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Skoro jarní Živý betlém 2012

Moudrost
Na tomto místě úvodního sloupku se s Vámi,
milí čtenáři, setkávám již 14. rok a toto lednové
zamyšlení je již třinácté… Není to ale vůbec nic
z hlediska běhu času historie naší země, která si
právě dnes v prvním kole volila svého historicky
prvního prezidenta naší země. Je to význačný čas
v našich dějinách a pevně věřím, že se stane symbolem svobody a moudrosti naší země.
Dovolím si Vám převyprávět jeden moudrý příběh, nad kterým se můžeme v tomto počátku nového roku zamyslet. Byl jednou jeden král, který
strávil celý život vedením válek a zvětšováním
svého království. Když slavil šedesáté narozeniny,
uvědomil si, že by se potřeboval dozvědět víc o
životě a smyslu bytí vůbec. Svolal si tedy všechny
své rádce a přikázal jim: „Otevřete truhlice, vezměte si zlata, kolik unesete, a vydejte se do celého
světa. Nakupte všechny knihy o moudrosti, které
najdete. Chci se poučit o smyslu života.“
Rádcové učinili, jak jim král přikázal, a vydali se
do širého světa. Vrátili se za sedm let. Vedli za
sebou karavany velbloudů naložené malými i velkými knihami všeho druhu. Když je složili před
krále, byla jich obrovská hromada. Král netrpělivě vykřikl: „Je mi šedesát sedm let! Tolik knih do
smrti nepřečtu. Sepište mi, co v těch knihách je.“
Z celého světa tedy byli povoláni ti největší znalci
knih, kteří se ihned pustili do práce a po sedmi
letech králi přednesli souhrn veškeré moudrosti
z dovezených knih. Do královského paláce ten
souhrn vezli na sedmi velbloudech. „Je mi už
sedmdesát čtyři let,“ namítl král. „Nemám čas to
všechno číst. Zkraťte to!“ A tak písaři pořizovali souhrn souhrnu veškeré moudrosti. Po sedmi
letech úmorné práce shromáždili všechny spisy
– tentokrát je unesl jediný velbloud. „Je mi přes
osmdesát,“ zasípal král slabým hlasem. „Oči mi
už neslouží. Vaše spisy nikdy nepřečtu do konce.
Musíte je ještě víc zestručnit.“
Mudrci dali hlavy dohromady a sedm let pracovali dnem i nocí. Z jejich úsilí vzešla jedna jediná
kniha, která obsahovala všechnu moudrost země.
V tu chvíli dorazil k mudrcům posel: „Honem,
odneste tu knihu králi. Umírá!“ Králi bylo osmdesát osm let a ležel na smrtelné posteli. Největší z
mudrců se sklonil ke králi, který mu z posledních
sil pošeptal: „Prosím, shrň všechnu moudrost do
jedné věty…“
„Ano, pane můj: Žij každý okamžik svého života.“
Většina z nás, milí přátelé, nevyhraje zlatou
medaili. Nestaneme se milionáři ani filmovými
hvězdami, nezvolí nás prezidentem naší země,
ani neobdržíme Nobelovu cenu. Ale můžeme
si užívat malých radostí života: pohlazení ruky,
polibku na tvář, tisíce hvězd nad námi, volného
místa na parkovišti. Praskotu ohně či krásného
západu slunce…
Těšme se z malých radostí, které život nabízí. Pro
každého z nás je jich nachystáno bezpočet. Přeji
Vám, milí čtenáři, pravdou a moudrostí naplněný
nový rok 2013!

