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Pouť sv. Máří Magdalény

Kdy hledat houby, když ne v létě
vlasy Ti budou vonět lesem
a bude krásně na tom světě
i když v koši nic nepřinesem…
Před nedávnem jsme s kolegyní prodávaly na dříteňské pouti linhartovské dobroty a keramiku a na zámku mne zaujala
výstava černobílých fotografií s názvem
„Krásy Šumavy a lufťáci“, která mapovala činnost Klubu československých
turistů na Volyňsku. Měla jsem pocit, že
se čas zastavil a já si přála se tímto časem projít… A vlastně, proč bychom se
nemohli zastavit i nyní? Co nám v tom
brání?
Co může být krásnější než vyjíti si s holí v
ruce a rancem na zádech a v zanícení touhou hledat tiché, osamělé cesty, vedoucí
ke skrytým útulkům krásy neposkvrněné
tisíciokým davem všedních duší.

V roce 1926 napsal jednatel klubu Ing.
Emanuel Lukeš tento postřeh: „A půjde-li kdo cestami těmi a má-li jen trochu
porozumění pro mohutnost krás přírodních, užasne nad přívalem svěžích
dojmů, nad pestrou a proměnlivou řadou
skvělých obrazů přírodní scenerie našich
lesů, řek a horských řetězů a řekne si v
duchu, že vše to je neskonale krásnější,
než lze slovem vylíčiti, perem vypsati, a
bude hledati v zásobě slov a pojmů výrazy více přiléhavé a více a více vystihující
údiv, překvapení, radost a i vytržení nad
krásou hvozdu, skalních divočin a hradních rozvalin. Krása ta má však do sebe
něco ještě mnohem vznešenějšího.

Letošní pouť sv. Máří Magdalény byla zahájena v páteční večer 20. 7. taneční
zábavou s kapelou Parkán.
V sobotu odpoledne se uskutečnil již 44. ročník fotbalového turnaje O pohár Petra
Chelčického. O tento pohár se utkalo celkem sedm mužstev, která se rozdělila do
dvou skupin. Ve skupině A byly Vodňanská drůbež, All star team a Šťouchovci. V
B skupině hrály čtyři týmy: FK Chelčice, prachatická Marná snaha, Many Team
a Výběr pralesa, kde se sešli převážně hráči z III. třídy. Do semifinálových bojů
nakonec postoupila z první skupiny Vodňanská drůbež, All star team a z druhé skupiny Marná snaha a Many team. Celkovým vítězem se stal Many team, druhé místo
obsadila Marná snaha a třetí místo Vodňanská drůbež. Individuální ocenění získal
Václav Cais z Marné snahy jako nejlepší hráč, Stanislav Štajer z Many teamu jako
nejlepší střelec a jako nejlepší brankář byl oceněn Tomáš Babický z Vodňanské
drůbeže. Všem zúčastněným, pořadatelům a rozhodčím děkujeme za nádherný turnaj a budeme se těšit na příští rok u 45. pokračování.
Sobotní program pokračoval v podvečer poutní mší v kapli sv. Máří Magdalény Na
Lázni, kterou vedl P. Josef Prokeš. Přišli sem nejen místní, ale i poutníci z okolí,
např. z Vodňan.

- pokračování na str. 3 -

P. Novák, M. Cinádrová
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Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 21. 5. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a ing. Petra Nováka

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
•
•
•
•

program Zastupitelstva obce beze změn
rozpočtové opatření č. 2
účetní závěrku obce Chelčice za rok 2017
účetní závěrku MŠ Chelčice za rok 2017
Směrnici pro nakládání s osobními údaji s účinností od 22. 5.
2018
• dodatky č. 1 k pracovním smlouvám zaměstnanců obce pro
zajištění náležitého zabezpečení osobních údajů podle čl. 5
odst. 1 písm. f) nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
osobních údajů
• prodej stavby „Přívodní řad Libějovice – Chelčice“ Jihočeskému vodárenskému svazu, ČB
• Smlouvu č. KR02/2018/18220/UP o úhradě nákladů změny
územního plánu s firmou ČEPS, a.s.

Zastupitelstvo obce stanovilo:
• sedmičlenné zastupitelstvo pro volební období 2018 – 2022

Zastupitelstvo obce projednalo:
• záměr prodat pozemky formou veřejné vyhlášky a ukládá starostovi zajistit přípravu vyhlášení záměru, specifikaci podmínek budoucích kupních smluv a pravidel pro podání nabídek
obálkovou metodou

Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 11. 6. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Mgr. Ivu Bukačovou a ing. Věnceslavu
Jakubcovou

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• Závěrečný účet obce za rok 2017 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad

• bezúplatný pronájem části obecního pozemku p.č. 5/15 o výměře 42 m2
• znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci na
akci „Rekonstrukce LC Hůrka“, zahájení výběrového řízení
v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce LC Hůrka“, seznam navržených dodavatelů a členy a
náhradníka hodnotící komise
• navrženou variantu přehodnocení – přesoutěžení položky kolový nakladač v souladu s doporučením SFŽP v rámci projektu „Separace komunálního odpadu v obci Chelčice“ a ukládá
starostovi zajistit vypsání nového zadávacího řízení na tento
stroj
• uzavření úvěrové smlouvy s poskytovatelem Societe Generale Equipment Finance Republic s.r.o. na pořízení stávajícího
traktorového nakladače
• záměr prodat pozemkové parcely formou obálkové metody a
datum výběrového řízení na středu 27. 6. 2018 od 17,00 hodin
ve Sportbaru Chelčice
• uzavření dvou pracovních smluv na částečný úvazek v rámci
projektu „Chelčice komunitní centrum – komunitní práce“,
reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008140, prioritní osa
OPZ: 2 Sociální začleňovaní a boj s chudobou poskytovatele
MPSV

Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 16. 7. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a Jindřicha Turka

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
• poskytnutí účelového daru ChDsL ve výši 300 000 Kč na spolufinancování stavební části objektu „Nový Linhart“
• na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Chelčice – Dopravní automobil“ společnost
Milan Král a.s. s nabídkovou cenou 713 436,37 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
• účelový dar ve výši 20 000 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu oprav kostela sv. Martina
• mimořádnou předčasnou splátku dvou podnikatelských úvěrů za předpokladu dodržení předčasné splátky zůstatků úvěrů
bez sankce ze strany bankovního ústavu
• uzavření rezervačních smluv na stavební pozemkové parcely
č. 43/26 a č. 47/1, 43/28 v lokalitě Pod farskou zahradou
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• zveřejnění záměru na prodej pozemkové parcely č. 43/25 v
k.ú. Chelčice o výměře 988 m2
• podání žádosti o překlenovací úvěr u Komerční banky ve výši
5,5 mil. Kč na předfinancování stavby „Komunitní centrum
Chelčice“
• účelový dar FK Chelčice ve výši 30 000 Kč

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• nabídku na odprodej pozemků na LV č. 50 a č. 130

Z

Volební komise
Oznamujeme občanům, kteří jsou starší 18
let s trvalým pobytem v Chelčicích a mají zájem být členem okrskové volební komise pro
volby do Zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.
října 2018, aby se nahlásili v kanceláři Obecního úřadu nejpozději do pátku 31. 8. 2018.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• zprávu komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Rekonstrukce LC Hůrka“, reg. číslo projektu
18/006/04320/231/000108 a schvaluje výběr nejvhodnější
nabídky firmy Jan Štolka – STAVKO, Volary s nabídkovou
cenou 2 448 581 Kč bez DPH a ukládá starostovi obce podpis
smlouvy s vybraným dodavatelem
• informaci starosty o přípravě kandidátních listin pro volby do
zastupitelstva obce ve dnech 5. - 6. 10. 2018
• informaci starosty o výzvě MZe vlastníkům vodovodů a kanalizací ve věci tvorby prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací
• informaci starosty o postupujících pracích při odstraňování
následků kůrovcové kalamity v obecních lesích včetně informací o průběhu financování a ekonomice těžby a následných
pěstebních pracích

Letní zálety na houby
- pokračování ze str. 1 Mluví k srdcím našim jako rodná matka k vlastním dětem, neskonale dojemněji a tklivěji než nádhery dalekých moří a než
temena cizích hor, od nichž mnohdy ne dosti vlídně odrážejí
se zvuky řeči jiné, zpěvů jiných, než je ta nám tak drahá mluva
vlastní.“
A tak pojďme se „jen tak projít“, vzít si košík na houby, ostružiny, maliny či bylinky a možná nás čekají nečekaná dobrodružství. Tentokrát se s Vámi rozloučím milým krátkým příběhem
básníka Františka Novotného, který k němu použil namátkou
vybraných čtyřiatřicet názvů hub.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci své jubileum:
Jan Baloušek nejml.

Magdaléna Šmídová

Anna Kortusová

David Tůma

Ladislav Sedlák

Marie Turková

Simona Nekovářová

Matěj Tůma

Ludmila Stahlová

Václav Mach

Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
V červnu se manželům Lucii a Jakubovi Slavíkovým
narodil syn David. Gratulujeme!
Dne 28. července 2018 si řekli své ano slečna Pavlína
Čejková a pan Václav Nídl. Přejeme vše nejlepší na
společné cestě životem, hodně štěstí a lásky.

„Statný kovář, starý to a bedlivý kozák, liška podšitá, když jeho
babku posedne satan a v hadovku smrdutou se promění, její jazyk pak žlučníkem se stane a co slovo, to špička jízlivá. Není
divu, že lišák kovář zatouží vzlétnout jako holubinka. Helmovku nezájmu nasadí, obuje lakovky, za humny květnatec opatří a
jako sluka či srnka lehce nabere směr k mlynářce Václavce. Je
to prý pýchavka, ale šťavnatka, která za ucháč penízovek závojenku poodhrne a čechratku podvinutou, ba i žemličku ukáže.
Inu život je pestřec, ale vláknice povinností se náhle ozve. Zapomněl nasypat kuřátkům, tak mlženkou se přes pavučinec žene,
až uklouzne po klouzku a do mechovky jak na hnojník klesne. A
ona, penízovka sametonohá, kde je jí konec?“
A tak Vám, milí čtenáři, přeji krásné letní brouzdání přírodou a
plné košíky.

Klára KM.
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Aktivity naší mateřské školy v Chelčicích na závěr školního roku 2017/2018
V pondělí 28. května proběhlo před mateřskou školou „Na
paloučku“ za slunečného počasí fotografování třídy Medvíďat
a Koťat a nakonec i nás pedagogických i nepedagogických
pracovníků, abychom měli památku na školní rok 2017/2018.
Všechny děti se oblékly do svátečního a moc jim to slušelo. Focení jsme si všichni společně užili.

poledne sešli na Obecním úřadu. Děti zazpívaly a zarecitovaly
rodičům písničky a básničky a po zaslouženém aplausu obdržely
na památku na školku od paní učitelek knihu pro budoucí čtenáře
a odznak s nápisem JSEM ŠKOLÁK. Pan starosta předal dětem
pamětní list, tašku plnou dobrot a popřál, ať se dětem ve škole
daří. Všichni se do školy moc těší.

