.

TRADIČNÍ MASOPUST
Opravdu srdečně uvítáme připojení dalších účastníků v tradičních
maskách masopustu (medvěd s medvědářem, kůň, kozel, kominík,
řemeslníci...).
Také nám chybí muzikanti (kytary, flétny, housle, akordeony apod.)

...pokud Vám tedy nevadí zima a chůze s nástrojem v ruce...POJĎTE S NÁMI!
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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 únor:
1) Kategorie:

Je to večerníčková kreslená postavička kulatého obličeje s trčícími vlásky jako anténky na hlavičce. Celá postavička je vybarvena
zelenou barvou.
2) Kategorie:

Narodila se dne 27.5.1987 v Novém Městě na Moravě, je olympijskou vítězkou, mistryní světa i Evropy, vítězkou světového
poháru a držitelkou několika světových juniorských a seniorských rekordů. Je to nejúspěšnější českou rychlobruslařkou.
3) Kategorie:

Narodil se 1.10.1539 a zemřel 6.11.1611, byl to český politik a představil českých stavů ze šlechtického rodu Rožmberků. Dne
31.8.1592 se stal posledním Rožmberkem. V roce 1601 prodal panství císaři Rudolfu II a Chvalšiny se dostali pod ochranu
císařského rodu.
Správné odpovědi za měsíc LEDEN: 1 . Kategorie: Bob a Bobek 2. Kategorie: Božena Němcová 3. Kategori: Josef Masopust
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