Klára KM

Z letošního Živého betléma (v prosinci 2012) jsem měla velkou radost. Myslím, že
se moc vydařil a že měl krásnou štědrovečerní atmosféru.
Již vlastně celý Advent jsme se na něj chystali a mnohé připravovali. Všechno začalo již počátkem Adventu přípravou krásného vánočního smrku v prostorách před
Památníkem Petra Chelčického a mateřské školky, který velmi ochotně zajistili zaměstnanci obce Chelčice. V Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s. se pro letošní
Živý betlém chystala novinka – malované skleněné hrnečky na vánoční punč, které
se na Štědrý den prodaly všechny. (A bylo jich na 150… všem přispěvovatelům
děkujeme!) Divadelní soubor Chelčické štěstí již celý adventní čas zkoušel vánoční
koledy s muzikanty a společně nacvičoval divadelní ztvárnění betlémského příběhu. Hasiči a sportovci připravovali již v předstihu technické zázemí pro letícího
anděla a kulisy (ohniště, jesle pro Ježíška, ohrádku pro zvířata apod.) Také dojeli do
Újezda, kde nám manželé Bednaříkovi ochotně zapůjčili svá zvířátka. Také mnozí dobrovolníci nám pomohli se spoustou věcí, které ani všechny vypsat nemohu,
abych náhodou na něco či někoho nezapomněla…
Letošní skoro jarní počasí na Štědrý den myslím také zapříčinilo velikou návštěvnost, neboť letos zavítalo do prostor před Chelčický domov sv. Linharta a kostel sv.
Martina na čtyři sta lidí. Slavnostní odpoledne začalo ve 14 hod. zpěvem koled a
pan starosta Jiří Iral měl připravené vánoční slovo pro spoluobčany. Před vánočním
stromem, který byl od dětí nazdoben již od Adventních tradic, bylo na stolečku k
dispozici pro všechny Betlémské světlo, které si spoluobčané brali do svých domovů ke štědrovečerní večeři. Následovalo krátké představení Živého betléma, do
kterého se zapojilo na 50 dětí, rodičů i prarodičů. Letošní Svatou rodinu zastupovali
manželé Šenkýřovi se svojí půlroční Diankou. Poté následovala vánoční mše sv. v
kostele sv. Martina, kterou celebroval P. Miroslav Nikola. Trochu nás jen v souboru
Chelčické štěstí mrzelo, že jsme poprvé po tolika letech nebyli pozváni na zpívání koled do kostela, ale myslím, že i tak jsme si s radostí zazpívali venku a díky
pěknému počasí ani dětské hlásky venku u stromku nenastydly. A co je podstatné,
že každý si mohl způsob oslav Štědrého dne svobodně vybrat, že se mnozí přátelé,
spoluobčané a sousedé potkali, popřáli si a také se v této rychlé době dokázali zastavit a být spolu. Velice ráda bych chtěla poděkovat všem, kteří se nebáli trochu
uskromnit ze svého vánočního pohodlí a pomohli celý letošní Živý betlém připravit. Určitě udělali mnohým radost… díky!
(pokračování na str. 7)
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Zápis č. 10/2012 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 14. 11. 2012
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, ing.
Miroslav Dušek, Jan Baloušek, František
Krump
Ověřovatelé: Jindřich Turek, ing. Věnceslava Jakubcová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2012 ze dne 3. 10.
2012.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Žádost o přidělení bytu.
4. Schválení návrhu ceny vodného a stočného na rok 2013, předložený provozovatelem vodohospodářské infrastruktury Čevak, a.s. České Budějovice.
5. Prodej obecního pozemku.
6. Rozpočtová opatření č. 4.
7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
8. Revokování usnesení č. 5/2012/6 ze
dne 30. 4. 2012.
9. Schválení úvěrové smlouvy.
10. Stanovení výše měsíční odměny uvolněnému členu zastupitelstva (starosta)
a neuvolněným členům zastupitelstva
obce.
11. Pokyn k provedení inventarizace za
rok 2012 a složení inventarizační komise.
12. Zveřejnění záměru na pronájem pozemkových parcel v majetku obce Chelčice.
13. Zveřejnění záměru na pronájem pozemkových parcel v majetku obce Chelčice.
14. Pojištění a zjištění DDHM obce.
15. Úhrada vlastních podílů obce k dotačním projektům DSO.
16. Příprava dotačních žádostí DSO na rok
2013.
17. Informace o záměru přemístění vzdušného vedení NN do vedení podzemního.
18. Schválení podání projektových žádostí
v rámci POV Jčk pro rok 2013.
19. Schválení mimořádných odměn zaměstnancům obce.
20. Schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 9/2012 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 3. 10. 2012. Bez
připomínek. č. 10/2012/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jindřicha Turka a ing. Věnceslavu Jakubcovou. č.10/2012/2
ad 3) OZ schvaluje přidělení bytové jednotky 1+0 v čp. 123 panu Michalovi Stoklasovi. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 28. 2. 2013. Prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou bude uskutečněno na
základě zaplacení celé částky vratné kauce
20 000,- Kč a předepsaného měsíčního nájmu k 28. 2. 2013. č. 10/2012/3
ad 4) OZ schvaluje návrh ceny vodného a
stočného na hospodářský rok 2013 předloženého provozovatelem vodohospodářské
sítě firmou Čevak a.s., ČB. Dvousložková
cena vodného a stočného činí 62,36 Kč
za m3 včetně DPH. Vodné 33,36 Kč/m3 a
stočné 29,- Kč/m3 včetně DPH. Meziroční
nárůst ceny je 0,56 Kč. č. 10/2012/4
ad 5) OZ schvaluje prodej části obecního
pozemku p.č. 289/69 v k.ú. Chelčice o výměře 11 m2 dle GP č. 298-39/2012. Kupní cena je stanovena ve výši 100,- Kč/m2.
č. 10/2012/5
ad 6) OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtová opatření č. 4 v paragrafovém a položkovém znění. č. 10/2012/6
ad 7) OZ bere na vědomí Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
a ukládá starostovi a účetní odstranit zjištěné nedostatky do 31. 12. 2012. OZ ukládá
starostovi zajistit formou výběrového řízení možnost přezkumu hospodaření soukromou firmou pro rok 2013. č. 10/2012/7
ad 8) OZ revokuje usnesení č. 5/2012/6 ze
dne 30. 4. č. 10/2012/8
ad 9) OZ schvaluje úvěrovou smlouvu pro
výstavbu „ZTV Chelčice – Straků vrch“ ve
výši 3 800 000,- Kč uzavřenou s Komerční
bankou a.s., Písek. č. 10/2012/9
ad 10) OZ stanovuje podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů pro neuvolněné
členy zastupitelstva, kteří nevykonávají jinou funkci, od 1. 1. 2012 ve výši 437,- Kč
(Turek, Krump, Novák), pro neuvolněné
členy zastupitelstva, kteří jsou zároveň i
předsedové výborů, od 1. 1. 2012 ve výši
1 273,- Kč (Jakubcová, Baloušek) a podle
§ 1 odst. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
pro uvolněné členy zastupitelstva ve výši
31 010,- Kč hrubého. č. 10/2012/10