Ve čtvrtek 31. května jsme na školní zahradě oslavili nadcházející Den dětí a uspořádali pro naše svěřence olympiádu. Děti
jsme rozdělily do čtyř skupin a mohlo se začít závodit. Objevily
se zde disciplíny jako hod míčkem do pytle, prolézání vakem,
přebrodění přes krokodýlí řeku, chůze po lavičce s pingpongovým míčkem na lžíci, závod na skákacích míčích, podlézání a
přelézání překážek, průlezka, hod míčkem na cíl, skákání v pytli,
skok přes překážku a chůze na lyžích. Děti si olympiádu užily a
získaly dokonce olympijské medaile.
Ve čtvrtek 7. června nám počasí opět přálo při environmentální
výchově. Tentokrát bylo na téma louka a udržitelný zdroj. Paní
ředitelka děti vyzvala, že skřítek popleta roznesl po celé zahradě
obrázky živočichů a neumí je dát do správných zákoutí. Děti se
proměnily v čápy a šly je čapí chůzí hledat. U jidáše jsme se
opět sešli a děti začaly třídit živočichy podle lokalit, do kterých
patří. K vodě vybraly žábu, čápa, vážku, rybu a vodního šneka.
Do lesa ježka a mravence. Nejvíce obyvatel vybraly děti na louku, slimáka, babočku kopřivovou, běláska řepkového, včelku,
čmeláka, vosičku, myš, krtka, hrdličku, kosa, ploštice a slunéčko sedmitečné. Protože už děti dlouho přemýšlely a začaly se
ošívat, přišla na řadu rozcvička s hudebním doprovodem Voda
živá od Anety Langerové. Rozcvička byla v duchu cvičení čchi
kung osmi brokátů pro povzbuzení mysli i těla. Děti pozdravily slunce, následoval lukostřelec, kobra, míček, na špičky chodidel, motýli vsedě, tleskání rukama i nohama, placák, prstová
cvičení i mimická cvičení. Po krásném protažení jsme si sedli
do kroužku a paní ředitelka Klára se dětí ptala, zdali si všimly ve
svém okolí lidí, kteří nevidí, neslyší, nemají končetiny či neumí
polykat. Děti tyto zkušenosti mají a v Chelčickém domově sv.
Linharta se s takto postiženými lidmi setkávají, a právě proto
nemají žádné předsudky takto postižené lidi brát takové, jací
jsou, neukazovat na ně, neposmívat se a naopak zapojit se do
společného tvoření, dát jim najevo svoji přízeň, radost a lásku.
Následovalo občerstvení v podobě bylinných voděnek a přišla
zábavná a hravá část, při které se děti vyřádily do sytosti. Měly
za úkol poskládat puzzle ve tvaru květiny. Každou část puzzle
pak dotvořit pomocí malířské techniky šlikr, tzv. malování bahnem, a lepidlem nalepit lístečky, stonky nebo květy rostlinek
a bylinek jako např. bříza, lípa, různé druhy travin, pampeliška, heřmánek, mák, bršlice, svízel, šťovík, vikev, různé druhy
brukvovitých rostlinek, orlíček, jetel a obilí. Dětem se malování
bahnem velmi zamlouvalo a bahno neskončilo jen na “plátně”,
což jsme se zpočátku snažili korigovat, ale nakonec jsme se jejich radosti a spontánnosti museli smát a prostě je nechat tvořit
do sytosti i s následkem zabahněných svršků, rukou a obličejů.
Na obrázky potřené lepidlem sypaly i připravený písek, takže
nám vyšlo co dílo to originál.
Ve středu 20. června byl velký den především pro předškoláky.
Společně s rodiči a s panem starostou obce Chelčice jsme se od-
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Chelčický domov sv. Linharta
Návštěvníci Víkendu otevřených zahrad vstupovali do zahrady srdcem
Na letošní Víkend otevřených zahrad 9. a 10. června 2018 se
skoro všichni v Linhartu skoro měsíc připravovali: zahrada se
krášlila novými bylinami, dalšími druhy rostlin, vyžínaly se
loučky na trávě a nechávaly ostrůvky pro motýly a hmyzí přátele
zahrady, v zahradě přibyly nové menší kamenné menhiry (poděkování patří dvěma silným mužům dobrovolníkům, kteří kameny
vlastnoručně usadili), přibyly nové keramické sochy, zahradníci
Domova vytvořili nové pěkné keřovité zákoutí u jezírka a také
uživatelé sociálně terapeutických dílen přišli se svými terapeuty
s novým nápadem. U vstupní zadní branky, která je tu celoročně
pro návštěvníky otevřená, pod velkou třešní vznikl velký land-artový objekt – velké dřevěné srdce, do kterého přirozeně mělo
tendenci hodně návštěvníků vlézt, sednout si, odpočinout a někteří si v něm i poleželi, ba někteří i „schrupli“.

A teď nám to sami okomentují:
„Bylo to super, ty si na tom hradě skákala jak šílená.“
„Já jsem mohl pomáhat dělat míchané nápoje, skvělý a až se zase
uvidíme, počítají se mnou.“
„Seznámíš mi s nějakou holkou?“
„Budeme dělat tanyny?“
„Dáme sumo.“
A za nás všechny poděkování centru STROOM DUB za skvělou
organizaci, dobrou náladu a v neposlední řadě za empatii v tak
horkém dni, jako byl tento, totiž za zajištění sprchy, pod kterou
jsme se mohli kdykoliv proběhnout a zchladit…

Soňa a spol.

