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Výhercem letošní soutěže o nejhezší
vánoční výzdobu se stal jednoznačně pan
František Schacherl se svou úžasnou
světelnou výzdobou. Jeho dům, na
kterém vytvořil ze světelného řetězu
siluetu stromečku, zářil v noci po celý
adventní čas pro potěchu nás všech.
Panu Schacherlovi gratulujeme a těšíme
se na příští Vánoce. Snad nás znovu
překvapí nějakou originální výzdobou :)

I N F O RM ACE Z O B E CN ÍH O Ú ŘAD U
Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svých jednáních dne 20.12.2013 a 7.01.2014 projednalo a
schválilo :

- rozpočet Obce Chvalšiny pro rok 201 4 v částce příjmy 1 8.503.000,-Kč, výdaje 1 8.503.000,-Kč
- rozpočtové opatření č. 7/201 3 k rozpočtu Obce Chvalšiny na rok 201 3
- přidělení bytu 1 +1 číslo 1 0 v 2. NP v domě č.p. 47 ve Chvalšinách
- uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Český Krumlov podle §63 zákona č.1 28/2000 o obcích, na
projednávání přestupků občanů obce Chvalšiny
- finanční příspěvek na rok 201 4 občanskému sdružení Koumák na činnost oddílu Chvalšiny ve výši
25.000,- Kč a TJ Sokol Chvalšiny na zajištění běžné pravidelné činnosti a plánovaných akcí ve výši
90.000,-Kč
- záměr sjednání zemědělského pachtu 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
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U P O Z O RN Ě N Í
Čekárny na autobusové zastávce v obci byly vybudovány jako přístřešek pro cestující, kteří čekají
na příjezdy autobusových spojů. V poslední době se množí stížnosti na chování skupinek
mladších spoluobčanů, kteří zde posedávají, ničí obecní majetek, dělají nepořádek a jsou hluční.
Chtěl bych tímto způsobem upozornit všechny ty, kterých se to týká, aby se na autobusové
zastávce chovali slušně a udržovali pořádek.
Dále bych chtěl upozornit, že upravovaná mez za školní jídelnou směrem ke hřišti není skládkou,
ale částí veřejného prostranství, které se bude udržovat. Z tohoto důvodu upozorňuji na přísný
zákaz ukládání jakéhokoliv materiálu na toto místo.
V neposlední řadě bych chtěl apelovat na všechny ty, kteří parkují svá vozidla na místech veřejné
zeleně, aby zde parkovali jen v krajních případech a na dobu nezbytně nutnou. Podle mého
názoru je v obci parkovacích míst dostatek, jen je někdy nutné udělat, jak se říká, "pár kroků
navíc" a zaparkovat dále od svého bydliště.
Bohumil Havlíček, DiS., starosta
INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

D ru m b e n y ve ch va l ši n ské škol e

V úterý 1 7.1 2. 201 3 dostali všichni žáci chvalšinské školy nečekaný
dárek. V tělocvičně školy na ně čekalo vánoční překvapení – 1 60
barevných bubínků známých pod označením drumbeny.
Dárek pro ně v utajení připravilo vedení školy a učitelé školy. Pod
vedením zkušeného lektora se bubínky brzy rozezněly v společném
rytmu a dunění v tělocvičně bylo přímo impozantní.
Děti si zazpívaly také koledy a zjistily, že spolupráce je i v oblasti
muziky nutná. Jakmile vypadly ze společného rytmu a tempa – hned
to bylo znát.

Celkově jsme si to všichni společně užili a lepší start před vánočními prázdninami jsme si u nás ve škole
nemohli přát.
Mgr. Eva Luštická, ředitelka školy