ad 11) Starosta obce vydal pokyn k provedení inventarizace pro rok 2012 k 31. 12.
2012. Dále stanovil inventarizační komisi
ve složení: předsedkyně: Jana Aiznerová,
členové: Baloušek, Dušek, Krump, Novák,
Jakubcová, Turek a Lukešová. Zastupitelé
berou na vědomí. č. 10/2012/11
ad 12) OZ schvaluje zveřejnění záměru
na pronájem pozemkových parcel č. 43/8,
43/9 a 43/10 o celkové výměře 3,979 m2
(zpevněné plochy za obecním skladem).
Pronájem bude poskytnut nejvyšší nabídnuté ceně za m2 a rok. č. 10/2012/12
ad 13) OZ schvaluje zveřejnění záměru na
pronájem pozemkových parcel č. 318/16 o
výměře 356 m2 a p.č. 30/1 o výměře 168
m2. č. 10/2012/13
ad 14) OZ ukládá starostovi prověření
pojištění drobného hmotného majetku a
jeho bezpečného zajištění v rámci stávajících nemovitostí ve vlastnictví obce.
č. 10/2012/14
ad 15) OZ schvaluje úhradu vlastních podílů obce, poměrnou částí k již realizovaným
dotačním projektům v rámci Mikroregionu
Chelčicko – Lhenického a schválených radou svazku ve výši 74 001,- Kč (58 942,Kč POV JčK 2012, DT 7 – Chelčicko
– Lhenicko: bezpečný a přátelský region,
5 360,- Kč POV JčK 2012, DT 6 – Poradenská činnost, 9 699,- Kč PRV ČR, 15.
kolo – Mikroregion Chelčicko-Lhenický
– pořízení mobilního pódia). č. 10/2012/15
ad 16) OZ bere na vědomí informaci starosty o připravovaných dotačních žádostech DSO Chelčicko-Lhenického v rámci
POV JčK pro rok 2013. č. 10/2012/16
ad 17) OZ bere na vědomí informaci starosty o jednání s firmou E.ON, a.s. ve věci
záměru přemístění vzdušného vedení NN
v souběhu s komunikací III/12250 do vedení podzemního. Předpokládaná realizace
záměru 2015 – 2016. V souvislosti s touto investicí bude koordinován společný
postup se záměrem obce na rekonstrukci
chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení. č. 10/2012/17
ad 18) OZ schvaluje podání žádosti obce
v rámci POV JčK pro rok 2013 DT 1-4.
Zpracování projektové dokumentace na
akci „Komplexní rekonstrukce chodníků,
veřejného osvětlení a dopravně-bezpečnostních prvků na komunikaci III/12250“.
Projektová dokumentace bude zároveň na
základě dohody s firmou E.ON, a.s. koordinována se záměrem změny vzdušného
vedení NN za vedení podzemní v průběhu
celé délky komunikace III/12250 – průtahu
obcí. č. 10/2012/18
ad 19) OZ schvaluje mimořádné odměny
zaměstnancům obce. č. 10/2012/19
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ad 20) OZ schvaluje Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemku p.č. 285/14 v k.ú. Chelčice
ve vlastnictví obce Chelčice za účelem
umístění zemního kabelového vedení NN
ve prospěch oprávněné firmy E.ON Distribuce, a.s. Přípojka NN pro RD manželů
ing. Lucie Vybíralové a Luboše Vybírala.
č. 10/2012/20