Svatojánské slavnosti letos s hasiči a harfou
Svatojánské oslavy slunovratu, ohně, světla, čarovné moci bylin a svatojánských mušek se letos moc vydařily – vydařily se
sounáležitostí lidí, přátelskou atmosférou a zážitkem, že i za
bouřky se dějí vzácné chvíle.
Svatojánské oslavy jsme prožívali již od rána 22. června, kdy si
uživatelé vyráběli bylinné snopečky s obilím, dekorace do květináčků i na klobouky, peklo se a připravovaly se pečené brambory se specialitou bylinných tvarohových dipů.

Letošní Víkend otevřených zahrad, který v Linhartu probíhal
celý týden, navštívilo okolo sto návštěvníků, včetně i následných
workshopů pro děti z mateřské školy z Vodňan či Mateřského
centra Duha z Vodňan. Byla to krásná oslava zeleně a krásy zahrad a přejeme jim hodně šetrných a vnímavých návštěvníků.
Ve čtvrtek 21. června se děti konečně dočkaly a s velkou slávou
jsme odjeli autobusem na školní výlet do Hopíku ve Strakonicích. Čekala nás dvoupatrová prolézačka s míčky, nafukovací
skákací hrad s velkou skluzavkou, relaxační koberec, auta a motokáry, trampolína a různé lanové průlezky. Děti se vyřádily do
sytosti a za vzorné chování dostaly mimo svačinu a občerstvení
nanuky, což v tento horký den všichni uvítaly. Domů jsme se
vraceli pěkně unavení.
Na červen jsme se všichni moc těšili, blíží se prázdniny, většinu
času můžeme trávit venku, dozrávají plody a my jsme si poslední
předprázdninový týden zpříjemnili divadelním představením. V
úterý 26. června přijelo divadlo Zvoneček s pohádkou „Peťa a
Madla jedou na prázdniny“, kde byly děti v pohádkovém příběhu
zábavnou formou poučeny o bezpečném chování v době letních
prázdnin.
Přejeme Vám krásné, sluncem provoněné letní dny, spoustu
prázdninových zážitků a legrace a těšíme se na Vás v novém
školním roce 2018/2019.

Paní ředitelka Eva Seberová,
kolektiv učitelek a asistentů MŠ

Klára KM.

Cvičili jsme na Spartakiádě v Prachaticích

Oslava vypukla v 15 hodin, kdy jsme přivítali v naší zahradě
Sbor dobrovolných hasičů z Chelčic, který dal vláhu starým
jabloním, hrušním a třešním a děti obdivovaly krásnou znovu
obnovenou hasičkou techniku na „retro novém hasičském autě“.
Začali jsme péct brambory na ohni a vázat bylinné snopky na
slavnost, přijeli za námi již tradičně přátelé z Pištína a Češnovic, baráčníci v krojích s krásným starým zvykem „nošení líta“.
Mezitím přijela paní harfenistka Jana Kazdová, která se šla připravovat na svůj koncert v kapli sv. Máří Magdalény Na Lázni,
a začalo nám hustě pršet… Přesto jsme si poradili: tvoření probíhalo uvnitř Linhartu, nechyběly i výtečné pečené brambory v
troubě i mnohé jiné dobroty.

Od začátku května jsme pilně nacvičovali a trénovali sestavu
cviků, která nám byla zaslána centrem STROOM DUB, našimi
kamarády. Vyrobili jsme si jednotná trika a těšili se na setkání.
Nastal den 21. 6. 2018 a v Prachaticích na Tatranu začal druhý
ročník spartakiády, tentokrát na skladbu Karla Gotta, spojený
s doprovodným programem. Naši Linharťáci vše s přehledem
zvládli, velká pochvala!

Na chvíli ustal silný déšť a my jsme se i s lítem a všemi zájemci o koncert vydali na nedalekou Lázeň a nelitovali jsme.
Paní Kazdová nás přivítala jemnou, a přesto sugestivní hrou na
harfu, svým zpěvem a neopakovatelnou akustikou v kapli sv.
Máří Magdalény dotvořenou vodním prvkem uprostřed kaple.
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Taoistickými básněmi doprovodila koncert Klára Kavanová
Mušková, a když koncert skončil, všichni jsme seděli, mlčeli a
nechtělo se nám domů. Bylo po dešti, vysvitlo slunce a svátek
sv. Jána se vydařil.
Díky všem, kteří přišli, díky všem, kteří pomohli toto krásné odpoledne vytvořit.
Milí Chelčičtí, přijďte příští rok i Vy, jste srdečně zváni. Však to
máme doma…

Všichni z Linharta

Propojme se zlatou nití…
Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu
zlaté kolekce malířů s mentálním
a tělesným postižením z Chelčického
domova sv. Linharta, o. p. s.

razů může tak každý pomoci k existenci chelčického Domovu,
který na svou přímou charitativní pomoc potřebuje ročně získat
celý jeden milion.
Kolekci šedesáti obrazů našich uživatelů sociálně terapeutických dílen můžete vidět osobně v České spořitelně na náměstí
Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích anebo jednotlivé
obrazy celé Zlaté kolekce na e-shopu na www.linhart-chelcice.
cz, kde si je můžete zamluvit nebo přímo zakoupit.
Nebojme se být „zlatí“, svými dary, schopnostmi, ale také zlatým srdcem, které dává bezpodmínečně.

