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Síla údivu
Tento měsíc mne kontaktovalo 248 lidí,
kteří poté většinou se svými partnery či
rodinou přijeli do Linharta a darovali potřebným lidem z Ukrajiny právě to, co
darovat chtěli a také mohli. Všech těchto
darů si nesmírně se svými přáteli v Domově vážíme a je báječné vědět, že přesně
sedí tomu, koho jsme s nimi obdarovali,
že nejenže věci nosí už do práce, do školy, že s pomůckami ve škole již pracují,
že darované jídlo jim pomohlo nabrat sílu
a doplnit nedostatek živin, že konkrétní
nábytek pomohl vybavit dva byty již pro
samostatné bydlení dvou rodin, že díky
penězům jsme mohli nakoupit věci, které se nedají „dědit“ (jako jsou léky, boty,
spodní prádlo a další…), ale také že čas,
který dobrovolníci věnovali těmto lidem,
když je dovezli k lékaři, zařídili jim práci,
bankovní účet, pomohli vyřídit záležitosti
na úřadech, anebo třeba věnovali chvíli
svého času tím, že si s nimi sedli na lavičku a popovídali si s nimi, má nesmírnou
cenu pro jejich budoucnost.
Za ten měsíc nejsem schopná si vás
všechny, kteří jste přišli a obdarovali,
zapamatovat, ale došla jsem k tomu, že
vás zapisuji do jednoho velikého obrazu
údivu, který se děje v místě naproti kostelu v Chelčicích, v zahradě, na dvoře, ve
dveřích, v chodbách nebo na parkovišti
u auta… a nechávám tento živý obraz
plynout časem, mým životem a životem
mnohých, kteří zde žijí.
Uvědomila jsem si, že se snažíme si celý
život pokládat ty zásadní, správné otázky,
jež nás dovedou k poznání. Že se snažíme si získávat co nejvíce „objektivních“
informací, abychom správně posoudili
politickou situaci, situaci v práci nebo i
v naší rodině. Že se snažíme správně vyhodnocovat, posuzovat, dělat závěry a
stavět se na něčí stranu či „ne-stranu“…
Ale co když je mnohem prozřetelnější
ptát se na naprosté banality a svoje pátrání po smyslu světa začínat u věcí, kolem
kterých nevšímavě chodíme každý den?
Které zažíváme každý den, kterých se dotýkáme, a ony se dotýkají nás?
- pokračování na str. 4 -

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU
MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE, Z.S.
ZA ROK 2021

Vážení členové spolku Mája Tvořivé Chelčice, dovolte mi, abych Vám přednesl
výroční zprávu za rok 2021, respektive jeho druhou polovinu, protože není tomu
tak dlouho, co jsme se viděli na loňské Výroční členské schůzi. V září jsme se
společně potkali ve Sportbaru a pak jsme navštívili připravené divadlo na kurtech.
V té době byl hlavním tématem COVID-19. Společně jsme se bavili o tom, jak asi
bude vypadat podzim a zima, co bude možné zorganizovat a co ne. Nakonec i přes
různá omezení se u nás v Chelčicích uskutečnily všechny hlavní akce. Slavnosti
plodů, Pěkná hodinka a v omezené míře také vánoční setkání u kostela.
Po dvou letech se zdá, že COVID je téma minulosti a věc, se kterou jsme se jako
společnost a celkově lidstvo poprali. Po naději, že už se svět bude vracet do normálu,
jsme opět vystaveni další zkoušce, a to válce na Ukrajině. Tento největší evropský
konflikt od dob druhé světové války bude mít dopad na nás všechny, na Máju, na
kulturu, spolky. Budeme některé věci měnit, přehodnocovat, uskromňovat se. Budeme také hledat nové zdroje pro financování našich aktivit. Budeme muset pomáhat
jak našim spoluobčanům, tak také lidem z Ukrajiny. To vše za předpokladu, že tento
konflikt nebude vyřešen v nejbližší době. Osobně jsem přesvědčen, že to zvládneme.
Hodnoty a aktivity v naší obci jsou dobře nastaveny. Pravě ony hodnoty si budeme
muset nutně připomínat, aby solidarita a sociální nastavení zůstalo naší prioritou.

Komunitní centrum
Například zázemí, které máme v našem komunitním centru, potažmo v Novém
Linhartu, nabízí mnoho možností. Pokud se v současné době podíváme, co zde
probíhá, zjistíme, že jsou to převážně aktivity, které zahrnují jak malé děti, tak i
seniory.
- pokračování na str. 6 -
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Zprávy z radnice
Usnesení č. 1/2022 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 24. 1. 2022
Zastupitelstvo obce volí:
• a) ověřovateli zápisu Mgr. Ivu Bukačovou a ing. Miroslava
Duška – usnesení č. 1/2022/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení
č. 1/2022/2
• rozpočtové opatření č. 10 v paragrafovém a položkovém znění – usnesení č. 1/2022/5
• formu dodávku materiálu na zpevnění terénu prostranství
před rodinným domem čp. 75 – usnesení č. 1/2022/6
• d) dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ze dne 12. 9. 2002 příspěvkové organizace Obce Chelčice Mateřská škola Chelčice – usnesení č. 1/2022/7
• maximální objem velkoobjemových a nebezpečných odpadů
ukládaných občany z domácností individuálně na skládku
Rumpold Vodňany na 0,5 t/občan/rok – usnesení č. 1/2022/8
• střednědobý výhled na období 2022–2025 – usnesení
č. 1/2022/9
• „Smlouvu směnnou a kupní o převodu nemovitých věcí“
a ukládá starostovi zajistit potřebné podpisy k této smlouvě a provedení vkladu do Katastru nemovitostí – usnesení
č. 1/2022/10
• odměny zaměstnancům obce – usnesení č. 1/2022/11/b

• ceník za roční svoz a uložení komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na rok 2022
s platností od 1. 1. 2022 – usnesení č. 1/2022/11/e
• Směrnici pro nakládání s osobními údaji – usnesení
č. 1/2022/11/f
• půjčku ve výši 100 000 Kč Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s. za účelem pokrytí provozních a mzdových nákladů
v 1. Q roku 2022, která bude vrácena do 31. 7. 2022 – usnesení č. 1/2022/11/g

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• formu finančního příspěvku dle požadavku vlastníka na
zpevnění terénu prostranství před rodinným domem čp. 75
– usnesení č. 1/2022/6
• pronájem zahrádky z důvodu aktuálně neuvolněného pozemku – usnesení č. 1/2022/11/d