Zápis č. 11/2012 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 6. 12. 2012
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, ing.
Miroslav Dušek, Jan Baloušek, František
Krump
Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, František Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2012 ze dne 14. 11. 2012.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.
1/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
4. Schválení dodatku č. 9 ke Smlouvě o
poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady na rok 2013.
5. Zapojení obce do projektu „Kalendář
jihočeských vesnic roku 2014“ a schválení finančního podílu obce.
6. Smlouva o přeložce zařízení distribuční
soustavy.
7. Žádost o pronájem Sportbaru u hřiště.
8. Schválení pronájmu pozemku p.č. 30/1
v k.ú. Chelčice o výměře 168 m2.
9. Schválení Rozpočtového výhledu na
období 2013 – 2017.
10. Schválení rozpočtového provizoria pro
rok 2013.
11. Záměr na pronájem bytu 1+0 v Chelčicích.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 10/2012 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 14. 11. 2012. Bez
připomínek. č. 11/2012/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Miroslava Duška a Františka Krumpa.
č. 11/2012/2

ad 3) OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku činí
445,- Kč/osobu/rok, pro osoby 70 let a starší a držitele průkazu ZTP-P je výše poplatku 195,- Kč/osobu/rok, poplatek majitelů
rekreačních objektů 445,- Kč/rok. Hlasování: 6 pro, 1 proti. č. 11/2012/3
ad 4) OZ jednomyslně schválilo dodatek č.
9 ke Smlouvě v oblasti nakládání s odpady
pro rok 2013 s firmou Rumpold Vodňany.
č. 11/2012/4
ad 5) OZ schválilo zapojení obce Chelčice do projektu „Kalendář jihočeských
vesnic roku 2014“, zároveň OZ souhlasí
s úhradou příslušné části finančního podílu.
č. 11/2012/5
ad 6) OZ projednalo „Smlouvu o přeložce
zařízení distribuční soustavy č. 13001155“
s firmou E.ON Distribuce, a.s pro lokalitu
ZTV Chelčice – Straků vrch. č. 11/2012/6
ad 7) OZ projednalo žádost Rudolfa Vávrů
na pronájem Sportbaru Chelčice. Hlasování: 3 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování. OZ
odkládá rozhodnutí na příští jednání zastupitelstva. č. 11/2012/7
ad 8) OZ jednomyslně schválilo pronájem
pozemku p.č. 30/1 o výměře 168 m2 nájemci panu Václavu Tůmovi, bytem Chelčice
108. č. 11/2012/8
ad 9) OZ schválilo Rozpočtový výhled na
období 2013 – 2017. č. 11/2012/9
ad 10) OZ schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2013 s možností čerpat finanční prostředky do výše 50 % skutečných
výdajů roku 2012. č. 11/2012/10
ad 11) OZ vyhlašuje záměr pronajmout
byt 1+0 s příslušenstvím o výměře 34 m2
v budově VÚZ Chelčice čp. 123. Podmínkou pronájmu je stanovena úhrada kauce ve
výši 20 000,- Kč, kterou je nájemník povinen složit před uzavřením nájemní smlouvy. Tato kauce je vratná. č. 11/2012/11