Za celý Chelčický domov sv. Linharta děkuje
Klára Kavanová Mušková, ředitelka společnosti

Vztah k přírodě hledají i ti nejmenší…
Milou návštěvou naší přírodní zahrady byly děti z Vodňan, a to
rovnou ze dvou zařízení – jednak z mateřské školy Smetanova
(předškoláci) a jednak malinké děti s maminkami z Mateřského
centra Duha z Vodňan. Tématem environmentální výchovy pro
předškoláky byla „Vzácná kapka vody“ a všechno interaktivní
tvoření směřovalo k trvale udržitelnému rozvoji naší zahrady,
která se bez vody neobejde. Zalévání dešťovou vodou a ukázka
koloběhu vody bylo pro děti lákavým, a přesto přirozeným tvořením, které přijímaly, stejně jako pití čisté pitné vody, s radostí a
dětskou hravostí. Propojení tvoření v zahradě s přirozenou inkluzí
uživatelů s handicapy brali všichni skvěle a zažili jsme celé dopoledne hodně radosti a legrace. Také maminky s dětmi z Mateřského centra Duha byly potěšeny příjemným prostředím zahrady,
kde odpočívaly, svačily a děti nacházely přírodní poklady zahrady,
které nebraly konce…
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Každodenní otrhávání divizny velkokvěté, měsíčku lékařského, yzopu lékařského, levandule, mateřídoušky, dobromyslu,
saturejky či mnoha druhů šalvějí a dalších a dalších bylin na
naší pestrobarevné zahradě není vůbec jednoduché a velké poděkování patří uživatelům Domova, kteří pod vedením paní J.
Sonntagové a Š. Balouškové pečlivě otrhávali byliny a sušili na
sítech. V měsíci červenci, kdy v Domově probíhá rekonstrukce
a uživatelé mají v tomto čase období dovolené, patří velké díky
mnohým dalším kolegyním v Domově sv. Linharta, ale také dobrovolníkům, kteří nám v zahradě pomáhají.
Pokud potřebujete na své neduhy některé z našich bylin, neváhejte se obrátit na naši šikovnou zahradnici, paní Jaroslavu
Sonntagovou, která Vám poradí a předá potřebné byliny. „Zdraví
z Boží lékárny“ je pro tu pro všechny potřebné.

Za všechny v Domově, Klára Kavanová Mušková

• Veškerý výtěžek z prodeje bude použit na provoz Sociálně terapeutických dílen chelčického Domova
pro osoby s mentálním a tělesným postižením
• Prodej obrazů probíhá prostřednictvím e-shopu na www.linhart-chelcice.cz
• Obrazy Vám budou předány osobně při slavnostní dernisáži 25. září 2018 od 18 hodin při slavnostním
večeru s číší vína a hudbou v České spořitelně – U Černé věže 69/1 v Českých Budějovicích

Od června letošního roku probíhá v letních měsících prodejní benefiční výstava v České spořitelně. Nazvali jsme ji „Nechť Vaše
zlatá nit prot(k)ne náš pestrobarevný svět“.
Jedná se o myšlenku propojení jakousi zlatou nití, která vede
od „zlatých obrazů“, které svou jedinečností, originalitou a zařazením do umění „Brut art“ vedou ke „zlatým lidem“, kteří tuto
hodnotu a čistotu obrazů vidí a chtějí ji ocenit. Zakoupením ob-

Klára KM.

Byliny s láskou trhané
V letních měsících červnu, červenci i srpnu probíhají žně v naší
bylinkové přírodní zahradě. Byliny postupně kvetou, a to je přesně ten okamžik, na který od brzkého jara, kdy některé sázíme,
některé po zimě ošetřujeme, okopáváme a ochraňujeme před
mrazíky, čekáme.

kteří věnovali Domovu 7 000 Kč a mnozí si zakoupili dárkové
předměty pro své blízké.
Chtěli bychom všem „Olšovičákům“ poděkovat za jejich otevřená srdce, za smysl pro solidaritu a za to, že svým dobrovolným
příspěvkem velkoryse podpořili náš Domov, který se věnuje
potřebným. Tento finanční dar bude z 20 % využit na exkurze
pro uživatele, kteří nemají finanční prostředky na zaplacení výukových programů, a 80 % bude využito na vybavení a materiál
do sociálně terapeutických dílen a pro uživatele v sociálně aktivizačních službách, což je další sociální služba v chelčickém
Domově, která zatím není financována z dotačních projektů a
kterou 100% hradí uživatelům chelčický Domov.
Milí Olšovičtí, gratulujeme Vám nejen k vašemu historickému
výročí, ale také ke vzájemné pospolitosti a odvaze vidět druhé a
dokonce jim i podat pomocnou ruku!

Vše dobré přejí všichni z chelčického Linharta

Gratulujeme Olšovickým k 770. založení obce
Dne 7. července 2018 slavili „Olšovičáci“ a celá přízeň „olšovická“ velkou slavnost. Před 770. léty byla založena jejich obec,
původním názvem Volišovice, jejíž první písemná zmínka pochází z roku 1248.
Chelčickému domovu sv. Linharta je velkou ctí, že od paní starostky, paní Maříkové, a od Olšovických dostal již druhým rokem pozvání účastnit se této pouti.
Celá pouť měla velmi krásnou, přátelskou atmosféru spojenou s
kulturním programem. Linhartovští se mohli prezentovat keramickými a potravinovými výrobky svých uživatelů, lidí s tělesným a mentálním postižením, kteří docházejí do sociálně terapeutických dílen Domova a do dalších dvou ambulantních služeb.
Obec Olšovice má trvale žijících 48 obyvatel, a přesto čtvercová
náves v Olšovicích byla o pouťové neděli plná velkorysých lidí,

NECHŤ VAŠE ZLATÁ NIT
PROT(K)NE
NÁŠ PESTROBAREVNÝ SVĚT…

Červenec - Srpen

Obec Dříteň nás krásně přijala
O víkendu 14. a 15. července 2018 při dřítenské pouti plné zajímavého programu, koncertů, výstav, hudebních a tanečních
vystoupení dostal prostor i Chelčický domov sv. Linharta. V
prostorách zámku na vstupním schodišti měli Dřítenští možnost
shlédnout výstavu obrazů uživatelů sociálně terapeutických dílen Chelčického domova a v neděli si mohli návštěvníci poutě
zakoupit naše dárkové předměty. Nejvíce se líbily potravinové
produkty Domova, nová levandulová šťáva, rybíz á la brusinky
ke svíčkové, pečené čaje či dobré čatní k masu či těstovinám.
Dříteňští také obdivovali květináčky, někteří si je rovnou koupili, někteří si je objednali na míru.
Milí Dřítenští, děkujeme za přízeň, ochotu a laskavost, s jakou
jste nás přijali, a těšíme se na další setkání s Vámi!