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci o zahájení realizace stavby „Alzheimerhome“
v Chelčicích čp. 101 – usnesení č. 1/2022/11/a

Zastupitelstvo obce projednalo:
• náležitosti kupních smluv parcel KN p.č. 43/25, PK p.č.
44/1, KN p.č. 43/28, KN p.č. 47/1 mezi Obcí Chelčice a jejich vlastníky dle Kupní smlouvy o koupi nemovité věci se
zřízením předkupního práva a ukládá starostovi upozornit
tyto vlastníky na nutnost plnění článku „V. Výhrada zpětné
koupě“ této smlouvy – usnesení č. 1/2022/11/c

Usnesení č. 2/2022 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 28. 2. 2022
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a Jindřicha Turka – usnesení č. 2/2022/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení
č 2/2022/2
• návrh rozpočtu na rok 2022, příjmy: 11.985.194 Kč, výdaje:
11.513.140 Kč – usnesení č. 2/2022/5

312,48 Kč a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu – usnesení č. 2/2022/9
• využití bytu 1+0 na adrese Chelčice 123 s ohledem na aktuální situaci na Ukrajině poskytnout tento v rámci humanitární
pomoci uprchlíkům před válečným konfliktem – usnesení č.
2/2022/10/b

Zastupitelstvo obce vybralo:
• na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek k plnění veřejné
zakázky „Pořízení třídicí lopaty pro čelní nakladač“ nabídku předloženou účastníkem výběrového řízení UNIAGRA
CZ, a.s., Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vltavou – usnesení
č. 2/2022/7

• zveřejnění záměru uzavřít pachtovní smlouvu na pozemek
p.č. 853 o výměře 229 m2 v k.ú. Chelčice k dočasnému užívání a požívání – zemědělský pacht – rostlinná výroba. Pacht
bude uzavřen na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2027.
Předpokládaná cena pachtovného činí 3.000 Kč/ha – usnesení č. 2/2022/6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2022 – usnesení č. 2/2022/8

• žádost o ukončení nájmu bytu 1+0 na adrese Chelčice 123
s okamžitou platností – usnesení č. 2/2022/10/a

• výsledek hospodaření MŠ Chelčice za rok 2021 ve výši
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Zprávy z radnice
Usnesení č. 3/2022 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 21. 3. 2022
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a Jindřicha Turka – usnesení č. 2/2022/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení
č. 2/2022/2
• rozpočet na rok 2022, příjmy: 11.985.194 Kč, výdaje:
11.513.140 Kč – usnesení č. 3/2022/5
• účetní závěrku obce Chelčice za rok 2021 – usnesení
č. 3/2022/6
• účetní závěrku PO MŠ Chelčice za rok 2021 – usnesení
č. 3/2022/7
• Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2022–2031 – usnesení č. 3/2022/8
• poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. ve
výši 1.000 Kč na provoz dětské krizové linky – usnesení
č. 3/2022/9
• zveřejnění záměru uzavřít pachtovní smlouvu na pozemek
p.č. 839 o výměře 930 m2 v k.ú. Chelčice k dočasnému užívání a požívání – zemědělský pacht – rostlinná výroba. Pacht
bude uzavřen na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2027.
Předpokládaná cena pachtovného činí 3.000, Kč/ha – usnesení č. 3/2022/9/a
• účelový dar ve výši 30.000 Kč pro FK Chelčice – usnesení
č. 3/2022/9/b
• účelový dar ve výši 25.000 Kč pro OS Mája-Tvořivé Chelčice, z.s. – usnesení č. 3/2022/9/c
• Obecně závaznou vyhlášku Obce Chelčice, o místním poplatku z pobytu – usnesení č. 3/2022/9/e
• uzavření Pachtovní smlouvy č. 1/2022/P na pozemek p.č.
853 o výměře 229 m2 v k.ú. Chelčice k dočasnému užívání a
požívání – zemědělský pacht – rostlinná výroba. Pacht bude
uzavřen na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2027. Předpokládaná cena pachtovného činí 3.000 Kč/ha – usnesení č.
3/2022/9/f
• v rámci realizace stavby Víceúčelové hřiště Chelčice zajistit
přípravu – kabelové rozvody pro vzdálené ovládání a objednávkový systém vstupu na toto sportoviště a související šatny
a sociální zařízení v budově čp. 123 – usnesení č. 3/2022/9/h
• vypracování žádosti o zpracování Plánu ochrany chráněné
památkové zóny Libějovicko-Lomecko právní kanceláří
JUDr. Luboše Průši a jeho podání Odboru památkové péče
Jihočeského kraje – usnesení č. 3/2022/9/j
• výši úhrady za použití mechanizace (čelní nakladač CAISE) ve výši 600 Kč/motohodinu včetně obsluhy – usnesení
č. 3/2022/9/k

• podání Žádosti pro vydání stanoviska k trvalému záboru a
trvalému odnětí pozemků ze ZPF KN 87/7, KN 87/8, KN
93/6, KN 93/7, KN 95/10, KN 87/9, KN 87/4, KN 87/2, KN
87/3, KN 93/2 za účelem realizace projektu „Intenzifikace
ČOV“ – usnesení č. 3/2022/9/m

Zastupitelstvo obce ruší:
• Obecně závaznou vyhlášku Obce Chelčice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu – usnesení č. 3/2022/9/d

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci k organizaci oslav 670. výročí první písemné zmínky o obci a 60. výročí založení FK Chelčice v rámci poutě
sv. Máří Magdaleny ve dnech 22. – 24. 7. 2022 – usnesení
č. 3/2022/9/g
• informaci starosty o jednání se zástupci SPÚ ČR ve věci převodu pozemků ve vlastnictví SPÚ do vlastnictví Obce Chelčice v areálu ČOV Chelčice – usnesení č. 3/2022/9/ch
• informaci starosty o pokynu hejtmana Jihočeského kraje č. 2
k vyčlenění volných ubytovacích kapacit v rámci nouzového
stavu z důvodu reakce na migrační vlnu velkého rozsahu na
území ČR – usnesení č. 3/2022/9/i
• informace o přípravě nových grafických manuálů obce, místních spolků a tradičních kulturně společenských a sportovních
aktivit prostřednictvím aplikace Jihočeský venkov – usnesení
č. 3/2022/9/l