Vá n očn í tvoře n í ve škol e
Vánoční tvoření probíhalo 1 2.1 2. 201 3 v Základní škole ve
Chvalšinách.
Děti pracovaly v různých dílnách např. vyráběly andílky na
špejli, vytvářely vánoční přání na počítači, z vlny udělaly
ovečky a zvonkohru, v kuchyni zavoněly perníčky. Domů si
přinesly i vánoční obrázky a svícny, vyřezané ozdoby,
v družině drátkovaly a nezapomněly ani na ptáčky, pro které
vytvořily krásná krmítka z kokosu. Nesmíme zapomenout na
hudební dílnu, kde se připomínaly vánoční zvyky, zpívalo se a
hrálo na různé nástroje.
Výborný byl i tým novinářů z 2. třídy, který všechno dění fotil a
zapisoval.
Zapsaly: Petra Blažková a Adélka Matoušková – 2. třída
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Zá p i s d o 1 . tříd y Zá kl a d n í škol y Ch va l ši n y
Zápis žáků do 1 . třídy ZŠ pro školní rok 201 4/201 5
proběhne v budově školy v pátek 7. 2. 2014 v době
od 1 5 hodin.
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1 . 9.
2007 do 31 . 8. 2008 spolu se svým zákonným
zástupcem. S sebou vezměte občanský průkaz,
rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání a vyplněný dotazník pro
rodiče. K zápisu se dostaví i děti s loňským
odkladem školní docházky.
O odklad školní docházky je možné žádat ředitelku
školy nejpozději do 31 . 5. 201 4. K vyplněné žádosti
je třeba doložit doporučující posouzení školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.
Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Eva
Luštická na tel. 380 739 11 7.

Zá p i s d o M a te řské škol y Ch va l ši n y
Přijímání žádostí k přijetí k předškolnímu
vzdělávání do MŠ Chvalšiny pro školní rok
201 4/201 5 proběhne ve dnech 17. 3. – 19. 3.
v mateřské škole.
Žádosti a evidenční listy, které je třeba vyplnit,
budou připraveny k vyzvednutí v mateřské škole
v týdnu od 1 0. 3. 201 4.
Děti budou přijímány podle platných kritérií pro
přijetí
k
předškolnímu
vzdělávání
v MŠ Chvalšiny, která jsou vyvěšena v mateřské
škole a na webových stránkách MŠ.
Upozorňujeme, že děti mladší 3 let budou
přijímány od 1 . 9. 201 4 na zkušební dobu
3 měsíců, ve kterých se ověří jejich psychická a
fyzická zralost k pravidelné docházce do MŠ.
Bližší informace podá Bc. Magdalena Dušáková
na tel. 380 739 1 09.
Mgr. Eva Luštická, ředitelka školy

KD O TO J E ? – n ová sou tě ž n a še h o zp ra vod a j e
Pro letošní rok jsme pro Vás připravili novou soutěž - KDO TO JE? V rámci soutěže budete hádat známé
osobnosti. Děti v první kategorii i pohádkové postavy. Na konci roku, opět v rámci oslav adventu, budou
vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích, kteří obdrží zajímavé ceny. Hodnotit se budou správné
odpovědi. Soutěžit se bude ve třech kategoriích a to:
1. kategorie – děti 69 let
2. kategorie – děti 1015 let
3. kategorie – dospělý 16 a výše

Správnou odpověď na soutěžní otázku zašlete na e-mailovou adresu naší redakce vždy do 30. dne
příslušného měsíce. V odpovědi je nutné uvést, jméno, datum narození, bydliště a správnou odpověď.
A tady jsou otázky na měsíc leden:
1) Kategorie:

Jsou to dvě postavičky kresleného večerníčku, které žijí v kouzelnickém klobouku. Jeden je větší, velmi
chytrý a přičinlivý, ale zdaleka není tak šikovný a nápaditý jako ten menší. Večerníček se začal natáčet
roku 1 978 a vzniklo celkem 91 dílů. Autorem kreseb je Vladimír Jiránek. Hlasy postavičkám propůjčil Josef
Dvořák a Petr Skoumal.
2) Kategorie:

Narodila se 4.2.1 820 ve Vídni a zemřela 21 .1 .1 862 v Praze. Její rodné jméno je Barbora Novotná, později
Panklová. Byla to česká spisovatelka. Je považována za zakladatelku novodobé české prózy.
3) Kategorie:

Narodil se 9.2.1 931 . Je to bývalý československý fotbalový hráč a trenér. V roce 1 962 obdržel cenu Zlatý
míč pro nejlepšího evropského fotbalistu. Získal ocenění – Nejlepší český fotbalista posledních 50 let,
Česká fotbalová osobnost století a Český fotbalista století.
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Příspěvky našich spoluobčanů
Reakce na článek Mgr. Bohuslavy Jochové z listopadu 2013: Proč mají mí žáci portfolia?