S díky Linharťáci

L
I
N
H
A
R
T

7

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XX. - 2018		

Červenec - Srpen

Zpravodaj obce Chelčice			

FK Chelčice
S
P
O
R
T

8

2. 6. 2018

Stachy – FK Chelčice 0:3 (0:1)
Góly: 2x Šácha, Kouba
Sestava: Novák – Turek, Kapusta, Pícha, Machnyk – Trobl, Křenek, Kouba, Tesař – Šácha, Kouba
Chelčice udělaly před zápasem několik změn v sestavě a také
změnily rozestavení. To týmu rozhodně pomohlo a od začátku se
prezentoval dobrým výkonem. Výrazně se zlepšila kombinace a
přechod do útoku. V první velké šanci utkání se ocitl Marek Lang,
který šel sám na gólmana Šebánka. Jeho pokus však dovedl výborně domácí gólman zlikvidovat. Lang byl i nadále aktivní a svým
pohybem dělal problémy domácím. V páté minutě se pokoušel
otevřít znovu skóre utkání, ale nastřelil jen břevno. Hosté dostávali domácí pod tlak a nepouštěli svého soupeře do větších šancí.
To přinášelo další a další šance. Velkou příležitost měl Šácha, jeho
opakovaný střelecký pokus dovedl dvakrát zlikvidovat domácí
gólman a napotřetí mu pomohla tyč. Hra se od 25. minuty více
uklidnila a vypadalo to, že se do kabin půjde za nerozhodnutého
stavu. Proti však byl Šácha, Kouba našel chelčického útočníka v
pokutovém území a ten levačkou otevřel účet utkání – 0:1.
V druhém poločase byli stále lepší hosté a to se projevilo i na
skóre. V 66. minutě Křenek nasadil jesličky domácímu obránci a
přihrál před prázdnou branku zcela osamocenému Šáchovi – 0:2.
Definitivní tečku utkání dal Kouba. Hostující útočník si popotáhl
míč na velkém vápně a technickou střelou nedal Šebánkovi šanci
– 0:3. Stachy mohly korigovat stav zápasu v 85. minutě, ale hostující obrana byla pozorná a nebezpečí před Novákem uhasila.
10. 6. 2018

FK Chelčice – Strunkovice nad Blanicí 1:0 (0:0)
Góly: Lang Marek
Sestava: Novák – Tesař, Pícha, Kapusta, Machnyk – Kiš, Křenek, Turek, Lang Marek – Kouba, Šácha
V zápase, ve kterém se mohlo zdát, že již o nic nejde, byl opak
pravdou. Před zápasem se domácí dozvěděli, že sestupová matematika je stále nejistá a ve hře je možnost sestupu i z třetí pozice od
konce. Chelčice tak k utkání přistupovaly se vší vážností. Domácí
od začátku pokračovali ve zlepšeném výkonu, kterým se prezentovali v minulém kole proti Stachám. Pozadu však nebyli ani hosté a
ukazovali, že jsou právem ve vyšších patrech tabulky. První šance
utkání přišla po patnácti minutách hry. Centr z pravé strany hřiště
podcenil Řezníček a míč přistál na hlavě Marka Langa, ten ho však
nedovedl nasměrovat do branky. Strunkovice narážely na dobře
zformovanou obranu a jen s problémy hledaly skulinky. Jedna z
mála příležitostí se zrodila od nejnebezpečnějšího hráče hostů. Žurek využil více místa na kraji obrany a dostal se do střelecké pozice. Jeho pokus však zneškodnila dvojice Novák, Kapusta.
V druhém poločase si byla obě mužstva vědoma toho, že moc gólů
nepadne a budou rozhodovat jen malé chyby. K otevření skóre
měli blíže hosté. V 56. minutě Strunkovice zahrávaly rohový kop.
Hosté se dostali k hlavičkovému pokusu vně pokutového zázemí,
ale ke své smůle branku minuli. Další šance Strunkovic na sebe
nenechala dlouho čekat. Rychlý protiútok řízený Žurkem a Němečkem zakončoval Šimčík, ale jeho střelecký pokus z vyložené

pozice na poslední chvíli zablokoval Marek Lang. Ten se stal hrdinou okamžiku o pár minut později na druhé straně hřiště. Šácha
přetlačil obránce Strunkovic a míč se tak mohl dostat ke zcela osamocenému Langovi, který zkušeně uklidil míč k pravé tyči Řezníčkovy branky. Chelčice se tak v 70. minutě ujaly vedení – 1:0.
16. 6. 2018