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci září a říjnu slaví výročí:
Anna Vavrušková
Jaroslav Muška
Marie Píchová
Marie Baloušková
Jan Pícha
Blažena Baloušková
Danuše Šebestová
Ivana Stahlová
Stanislav Drázda
Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
V měsíci únoru se Lucii Holečkové a Liboru
Zezulovi narodila dcera Dominika. Blahopřejeme.
V měsíci březnu se Ivaně Machartové narodila
dcera Viktorie. Blahopřejeme.
V měsíci dubnu se Petře Holečkové a Václavu
Jelínkovi narodila dcera Emma. Blahopřejeme.
V únoru zemřela Anna Holečková.
Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Síla údivu
- pokračování ze str. 1 Jako bytost jsem vržena právě sem, jsem zde a mohu žasnout
nad touto realitou, kterou vnímám právě teď, kterou potkávám
právě teď a mohu být věčně okouzlena tímto údivem… Mé hltavé dětské oko, které nám každou vteřinou připomíná, jak slepí,
izolovaní a osamocení jsme ve svých vzorcích myšlení, nás učí
znovu vnímat naše okolí jako jedno velké hřiště. A učí nás čerpat
epochální ponaučení i objevy, jimiž je virtuální svět zaplevelený,
ze svého nejbližšího okolí.
Nebojme se jít do toho, neboť „údiv“ je podstatou i počátkem
všeho (už u Platóna pathos či řecky arché – údiv jako počátek filosofie). Neboť toto pnutí mezi nesouladem očekávání a skutečnosti je právě život. Tento údiv v nás nám totiž umožňuje chápat,
proč tady jsme v celistvosti, a to třeba i ve válce… nepotřebujeme se přiklánět na žádnou stranu, neboť my žijeme v tom, co

právě je, a dokážeme si věci v sobě sami vyhodnocovat.
Člověk najednou zahlédne něco, co všechny jednotlivé věci
propojuje, co je spojuje, co je jejich založením a k tomu pocítí
hlubokou nevýslovnou vděčnost. Najednou je to jasné a zřejmé,
člověk je tím, kdo je obdarován, je obdarován výjimečným způsobem. Údiv se tedy netýká věcí či jevů neobvyklých. Údiv ve
své podstatě je zaměřen především na věci všednodenní, obyčejné věci každodenní potřeby. Obvyklé činy, které provázejí náš
každodenní život.
Přišlo nové jaro, nebojme se objevovat svět, po němž nevšímavě šlapeme a nebojme se žasnout… a když si nebudeme vědět
rady, sedněme si chvilku na lavičku a pozorujme děti, ony nám
to ukáží…

Klára KM.

Informace o zápisu do MŠ
Vstup dítěte do mateřské školy je většinou první velkou událostí
v životě celé rodiny. Najednou si uvědomíte, že již nebudete se
svou ratolestí trávit tolik času, a je samozřejmé, že chcete, aby
mateřská škola, kterou bude Vaše dítě navštěvovat, měla hlavně
hezký přístup k dětem, příjemné prostředí, kvalitní stravování a
splňovala mnohá další kritéria, která jste si sami určili. Pokud
ještě naši školku neznáte, můžete se kdykoli (raději po domluvě)
přijít podívat. Rádi Vás provedeme a přijdete-li i se svým dítětem, můžete ho nechat, aby se zapojilo do právě probíhající
činnosti.
Zápis do mateřské školy není pro rodiče nic složitého. Vlastně
jde jen o to získat žádost, vyplnit ji, nechat ji potvrdit lékařem
Vašeho dítěte a nakonec přinést do školky. Podrobné informace
k zápisu naleznete níže, a pokud si přece jen ještě nebudete jisti,
není nic jednoduššího než nás kontaktovat.

II. Fáze – Sběr žádostí
3. – 4. května 2022

(Po domluvě lze zvolit i jiný termín, avšak poslední žádosti
budou přijímány nejpozději 4. 5. 2022 ve 12 hod.)

Ředitelka mateřské školy Chelčice, Chelčice 2, 389 01
Vodňany po dohodě se zřizovatelem Obcí Chelčice a
v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)
stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

I. Fáze – Vydávání žádostí

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Chelčice
Termín:
od úterý 3. 5. 2022
do středy 4. 5. 2022
Zahájení podání žádostí:
3. 5. 2022, 8:00 - 15:00
Ukončení podání žádostí:
4. 5. 2022, 12:00 hod.

1. – 30. dubna 2022

Rodiče se dostaví i s dítětem, za které žádost podávají.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte do
mateřské školy je možné získat v období 1. dubna – 30. dubna
2022 třemi způsoby:

Rodiče předloží:

• na vyžádání na mschelcice@seznam.cz
• na webových stránkách školky http://www.mschelcice.cz
• osobně v MŠ Chelčice

Důležité informace:
• Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi
MŠ kontaktovat.

• Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na

čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od
dětského lékaře.

řádně vyplněnou žádost nejlépe s podpisy obou rodičů,
rodný list dítěte,
svůj občanský průkaz,
doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP
(např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.),
• doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště
zákonných zástupců),
• cizinci předloží potvrzení o pobytu v ČR
•
•
•
•

Každá žádost bude opatřena registračním číslem.
Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu
stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k
vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
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III. Fáze – Přijímací řízení

přiděleným registračním číslem v prostorách MŠ a na webových
stránkách MŠ http://www.mschelcice.cz.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

od 30. května 2022
Nejpozději od tohoto termínu můžete očekávat informaci o
přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu pod

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno písemně zásilkou do
vlastních rukou žadatele.
Další informace na tel. 774 800 592

Mgr. Eva Seberová, ředitelka MŠ Chelčice

Jaro ťuká na vrátka!
Zdravíme Vás na začátku jara a těšíme se na jarní měsíce, kdy
se probouzí příroda ze zimního spánku, holé pláně se pozvolna
barví do zelené barvy a přírodu zdobí první jarní rostlinky, o
kterých se učíme a povídáme si ve školce. Se zimou jsme si pohráli na Paloučku při sportovních výkonech na bobech, lopatách
a saních, ale teď už se s ní loučíme písničkou „Zimo, zimo, táhni
pryč, nebo na tě vezmu bič“. Čekání na jaro jsme si zpestřili
projektovým dnem s paní magistrou Jaroslavou Kohoutovou na
téma „Zkumavka a její kamarádi“. Děti se naučily míchat odstíny barev. Vyzkoušely si pokus s kapkami vody a sponkami.
Měly možnost pozorovat pod mikroskopem různé přírodní materiály. Na konci ledna k nám zavítalo divadlo Divoloď s krásnou
pohádkou O Otesánkovi. Po vzoru divadelních rekvizit si děti
vyrobily vlastní „Otesánky“, na které jsme využili výtvarnou
techniku koláže.