O této problematice jsem diskutovala i s jinými rodiči, v mnohém se shodujeme, dovolím si tedy napsat
svůj názor. Ze základní školy si mají žáci odnést základní znalosti k rozvíjení dalšího studia. Pro paní
učitelku je dopisování z tabule mechanickou záležitostí, ale právě na základě mechanických postupů
učení (násobilka, vyjmenovaná slova, slovíčka z cizího jazyka, vzorce, dějepisná data atd.), také však
zapisování si základních údajů z výkladu učitele, získává žák cenné znalosti, na jejichž základě má pak
prostor k samostatnému kritickému myšlení. Diskutabilní je charakter portfolií, která by primárně měla být
pracovní, ukázková nebo hodnotící. V přírodopise zahrnují žákovská portfolia všechny známé typy
portfolií, žáci nemají sešity, kde by se nacházely základní údaje, z kterých by i rodiče věděli, jaké látce se
má žák věnovat při domácí přípravě. V matematice žáci sešity mají, ale není jasné, k čemu slouží sešit a
k čemu portfolio, zde jde zřejmě o další druh portfolia (výukové), protože je v něm obsažena výuka sama.
V obou předmětech jsou z vedení portfolií i hodnoceni, přestože by portfoliové hodnocení nemělo
představovat celkovou změnu hodnocení. S pracovními listy samotnými souhlasím. Například v zeměpise,
kde je látka v učebnici někdy nesrozumitelně napsaná, je rozhodně lepší, když si žák do portfolia zařadí
mapu, která obsahuje přesně to, co by měl znát. Stále si však myslím, že základní znalosti, fakta, data by
měl obsahovat čitelný a přehledný zápis v sešitě, jako je to na většině škol. Dovolím si citovat ze stránek
RVP, z článku, který se věnuje žákovským portfoliím v primární škole.“ Není cílem učení žáků, ale
prostředkem k němu.“ Tuto metodu používá asi 1 40 škol, údaj neznám přesně, každá si asi konkrétní
podobu vykládá jinak. V určitých předmětech, kde je prostor k užívání portfolií a pomohou žákům při
výuce, bych snad doporučila naší škole využití předem připravených materiálů při konzultacích s ostatními
školami, kde se jejich užívání osvědčilo, nemusela by naše škola ztrácet čas s jejich tvořením.
Jindřiška Matoušková

Toulavá zvířata
Lidé jsou různí, někdo má zvířata rád, jiný zase ne. Někdo trpí tím, že se mu kolem domu potulují
(ať už něčí nebo ničí) kočky, jiný zase tím, že trpí ty kočky, například hladem. Dle názoru starosty
obce, volně pobíhající (tedy ničí) kočky k životu na vesnici patří. Má pravdu, protože je bohužel
dost lidí, kteří kočku prostě vyhodí. Ale druhá věc je ta, že ke starostem obce patří se o toulavé
kočky (ale např. také psy) postarat. Tato oblast je v naší obci opomíjena. Mám ekonomické
vzdělání a chápu velice dobře, že obecní prostředky musí být využívány účelně a hospodárně v
souladu se zájmy obce. A o tom to přesně je, o tom tady píšu. Také může být předmětem debaty
kdy a jak poskytovat obecní prostředky - viz přehled podpor spolků a organizací (Inf. pro obyvatele
obce 1 2/201 3). Ano, jde to i tak, že se problém neřeší, ale to neznamená, že neexistuje. Některé
obce zbudují útulky, jiné tyto útulky pouze využívají, ale není to levná záležitost - za kočku 50, - až
70,- Kč denně !!! Kastrace kočky stojí i 900,- Kč, ale jsou to jednoduché počty, co se více vyplatí a
také je důležité předejít přemnožování koček. Na závěr je třeba uvést některé výňatky zákonů,
které dokazují pravdivost výše uvedeného. Dle § 3 zák. 246/1 992 Sb. a ve znění pozdějších
předpisů: Opuštěná zvířata patří do péče obce ( dle OZ). Obec má povinnost se o opuštěná zvířata
postarat a také hradit náklady spojené s péčí o zvířata v útulku. Nebo další postup k regulaci
populace toulavých koček - finanční nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé
zvíře, zejména psa nebo kočky a podporu činnosti k uskutečnění regulace populace a
neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich s t e r i l i z a c e .
Pro obce jsou doporučovány také informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity
zaměřené na prohloubení odpovědného chování člověka k zvířatům, zejména k zvířatům v lidské
péči !!!
Nevěřím sice, že se něčeho takového dočkám, ale mám za to, že některým lidem a zejména
dětem, by připomínání přístupu ke zvířatům mohlo jen prospět (např. týrání, výbušniny atd.). Také
by se mohl změnit anebo zlepšit pohled na lidi (blázny), kteří nezištně zvířátkům pomáhají.
A. Pavelcová
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