Čkyně – FK Chelčice (1:0)
Góly: Turek (p), Toman – Šácha
Sestava: Novák – Trobl, Kapusta, Pícha, Machnyk – Lang, Kouba, Turek, Tesař – Šácha, Štěch
V posledním kole soutěže čekal na Chelčice velmi silný soupeř.
Čkyně se celou sezónu pohybovala na nejvyšších příčkách. Závěr
sezóny jí však nevyšel podle představ, a tak domácí chtěli napravit
dojem před domácími fanoušky. V úvodu utkání byla obě mužstva
silná v kombinaci a dostávala se do zakončení. Ovšem veškeré
pokusy končily mimo branku. Na otevření účtu zápasu se čekalo
do 16. minuty. Bývalý hráč Chelčic Schwamberger dostal přihrávku v pokutovém území, pustil si míč a nechal se faulovat Machnykem. K pokutovému kopu se postavil Turek, který střelou k levé
tyči proměnil – 1:0. Domácí se dál pokoušeli a chtěli přidat druhý
gól do konce prvního poločasu. Nejblíže k tomu měli v 31. minutě.
Ale samostatný únik nedovedli hráči Čkyně dotlačit do brány.
V druhém poločase se herní projev domácích zvedl a na hřišti
dominovalo jen jedno mužstvo. Za zlepšený výkon byla Čkyně
odměněna gólem v 51. minutě. Toman dostal přihrávku přes celé
velké vápno a technicky uklidil míč k levé tyči – 2:0. Domácí se
dostali do herní pohody a vytvářeli si více další šance. Příležitost ke zvýšení měl v 62. minutě Schwamberger, který se dostal
do samostatného úniku. Jeho střelu však vytěsnil Novák mimo
branku. Další šance na sebe nenechaly dlouho čekat. Čkyně byla
zvláště nebezpečná ze standardních situací, ale v zakončení jí
chybělo štěstí. Hosté se dostali do zápasu na konci utkání, kdy
domácí nemysleli na zadní vrátka. Toho v nastaveném čase využil Šácha. Samostatný únik zakončil přesně k pravé tyči – 2:1.

Chelčice se mohou těšit na nové soupeře
Po posledním kole bylo jasné, že postupuje Lažiště a po několika
letech se vrací do A třídy. Naopak sestupoval Zdíkov a Vacov B.
Další důležitou zprávou bylo nepřihlášení I. A třídy v Dobré
Vodě, která tak umožnila postup druhému týmu s největším počtem bodů v B třídách. Tímto týmem nakonec byly Lhenice.
Dále orgány FAČR rozhodly o zařazení Netolic a Dřítně do budějovické skupiny A, což znamenalo další úbytek týmů v B skupině.
Nakonec se Chelčice můžou těšit na šest nových soupeřů. Po
roce se vrací SK Sedlec, který spadl z A třídy. Stejný osud potkal
i vacovské áčko. Poté dva postupující z okresních soutěží: ze
Strakonic to je Dražejov a z prachatického okresu Prachatice B,
které hraje na hřišti v Záblatí. Šestici pak doplní dvě staronová
mužstva Bělčic a Oseka B.
Sezóna 2018/2019 sice začíná až v druhé polovině srpna, ale už
teď se můžeme těšit na zajímavý ročník, který nebude mít nouzi
o dramatické momenty.
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FK Chelčice
21. 7. 2018

Překvapivý vítěz 44. ročníku turnaje Petra
Chelčického
Mužstva se rozdělila do dvou skupin. Ve skupině A byla jen tři
mužstva, ale každé patřilo k favoritům na vítězství – Vodňanská drůbež, All star team a Šťouchovci. V B skupině hrály čtyři týmy. Domácí FK Chelčice, prachatická Marná snaha, Many
Team a Výběr pralesa, kde se sešli převážně hráči z III. třídy.
Do semifinálových bojů nakonec postoupila Vodňanská drůbež,
All star team a z druhé skupiny Marná snaha a Many team. FK
Chelčice, Výběr pralesní ligy se Šťouchovci si to rozdali ve skupině o 5. až 7. místo. Zde si suverénně počínali domácí, kdy vyhráli oba své zápasy. Na šestém místě se pak umístili Šťouchovci
a sedmou příčku obsadil Výběr pralesní ligy.
Semifinálové souboje přinesly velkou podívanou. Loňský vítěz All star team vyzval Many team a ve velké přestřelce, která
skončila 6:6, se na penalty nakonec radoval nováček Many team
a čekal na svého soupeře. I druhé semifinále mezi Vodňanskou
drůbeží a Marnou snahou musely rozhodnout pokutové kopy.
Zde byli šťastnější borci z Prachatic a mohli se těšit na boj o

příčku nejvyšší. Zápas o třetí místo ovládla Vodňanská drůbež,
která si po roce opět z Chelčic odváží pohár za třetí místo.
Finále se odehrálo za deště a ve velkém nasazení. Obě mužstva
si byla vědoma síly soupeře a myslela hlavně na zadní vrátka.
Nebylo tak překvapením, že se šlo opět do penaltového rozstřelu. V něm o svém vítězství rozhodl Many team, který mohl slavit
trofej nejcennější.
Všem zúčastněným, pořadatelům a rozhodčím děkujeme za nádherný turnaj a budeme se těšit na příští rok u 45. pokračování.
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč:
Václav Cais (Marná snaha)
Nejlepší střelec: Stanislav Štajer (Many team)
Nejlepší brankář: Tomáš Babický (Vodňanská drůbež)
Celkové pořadí 44. turnaje Petra Chelčického
1. Many team		
5. FK Chelčice
2. Marná snaha		
6. Šťouchovci
3. Vodňanská drůbež
7. Výběr pralesní ligy
4. All star team