Dne 1. února na nás ve školce čekalo překvapení. Přišla k nám
na praxi budoucí paní učitelka (praktikantka) za doprovodu pana
meteorologa, který nám vysvětlil vše o počasí i s názornými badatelskými pokusy. Na závěr jsme si promítali film o tornádu
a zkusili si ho všichni nakreslit. Odpoledne nás čekala schůzka
s rodiči dětí předškoláků a se zástupcem ze Základní školy ve
Vodňanech. Zde se rodiče dozvěděli všechny potřebné informace k zápisům do ZŠ.
Náš pedagogický kolektiv v únoru navštívily kolegyně z Českých Budějovic a přivezly spoustu inspirativní literatury v rámci
semináře o čtenářské pregramotnosti.
Další projektový den nás čekal dne 17. února, opět s paní magistrou Jaroslavou Kohoutovou na téma „Mise červených krvinek“.
Naučili jsme se spoustu věcí o lidském těle, všechny důležité
životní funkce a poznávali jsme lidské orgány. Pohráli jsme si s
roboty a pod mikroskopem pozorovali a zkoumali vlastní vlas.

Dne 18. února jsme museli z důvodu nařízené karantény uzavřít mateřskou školu, tudíž jsme byli nuceni zrušit karnevalovou
show s Petrem Tomanem, což nás všechny moc mrzelo. O jarních prázdninách se nás sice sešlo méně, tak jsme si pohádkový týden ještě prodloužili a naučili se spoustu nových pohádek
a přečetli jsme si i nové pohádkové knihy a příběhy. Na konci
února konečně dorazily objednané stojany na koloběžky a odrážedla, a tak trávíme každý slunečný den na zahradě a dopravním
hřišti a testujeme dárky od Ježíška. Těšíme se na první jarní den
a na čím dál častější pobyt na školní zahradě, kde máme spoustu
sportovního i tvořivého vyžití.

Co nás čeká v dalším období? Nás paní učitelky čeká řada seminářů a webinářů pro náš profesionální rozvoj v oblasti předškolního vzdělávání. Předškoláci dostávají od února „domácí úkoly“
na víkend v rámci příprav k zápisům do ZŠ. V nejbližších dnech
nás čeká představení divadla Divoloď a s ním pohádka Dlouhý,
Široký a Bystrozraký a O velikonočním zajíčkovi a také Písničkové čarování s Lubošem Hrdličkou. Divadlo Zvoneček zavítá s
pohádkou Perníková chaloupka I. Na konci března k nám přijede
mini cirkus s představením Klaun a jeho kamarádi. Paní magistra
Kohoutová pro nás na květen připravila další projektový den,
tentokrát o rostlinách. V květnu nás čeká další představení divadla Divoloď, pohádka Kouzelný zvoneček. Na jarní měsíce připravujeme nějaké školní výlety a už se moc těšíme na otevírání
chelčické přírodní zahrady.
Za celou naši školku Vám všem přejeme krásné jaro plné teplých
dnů, abychom mohli co nejvíce pobývat v přírodě a posilovat
imunitu, hodně trpělivosti, pozitivního myšlení a radosti ze všeho, co nám jarní měsíce přináší.

Mgr. Eva Seberová a celý kolektiv MŠ Chelčice
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VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU
MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE, Z.S. ZA ROK 2021
- pokračování ze str. 1 -

Průhon

Každou středu využívá Komunitní centrum Klubíčko, kde pod
vedením Pavly Bártové děti cvičí, učí se nové říkanky a také se
socializují. Od října do listopadu zde probíhal Dramaťáček pod
vedením Kristýny Pluskalové. Ten nám v loňském roce připravil
opět krásné představení s názvem Děvčátko jménem Malenka. O
víkendech pod vedením Kláry Kavanové Muškové probíhá keramický a sochařský kroužek. Tento velmi populární kroužek je
s Májou od jejího založení. Krom toho, v Komunitním centru má
své místo již nějakou dobu Knihovna Petra Chelčického. Zde se
potkávají generace čtenářů už několik let. Dále se v Komunitním
centru potkává KPZ na pravidelných setkáních. Máme zde také
zdravotní cvičení pod záštitou Karolíny Hlavové a hodiny jógy
pod vedením Lenky Kvasničkové. Starší generace se v Komunitní centru pro změnu potkává během tzv. Farní kavárny.

Klub Průhon měl, od minulé Výroční členské schůze, dvě velké
aktivity. Díky tomuto klubu se podařilo nastartovat, respektive
zachovat tradici Pěkné hodinky. Letos jsme také měli poprvé
možnost vyprovodit máj k dražbě do hospody. Lampionový průvod by se mohl stát hezkou tradicí. Průhon se také podílel na Mikulášské obchůzce, která letos zahrnovala více jak deset rodin.

Jen tyto probíhající aktivity v Komunitním centru mě naplňují
nadějí, že ať přijde cokoliv, tak společně můžeme dokázat skvělé
věci. Stejně tak, jako tomu je teď, kdy díky podpoře Linharta a
různých spolků pomáháme rodinám z Ukrajiny najít, doufejme,
dočasný domov v těchto těžkých časech.

FK Chelčice
Fotbalový klub po dvou zkrácených sezónách prožil podzim v
celé své délce.

Dospělí
Mužstvo dospělých se umístilo na skvělé druhé pozici a je blízko
cíli, který si na začátku sezóny vytyčilo, a to je postup zpět z
Okresního přeboru do I. B třídy.

Děti
Stejně jako dospělí, má za sebou výbornou polovinu roku také
mladší přípravka. Skvělou práci zde odvádí duo trenérů Miroslav Lang a Jaroslav Křenek. Krom průběžného prvního místa v
soutěži okresního přeboru přípravka navštívila několik halových
turnajů v zimním období.

Obecní hospoda
Fotbalisté také převzali dočasnou zodpovědnost za hospodu a
Sportbar na hřišti. Zde je potřeba vyzdvihnout pomoc od děvčat,
která zde obsluhují. Bez Šárky Štěchové a Markéty Tlapové by
bylo jen těžko představitelné, z pozice fotbalistů, tento servis
udržet.

Hasiči
Dalším spolkem jsou hasiči - ti se na podzim zaměřili hlavně
na pomoc při organizaci během Slavnosti plodů, které se u nás
uskutečnily v říjnu.

Volejbalový klub
Volejbalový klub se, jak již tradice velí, schází v chelčickém ďolíčku. Klub volejbalistů se ale nesoustředí jen na tréninky, ale
zúčastnil se i několika turnajů.