P. Novák

Výstava ovoce „K výročí založení republiky“
Každým rokem v říjnu (letos 12. 10. – 16. 10.) se koná ve SOŠ
veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Rudolfovské ulici č. 92 v Českých
Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava má svou
dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem devatenáctým.
Tématem letošní výstavy je 100. výroční založení naší republiky.
„Naše škola byla založena v roce 1886 jako Česká hospodářská
škola na místě zvaném Na Krásné vyhlídce (dnešní Rudolfovská
ulice č. 92). Například ve školním roce 1898-1899 studovalo ve
dvou ročnících 22 žáků. V letech 1918-1948 byly při škole postupně otevřeny kurzy pro učitele lidových hospodářských škol, lidová
škola zemědělská a učňovská škola zahradnická. V současné době
naši školu navštěvuje kolem 600 žáků všech maturitních oborů, dále
také mnoho posluchačů Jazykovou školu. Celkový počet zaměstnanců je 107. Pedagogický sbor je stabilní, a to jistě také přispívá
k dobré pověsti školy,“ dodává ředitel školy Ing. Břetislav Kábele.
Náplň výstavy: Každý rok mnoho pěstitelů z Čech, regionální
zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat a také hodnotit. K vidění
bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15
odrůd hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně,
asijské hrušky („nashi hrušky“), jeřabiny, dřín obecný a další
málo známé ovoce a podzimní plodová zelenina.
Soutěže v rámci výstavy: návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko
školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek
odpoledne, první den výstavy. Součástí je také expozice včelařů.
Vystavují se také perníčky a historické odrůdy ovoce, odborníci
poradí v pomologické a pěstitelské poradně. Tato expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se výstava
uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu hudební

produkce a mluveného slova výstavu zahájí. Během výstavy
studenti také prezentují své maturitní práce a maturitní projekty.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00
do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech
oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství,
Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy
při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také
sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu moderním
traktorem a kombajnem, projet se na koních. V areálu školy je k
tomuto účelu také vystavena velká a malá mechanizace, kombajny, moderní traktory a další zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a
strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.

Mgr. Olga Cahová
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12.30 – 14.00 – Beseda s Mons. Václavem Malým (moderuje Mgr. Michal Sekyrka)

14.30 – 15.15 – Pocta pro Martina Luthera Kinga, pásmo spirituálů a textů v přírodní zahradě Domova, účinkuje Gospel kvintet z Husova domu z Českých Budějovic

Na setkání se všemi, kteří chtějí více poznat myšlení Petra Chelčického, se těší
Zástupci Obce Chelčice
Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
členové Bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
MAS Rozkvět, z.s.
Prosíme o nahlášení, zda si přejte na sobotu 6. 10. objednat oběd (na tel. 608 076 360 nebo emailem
cinadrova@linhart-chelcice.cz)

		

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE
Zpravodaj obce Chelčice vydává Obecní úřad Chelčice v nákladu 200 ks pod r. z. MK ČR E 12986.

Šéfredaktor, korektury a redakční práce: Markéta Cinádrová, sběr a příprava příspěvků: Martina
Lukešová, Klára Kavanová Mušková, sazba: Václav Mach, tisk: Chelčický domov sv. Linharta.

V aktuálním čísle mohou být uveřejněny pouze příspěvky dodané do 15. dne předešlého měsíce před uzávěrkou. Na všechny uvedené
příspěvky mají výhradní práva jejich autoři, další publikování je dovoleno pouze se souhlasem redakční rady. Předplatné je možné zajistit na
Obecním úřadě v Chelčicích. © 2018 OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského
povstání“).

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,

10.45 – 11.30 – Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Martina

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,

10.30 – 10.45 – Občerstvení

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,

9.30 – 10.30 – Prohlídka Památníku Petra Chelčického se slovem Daniela Freitingera o životě a díle
Petra Chelčického

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,

9.00 – Zahájení slavnosti u pomníku Petra Chelčického na návsi obce Chelčice

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),

8.30 – sraz účastníků v Chelčickém domova sv. Linharta (Chelčice čp. 1)

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,

Program:

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,

na téma
„Není ani pohlcení, ani splynutí,
ale setkání“

11.45 – 12.30 – Oběd
OSČ MV 30. 4. 2018

Občané mladší 15 let

Občané starší 15 let

MV = 500 Kč
MV = 250 + 250 Kč

ORP
250

250

= 500 Kč

= 1.000 Kč

MV

500

MV = 500 + 500 Kč

ORP
500

MV = 1.000 Kč

MV

Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech

= 300 Kč

ORP = 300 Kč

100

ORP

200

MV = 300 Kč
MV = 200 + 100 Kč

ORP

MV

= 500 Kč

ORP = 500 Kč

ORP

250

MV = 250 + 250 Kč
250

MV = 500 Kč
ORP

MV

Vydání do 5 pracovních dnů

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

za správní poplatek 100 Kč

- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti

PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo

(nelze žádat u Ministerstva vnitra)

městských částí Praha 1 až 22)

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů

Vydání občanského průkazu do 30 dnů

- u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo

městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra

městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů

9. ročník

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem),

sobota 6. října 2018
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

Mezinárodní dny Petra Chelčického

OSČ MV 30. 4. 2018

Občané mladší 15 let

Občané starší 15 let

500

= 2.000 Kč

MV = 1.500 + 500 Kč

ORP

1.500

MV = 2.000 Kč

MV

2.000 = 6.000 Kč

ORP

4.000

MV = 6.000 Kč

MV = 4.000 + 2.000 Kč

MV

Vydání do 24 hodin v pracovních
dnech

2.000

500

= 1.000 Kč

ORP = 1.000 Kč

ORP

500

MV = 500 + 500 Kč

MV = 1.000 Kč

ORP = 3.000 Kč

1.000 = 3.000 Kč

MV = 3.000 Kč
MV = 2.000 + 1.000 Kč

ORP

MV

ORP

ORP

MV

Vydání do 5 pracovních dnů

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Správní poplatky

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.

Převzetí cestovního pasu

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra.

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů.

Podání žádosti

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.

Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených lhůtách