Čtyřlístek
Dalším klubem, který bych rád vyzdvihl, je Čtyřlístek. Spolek,
který je nejmladší ve sdružení Mája, svými aktivitami vhodně
doplňuje ostatní spolky. Děvčata naplánovala, po delší odmlce,
dětský Maškarní bál. Krom toho se uskutečnil i další autobusový
zájezd, tentokrát do Aquapalace Praha.

Poker Club
Posledním z klubů, který jsem nezmínil, je Poker Club. Zde pod
vedením Petra Duška úspěšně proběhla další sezóna v pokeru,
která vyvrcholila v prosinci. V současné době se rozjela také sezóna 2022.

Chelčický domov sv. Linharta
Na konci každé výroční zprávy musím zmínit Chelčický domov
sv. Linharta, který je zde s námi a je velkým hybatelem kultury
v obci. Jen těžko bych si dovedl představit různé aktivity naší
obce bez této organizace. Dovolte mi tímto vyjádřit velkou úctu
k aktivitám, které v domově dělají. Je to skvělá vizitka obce,
potažmo nás všech.
Úplným závěrem musím všem popřát hodně sil do nadcházejícího roku a osobně se už velice těším, co nám rok 2022 přinese. Ne
vždy věci jdou tak, jak si představujeme, nebo které si přejeme,
ale díky naší píli, vizi a obětavosti si i tento rok určitě dovedeme
užít a všem našim spoluobčanům a sami sobě dovedeme přinést
trochu zábavy a pohody.

Ing. Petr Novák,
předseda
Tato zpráva o činnosti byla přednesena na výroční členské schůzi, která se konala 11. března 2022. Na členské schůzi zazněly mj. informace o hospodaření spolku, zpráva o podaných a
připravovaných projektech, návrh plánu činnosti na rok 2022,
informace o investičních záměrech v obci a prezentace činností
jednotlivých klubů.
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Pobyla tu s námi Jihočeská televize
a natáčela
Dětský divadelní soubor Chelčické štěstí byl právě v plném
proudu rozcvičky a nácviku nové choreografie na Fialkový ples
Chelčického domova sv. Linharta, když přijela v sobotu 12. února do Komunitního centra Chelčice natáčet Jihočeská televize.
Paní redaktorka s kameramanem zašli také do sochařské dílny,
kde vznikaly keramičtí ptáčci a jarní slepičky. Jsme moc rádi, že
se jim u nás líbilo. Zajímavosti o Bavorově, Komunitním centru v Chelčicích, maškarním v Bílsku a masopustním průvodu
ve Vodňanech si můžete pustit v relaci na Jihočeské stanici TV
https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/75, epizoda z 15. 2.
2022.

Děkujeme všem zúčastněným dětem, rodičům, pořadatelům,
sponzorům a maminkám, které nám na maškarní bál upekly
krásné ceny pro děti.
Další sobotu 19. března jsme se vydali do Prahy do Aquapalace,
kde si to děti pořádně užily. Děkujeme Obci Chelčice a firmě
TIMBER TRANS za zajištění dopravy.
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Veronika Štěchová

Tvoříme na obou stranách hranice

Kristýna Pluskalová a Klára Kavanová Mušková

Čtyřlístkové akce
Sobotní odpoledne 12. února v Obecní hospodě v Chelčicích
patřilo maskám, tanci, hudbě, zábavě, dětské radosti a smíchu.

Při keramickém tvořivém sobotním odpoledni jsme se společně s deseti dobrovolníky pustili do tvorby 15 pítek do bavorské
ovocnářské oblasti Lallinger Winkel, kde předlohou pro tato pítka byly dětské práce z modelovací hmoty od bavorských dětí.
Naším úkolem bylo převést tato díla do šamotové keramické
hlíny v co největší podobnosti. Až pítka vypálíme a naglazujeme, můžete posoudit sami, jak se nám tato zajímavá spolupráce
podařila. Děkujeme paní Vackové za tuto příležitost k tvorbě.

Klára Kavanová Mušková.
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Poklad z půdy
Ve skutečnosti jsme nenašli opravdový poklad, ale zajímavý materiál na tvoření. A nebylo to úplně na
půdě, ale zapomenuté to opravdu
bylo jako z půdy. Objevili jsme krabici plnou gelů na výrobu svíček.
No ale jak na to bez zkušeností? Jak
jinak, máme přece internet. Připravili jsme si sklenice na rozehřívání
gelu, hrnec na vodní lázeň, skleničky na svíčky a také teploměr. Přece
jen bez zkušeností jsme si netroufli
teplotu jen odhadovat. Do skleniček
jsme zafixovali knoty a postupně
po vrstvách nalévali jednotlivé barvy rozpuštěného gelu. Vznikly
nám duhové svíčky. Napoprvé docela dobré, co myslíte?

Vladimíra Vlčková a uživatelé STD

potřebných věcí. Také děkujeme všem, kteří nabídli svůj čas i
auto a pomohli připravit pěkná odpoledne při víkendových výletech do Svobodných Hor nebo na Helfenburk. Na straně druhé
moc děkuji našim přátelům z Ukrajiny, kteří pomáhají v našem
Domově se zahradními pracemi i úklidem dřeva.
Dvě maminky s dětmi už našly nový domov jinde, některým se
podařilo sehnat práci. Děti začaly jezdit do školy. ZŠ a Gymnázium ve Vodňanech zřídilo pro dětí z Ukrajiny třídy, kde se budou
učit česky a budou postupně začleňovány do kmenových tříd.
V Chelčicích našli svůj nový domov i další uprchlíci z Ukrajiny,
kteří jsou ubytováni v obecních prostorách nebo u soukromých
osob. Také jim jste pomohli svými dary. Děkujeme.

Klára Kavanová Mušková

Jarní nabídka výrobků Chelčického domova sv. Linharta – pro obce, firmy, dárce

Valentýnské tvoření přilákalo do Linharta i
veřejnost
Valentýnské už trochu předjarní tvoření přilákalo linhartovské
přátele z řad veřejnosti. S floristkami Zdeničkou a Jaruškou vytvářeli všichni účastníci krásné dekorace z jarních cibulovin a
mechu a popovídali si při milém setkání. Nechyběly také výměny nápadů na jarní tvoření, než budeme moci ponořit ruce do
záhonků do zahrad. Mluvili jsme o významu práce na zahradě,
o smyslu zahradní terapie a domluvili se na další tvoření s velikonoční tematikou.

Slavíte výročí obce, setkání rodáků, výročí spolku, vítání občánků či jiné významné události? Na míru Vám připravíme dárkové
balíčky i s přáním pro obdarované. Nabízíme potravinové výrobky, pamětní keramické medaile, drobnou keramiku, fimo-lžičky
s monogramem, případně další prezentační výrobky podle dohody.

Bylo to velmi pěkné tvořivé odpoledne a děkujeme za podporu Jihočeskému kraji, který tyto workshopy podpořil z projektu
aktivit nedefinovaných v zákoně č. 108/2006. Těšíme se už na
příště.

K. Kavanová Mušková

Pomoc má mnoho tváří...
... mnoho podob a jde napříč všemi směry. Ráda bych poděkovala
všem, kteří pomohli připravit zázemí v Novém Linhartu pro rodiny z Ukrajiny (postele, ložní prádlo, oblečení, jídlo, finanční pomoc atd.). Děkujeme také obci Chelčice za zakoupení mnohých

Stačí nám dát vědět měsíc před akcí na telefonní číslo nebo e-mail.
Tel. 775 382 488, e-mail info@linhart-chelcice.cz

Mgr. Bc. Markéta Cinádrová
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Tvořili jsme a obdarovávali se navzájem
Čtvrteční den 24. březen byl jako stvořený pro venkovní jarní
dekorace. Našemu Domovu pan zahradník Milan Holý věnoval
„plnou nůši“ (jak by se řeklo v pohádce) žlutých macešek a silná parta z STD je s kolegyní Vlaďkou nasázeli do keramických
truhlíků. S jarní výzdobou nám přijeli pomoci naši vzácní přátelé
z ukázkové přírodní zahrady ZaJ Gebrovi z Plavska a vykouzlili
nám z proutí nejen nového Jidáše, ale také mnoho dekorací na
vrata i do oken.

Březen byl měsícem projektových skupinových akcí s tematikou
reflexní terapie a arteterapie a do třetice krásného programu Přírodní certifikované zahrady Plavsko.
Tento měsíc byl také neobvyklý změnou využívaných prostor
pro ambulantní službu z důvodu potřebnosti zajištění a řešení
situace na Ukrajině. Využili jsme proto tento čas také k revizi
naší služby a na metodických poradách jsme nastavili provozní
změny v souvislosti s cílovou skupinou našich uživatelů, která
dostála za posledních měsíců jisté proměny.

E. Bartošová

Dále pod jejich vedením proběhl tvořivý workshop, na jehož
konci si každý odnášel vlastnoručně vyrobeného zajíce ze sena,
kterého si ozdobil podle svého vkusu.

Služba Sociální rehabilitace je podpořena projektem Linhart –
SR rozšíření personálních kapacit, reg. č. projektu CZ.03.2.65/
0.0/0.0/16_047/0015471 přes výzvu MAS Rozkvět

Workshop podpořil dotačním programem Jihočeský kraj (v rámci aktivit nedefinovaných v zákoně č. 108/2006). Děkujeme.

M. Cinádrová

Z.s. Mája-Tvořivé Chelčice
Vás srdečně zve na

Sociální rehabilitace
Únor byl měsícem školení, seminářů, metodických
porad a provozních změn
nastavení v souvislosti s
rozšířením nabídky služeb Sociální rehabilitace.
Účastnili jsme se stáže v
Arpidě a zrealizovalo se
několik klíčových aktivit
v našem Domově v rámci
projektu OPZ. Navrhovali
jsme nové letáky Krizové
pomoci a sestavovali prospekty informující o naší
rozšířené nabídce služeb.
Pracovali jsme na keramických zakázkách pro
Chelčický domov sv. Linharta, tentokrát na kozorozích a domovních cedulích. Tradičně jsme rozváželi podporu z potravinové banky a charitativní sbírka byla cíleně zaměřena na deky
a matrace pro uprchlíky před válkou na Ukrajině, kterým jsme
připravili dočasný azyl v prostorách Nového Linharta.

Oslavu Dne Země
ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 15 hod.
v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta
Na programu jsou tvořivá, poznávací a zábavná stanoviště
a dobroty pečené na ohni.
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Brigády při stavbě multifunkčního hřiště
V Chelčicích se vedle fotbalového hřiště buduje nové multifunkční hřiště. Ruku k dílu přiložili také fotbalisté. Fotbalisté
„A mužstva“ se zapojili během lednových sobot do výstavby
gabionových zdí kolem nově vznikajícího hřiště. Krom hráčů se
zapojili také členové výboru. „Obci jsme velice vděční, že takové zázemí pro sportovce v Chelčicích vzniká. Když nás starosta
požádal o pomoc, tak jsme neváhali,“ říká předseda FK Chelčice
Petr Novák. „Krom těchto brigád plánujeme i další v průběhu
roku. Jedná se o součást součinnosti mezi fotbalovým klubem a
obcí,“ dodává. A kdy se fotbalisté, a nejen oni, budou moct těšit
na nové hřiště? „Pokud půjde vše podle plánu, hřiště by mohlo
být zprovozněno v průběhu první poloviny roku 2022,“ doplňuje
starosta obce Jiří Iral.

6. 3. 2022

A tým

TJ Dražejov – FK Chelčice 0:8 (0:4)
Góly: Kouba 4x, Novák 2x, Tesař, Švec
Základní sestava FK Chelčice: Dušek – Machnyk, Turek, Hajný, Kiš – Lang Marek, Křenek, Tesař, Švec – Novák, Kouba
Začátek utkání byl z obou stran dost opatrný. Na první střelu na
branku se čekalo až do desáté minuty. Dražejov však našel jen
dobře postaveného Duška v bráně. Hostům pomohly dva slepené góly Kouby kolem 15. minuty. Nejprve si Kouba zaběhl za
obranu a překvapil „domácího“ gólmana – 0:1. Na rozdíl dvou
branek zvýšil chelčický útočník ihned po rozehrání. Chelčice šly
do presingu, získaly míč a Kouba razantní ranou zvýšil na 0:2.
To tým trenéra Buchteleho ještě víc nabudilo a byl při chuti. Na
0:3 zvýšil Tesař, který uklízel míč za bezbranného gólmana Dražejova. Povedený první poločas zakončil opět Kouba svou typickou akcí, kdy si pohrál s obranou Dražejova a následně zakončil
k levé tyči – 0:4.
V druhém poločase Chelčice prostřídaly. Švec se posunul z kraje
zálohy do útoku a svou příležitost skvěle využil. Dobrou přihrávku, která ho dostala do samostatného úniku, využil tak, že díky
rychlé kličce obešel brankáře Dražejova a pohodlně zvýšil na
0:5. O šestý gól v síti účastníka I. B třídy se postaral opět kanonýr Kouba. Těsný souboj s gólmanem, mimo velké vápno Dražejov, vyhrál a pak už nebyl nikdo, kdo by mu zabránil rozvlnit

síť, pro něj počtvrté v zápase – 0:6. Závěr zápasu uzavřel dvěma
góly Novák. Ten nejdříve uklidil míč do úplně odkryté branky po
přihrávce Kouby – 0:7. Následně v posledních sekundách zápasu, přehodil gólmana Dražejova a stanovil tak stav utkání na 0:8.
12. 3. 2022

SK Slavoj Volyně I. B – FK Chelčice: 2:2
Góly: Kouba 2x
Základní sestava FK Chelčice: Dušek – Turek Lukáš, Turek
Jan, Kapusta, Valenta – Machnyk, Tesař, Křenek, Švec – Novák,
Kouba
Chelčice se snažily od začátku utkání přimět svého soupeře k
chybám aktivním pojetím hry, což se jim občasným přerušením
rozehrávky dařilo. Naopak Volyně chtěla držet míč a diktovat
tempo. Skóre utkání otevřel v 15. minutě Kouba. Svou individuální akci zakončil pohledným přehozením gólmana. Chelčický
útočník tak navázal na výbornou formu z předešlého zápasu –
0:1. Volyně vyrovnala ve 24. minutě. Rychlý protiútok zvládlo
volyňské mužstvo na výbornou. Rozhozená obrana Chelčic
nedovedla reagovat a Dušek v bráně byl proti důraznému zakončení bezmocný – 1:1. Tým trenéra Buchteleho si vzal vedení
na svou stranu ve 32. minutě. Kouba si individuálně poradil se
stoperem Volyně a zkušeně zakončil – 1:2.
V druhém poločase měla Volyně optickou převahu. V 58. minutě
byla za svou snahu odměněna vyrovnávací brankou. Chelčická
obrana si nechala proklouznout míč na zabíhajícího Hájka. Volyňský záložník zachoval chladnou hlavu a zakončil podél vybíhajícího Lukáše Turka, který v poločase vystřídal Duška 2:2.
Obě mužstva se snažila strhnout vedení na svou stranu, ale ani
jedno mužstvo nedovedlo své šance do konce zápasu využít.
27. 3. 2022

TJ Osek B – FK Chelčice 1:5 (1:0)
Základní sestava FK Chelčice: Novák Jíří – Machnyk, Hajný,
Turek, Valenta – Švec, Křenek, Tesař, Kouba – Novák Šácha
Góly: Rybák – 2x Kouba, Křenek, Novák, Lang Marek
Úvod utkání nezastihl ani jeden z celků v nejlepší formě. Zklamáním byl hlavně předvedený výkon Chelčic. Tým trenéra Buchteleho neplnil papírové předpoklady a dal zcela zapomenout na
dobré výsledky z přípravy. Za špatný výkon bylo mužstvo hostů
potrestáno v 37. minutě. Gólman Novák vyběhl za své pokutové
území, kde hrál míč. U lajny hřiště byl pravděpodobně faulován,
ale sudí Pašek situaci vyhodnotil jako čistou. Hráči Oseka rychle
rozehráli autové vhazování. Rybák vyslal na opuštěnou bránu ne
zcela povedenou střelu. Hostující Hajný byl připraven míč odkopnout, ale míč se mu podsmýkl pod nohou a k udivení všech
skončil v bráně – 1:0.
Chelčice si měly o poločase co říct a rozmluva v kabině rozhodně pomohla. Také prostřídání v sestavě hostů přineslo kýžené
oživení. Vyrovnání se dočkaly Chelčice v 67. minutě. Machnyk
nacentroval do pokutového území, kde se míč několikrát odrazil,
až skončil na kopačce Kouby. Ten přesnou střelou k pravé tyči
vyrovnal na 1:1. Hosté otočili stav zápasu o sedm minut později.
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Křenka vybídl ke skórování Kouba. Chelčický záložník si poradil střelou mezi nohy gólmana Pavla – 1:2. Chelčice odskočily
na rozdíl dvou branek v 80. minutě. Machnyk vyslal za obranu
Nováka a ten zakončil střelou podél vybíhajícího brankáře domácích na vzdálenější tyč – 1:3. Druhého zásahu v utkání se dočkal v 84. minutě Kouba. Sám proti Pavlovi zametl míč po zemi
do sítě domácí branky – 1:4. Skóre uzavřel v 85. minutě Marek
Lang. Ten svou šanci vně pokutového území nepohrdl a dal tak
výsledku konečnou podobu 1:5.

FK Chelčice – Volyně: 1:0
Branka: Adam Mach
FK Chelčice – Junior Strakonice „B“: 1:2
Branka: Matěj Žlábek
FK Chelčice – Cehnice: 1:0
Branka: Adam Mach
FK Chelčice – Katovice: 1:0
Branka: Matěj Žlábek

9. 4. 2022

Poříčí – FK Chelčice 1:4 (1:2)
Góly: Podskalský – 2x Lang Marek, Kouba, Hajný
Základní sestava FK Chelčice: Dušek – Kiš, Hajný, Kapusta,
Turek – Švec, Machnyk, Lang Marek – Novák Šácha, Kouba
Chelčice se představily v Okresním přeboru po čtrnácti dnech, a
tak bylo otázkou, jaký bude start do utkání. Představení v první
půli v Oseku nebylo od svěřenců trenéra Buchteleho nikterak
oslnivé. I když hosté nehráli od prvního hvizdu špatně, dokonce
orazítkovali tyč Balounovy branky, tak to byli právě oni, kdo
jako první inkasovali. Ve 13. minutě Hajný fauloval na hranici
pokutového území. K exekuci přímého kopu se postavil zkušený Podskalský, který technickou střelou přesně vymetl horní roh
Duškovy branky – 1:0. Chelčice se snažily rychle vyrovnat, ale
v koncovce jim chyběla kvalita. Vyrovnání se tak dočkali hosté
až ve 28. minutě. Kouba dostal přesnou přihrávku před odkrytou branku a z těžké pozice dovedl usměrnit míč do sítě – 1:1.
Buchteleho svěřenci otočili skóre na svou stranu za dalších sedm
minut. Velký tlak, který přinesl několik střel v okolí branky Poříčí, tak nakonec zužitkoval ve svou první branku v Chelčicích
Hajný. Ten se zmocnil odraženého míče na hranici velkého vápna, který přesně poslal za bezmocného Balouna – 1:2.
V druhém poločase na hřišti dominovali hosté. Velký ofenzivní
tlak však byl problém přetavit v góly. Ve velkých šancí se ocitl
jak Kouba, tak Novák, ale nebylo jim přáno, chyběla přesnost
a rozvaha. Největší příležitost na zvýšení měl Šácha, který se
postavil k penaltě. Bohužel pro hosty mířil vysoko nad branku.
Definitivní pojistky tak přidal Marek Lang. Ten se prosadil dvěma góly v 83. a 89. minutě, kdy v obou případech využil svého
důrazu vně pokutového území.

22. 1. 2022

FK Chelčice odehrály následující zápasy:

Mladší přípravka

Fotbalový turnaj mladších přípravek ve Strakonicích
Mladší přípravka FK Chelčice dostala pozvánku na turnaj do
Strakonic, který byl pořádán OFS Strakonice. Pro naše malé
svěřence to bylo první seznámení s turnajem v hale. Celkem zde
bylo přihlášeno deset týmů ze strakonického okresu. Je skvělé,
že v této době karantén se zúčastnili všichni přihlášení. Byly nalosovány dvě skupiny po pěti týmech, kde se hrálo formou každý
s každým. Celkové pořadí bylo určeno soubojem týmů ze stejných příček v obou skupinách. Utkání se hrála jednou 12 minut.

Po čtyřech odehraných utkáních ve skupině, kdy jsme si připsali
7 bodů za dvě výhry, jednu remízu a jednu prohru, jsme se mohli
připravovat na utkání o 3. místo.

Zápas o 3. místo
FK Chelčice – Dražejov: 0:3

Hráči podávali celý turnaj bojovný a týmový výkon, ale sportovně
je nutno přiznat, že soupeř byl o trochu lepší a zaslouženě vyhrál.
Na náš tým tak zbyla neoblíbená bramborová medaile. Naši nejmenší zaslouží pochvalu a gratulaci ke krásnému čtvrtému místu.
Nakonec jsme obsadili také jedno první místo, a sice to, že jsme
přijeli z největší dálky. Poděkování patří OFS Strakonice za kvalitně uspořádaný turnaj, který byl po organizační stránce zvládnutý na jedničku. Velké díky patří i rodičům (řidičům, fanouškům),
kteří podporovali a provázeli naše hráče celým turnajem.
Sestava: David Pytlík, Adam Mach, Jiří Křenek, David Lang,
Matěj Žlábek, Filip Šimeg, Jakub Malkus, Lukáš Malkus, Matyáš Douda, Kateřina Pourová

Přípravka oslavila úspěch v Partners lize 2022
Mladší přípravka FK Chelčice se přihlásila v zimním období do
soutěže PARTNERS liga, kterou organizovali členové FK Junior
Strakonice. Tato liga měla celkem 6 týmů. Během čtyř hracích
nedělí v rozmezí dvou měsíců se utkal každý s každým dvakrát.
Hned první kolo šly FK Chelčice do karantény, a proto se zápasy
přesunuly do kola druhého, kde během jednoho dopoledne odehrály celkem pět utkání, přičemž každé trvalo 22 minut. Vzhledem k absenci Davida Pytlíka, který běžně hájí naší branku, se v
brance vystřídali Jirka Křenek a David Lang.
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1. a 2. kolo
FK Chelčice – FK Junior Strakonice žlutí 3:1
Branky: Douda Matyáš 2, Malkus Lukáš
TJ Hradíště – FK Chelčice: 3:0
FK Chelčice – TJ Hradiště: 3:2
Branky: Malkus Lukáš 3
David Lang chytil penaltu.
FK Chelčice – FK Junior Strakonice žlutí: 2:0
Branky: Žlábek Matěj, Šimeg Filip
FK Chelčice – FK Junior Strakonice červení: 6:6
Branky: Malkus Jakub 3, Mach Adam 2, Douda Matyáš

SK Klatovy – FK Chelčice: 4:1
Branky: Malkus Jakub
Poslední kolo se kvůli rekonstrukci haly odehrálo v Oseku v hale
s umělým trávníkem. Se změnou povrchu se naši svěřenci vypořádali bravurně. Ve dvou posledních zápasech ligy si počínali
suverénně a udělali velký krok k umístění na bedně.

4. kolo
TJ Vimperk – FK Chelčice: 1:8
Branky: Malkus Lukáš 2, Mach Adam 2, Pourová Kateřina 2,
Křenek Jiří, Lang David
FK Junior Strakonice červení – FK Chelčice: 1:5
Branky: Malkus Lukáš 3, Mach Adam, Malkus Jakub

Chelčice prohrávaly už 5:1, ale nesložily zbraně a otočily až na
6:5. Soupeř však před koncem srovnal na konečných 6:6.

Celkové pořadí:
1. SK Klatovy		

4. FK Junior Strakonice červení

3. kolo

2. FK Chelčice		

5. FK Junior Strakonice žlutí

FK Chelčice – SK Klatovy: 3:1
Branky: Malkus Lukáš 2, Malkus Jakub

3. TJ Hradiště		

6. TJ Vimperk

FK Chelčice – TJ Vimperk: 3:1
Branky: Mach Adam 2, Malkus Lukáš
David Pytlík chytil za stavu 0:0 penaltu.

Velké poděkování patří pořadatelům ligy za uspořádání této soutěže. Poděkování patří i rodičům, kteří opět doprovázeli své děti
na turnaje a povzbuzovali je každý zápas.

Připravili: Petr Novák, Jaroslav Křenek

FIALKOVÉ
P L E S Á N Í
Zveme Vás na 5. ročník benefičního
plesu, který se koná k 12. výročí
vzniku Chelčického domova
sv. Linharta

29. 4. 2022
od

18 hodin

v sále
Obce Stožice
(Sportovní areál u koupaliště,

mapa je na www.linhart-chelcice.cz)

K tanci a poslechu hraje

Maxa band.

Bohatý program: soutěž o zajímavé ceny,
vystoupení dětského divadelního souboru
Chelčické štěstí, Pištínských baletek
a uživatelů Chelčického domova sv. Linharta
Rezervace vstupenek na:
admin@linhart-chelcice.cz
nebo v Chelčickém domově
sv. Linharta (po – pá 8 – 15 hod).

Parkování u areálu zajištěno.
Vstupné 150 Kč

Obec Stožice

Obec Chelčice

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE
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