Zápis č. 12/2012 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 21. 12. 2012
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan Baloušek, František Krump
Omluveni: ing. Miroslav Dušek
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová,
Petr Novák
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2012 ze dne 6. 12. 2012.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.
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4. Žádost o pronájem Sportbaru u hřiště.
5. Veřejná zakázka Obnova obecního majetku po živelní pohromě 4. 8. 2012
MK – Za Okály a schválení dodavatele
stavby.
6. Schválení záměru projektu zpracování
biomasy a umístění zařízení v areálu ČOV.
7. Schválení převodu části pozemku do
majetku obce.
8. Projekt Města Strakonice „Putování románovou krajinou 2013“.
9. Různé.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 11/2012 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 6. 12. 2012. Bez
připomínek. č. 12/2012/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Petra Novák a ing. Věnceslavu Jakubcovou.
č. 12/2012/2
ad 3) OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení
kanalizační a vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 42, k.ú. Chelčice mezi Obcí
Chelčice a manžely Simonou a Václavem
Machovými. č. 12/2012/3
ad 4) OZ neschvaluje žádost o pronájem
Sportbaru od 1. 2. 2013. č. 12/2012/4
ad 5) OZ bere na vědomí záznam z otevírání obálek s nabídkami na veřejnou
zakázku Obnova obecního majetku po živelní pohromě 4. 8. 2012 MK – Za Okály
a na základě doporučení výběrové komise
schvaluje jako dodavatele stavby firmu
STRABAG a.s., závod ČB, provozní jednotka Prachatice za nabídkovou cenu včetně DPH 2 363 843,27 Kč. Realizace zakázky je podmíněna přidělením dotačních
prostředků na Obnovu obecního majetku
prostřednictvím MMR. č. 12/2012/5
ad 6) OZ schvaluje záměr investora pana
Jana Záhorky, Truskovice 32 na zřízení
projektu zpracování biomasy kompostováním ve stávajícím areálu ČOV Chelčice dle
předložené projektové dokumentace ing.
Vladislava Čížka. OZ schvaluje umístění
zařízení na části pozemku p.č.st. 149 KN a
p.č. 87 PK v k.ú. Chelčice o výměře 1130
m2, vše ve vlastnictví Pozemkového fondu
ČR za podmínky uzavření nájemního vztahu mezi PF ČR a panem Janem Záhorkou
na dotčenou plochu.
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Podmínkou obce je, že po dořešení restitučních nároků Římskokatolické církve bude
právo užívání k těmto pozemkům včetně
ostatních dotčených pozemkových parcel
areálu ČOV Chelčice převedeno (kupní
smlouvou nebo jiným nabývacím titulem)
na vlastníka technické infrastruktury ČOV
- Obec Chelčice. č. 12/2012/6
ad 7) OZ schvaluje převod části pozemku
p.č. KN 646/1 v k.ú. Chelčice zapsaného
na LV č. 10002 – Pozemkový fond ČR a
pověřuje starostu jednáním ve věci převodu dotčené části pozemku do majetku obce.
č. 12/2012/7
ad 8) OZ bere na vědomí zapojení Obce
Chelčice do projektu Města Strakonice
„Putování románovou krajinou 2013“.
č. 12/2012/8
ad 9) OZ schválilo aktualizaci Směrnice o
veřejných zakázkách. č. 12/2012/9

Zápis č. 13/2012 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 31. 12. 2012
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan Baloušek, František Krump
Omluveni: ing. Miroslav Dušek
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová,
Petr Novák
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1.

Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2012 ze dne 21. 12.
2012.

2.

Volba ověřovatelů zápisu.

3.

Rozpočtové opatření č. 5.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 11/2012 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 6. 12. 2012. Bez
připomínek. č. 12/2012/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Petra Novák a ing. Věnceslavu Jakubcovou.
č. 12/2012/2
ad 3) OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtová opatření č. 5 v paragrafovém a položkovém znění. č. 12/2012/3

Jak Chelčice třídily
odpad v roce 2012
Vážení spoluobčané,
když budu hodnotit výsledky třídění za
uplynulý rok 2012, musím s radostí konstatovat, že jsme se v množství vytříděného odpadu zase zlepšili a lidé, kteří třídí,
si mezi sebou rozdělili mnohem více peněz. Rozdělovaná částka loni dosáhla výše
33 700,00 Kč. Někteří spoluobčané tak
nejenom poplatek za popelnice platit nebudou, ale ještě od obce peníze dostanou!
Přitom obec na odpady nic nedoplácí. Rozdělované peníze jsme dostali za třídění od
firmy EKO-KOM, která má v naší republice na starost nakládání s odpady.
Poplatek občanů za popelnice se již třetí
rok (co byl v obci zaveden systém pytlového sběru tříděného odpadu) nemusel zvyšovat, ale naopak byl nepatrně snížen na částku 445,00 Kč pro všechny občany, včetně
majitelů rekreačních objektů. Nadále je
také osvobozeno od poplatku třetí a další
nezaopatřené dítě ve věku do 18 let žijící
s rodiči ve společné domácnosti. Občané ve
věku nad 70 let a držitelé průkazu ZTP-P
mají poplatek snížený na 195,00 Kč. Přesto ještě v systému zbyly prostředky ve výši
kolem 5 000,00 Kč. Zastupitelstvo se však
rozhodlo tyto prostředky investovat do systému odměn za třídění. Takto budou nadále
zvýhodňováni občané, kteří třídí. Jsem přesvědčen, že tyto výsledky jsou velice dobré
v době, kdy naprostá většina měst a obcí
poplatky pro letošní rok zvyšovala (někde
i o stokoruny), a je třeba stále přesvědčovat občany, kteří se ještě nezapojili, aby se
přidali. V dnešní době je do třídění zapojeno přes 60 % našich občanů. Čím více nás
bude, tím lepší bude poměr mezi vytříděným a netříděným odpadem, a tím budou
větší bonusy vyplácené firmou EKO-KOM.
Pro ty občany, kteří chtějí třídit, ale nevyhovuje jim z nějakého důvodu pytlový systém, byly v obci (na obvyklých místech)
opět rozmístěny sběrné kontejnery na papír
a plasty. Podle mých informací totiž někteří
vozili odpady, zejména plasty, do kontejnerů ve Vodňanech či jiných obcí. Za takto
ukládaný odpad však občané nemají žádné
finanční zvýhodnění. Prosíme však důrazně
občany, aby do kontejnerů odkládali jenom
tyto komodity! Praxe ukazuje, že jsou tam
odpady, které tam nepatří. Zaměstnanci
obce potom musí obsah kontejnerů pracně
přetřiďovat.
Stále je také umožněno občanům bezplatně
odkládat na sběrných místech gelové baterie, suché monočlánky všeho druhu, zářivky, výbojky, úsporné žárovky i elektrood-

pad. Sběrné boxy jsou na obecním úřadě, v
prodejně smíšeného zboží (zářivky, výbojky a suché monočlánky) a celý sortiment
tříděného odpadu také ve sběrném místě
obce. Prosíme občany, aby i tyto komodity
nadále zařazovali do svého repertoáru třídění a v nerozbitém stavu je na sběrných
místech odkládali. Nadále bude 2x ročně
zdarma organizován sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v areálu sběrného
místa obce. Také je možné celoročně zde po
dohodě s obsluhou odkládat odpad železný.
Do nového roku přeji všem občanům hodně
životní pohody a ještě lepší výsledky v třídění odpadů. Naposledy tedy připomenu,
že čím více lidí se bude podílet na třídění,
tím méně nás všechny odpady budou stát
a také vylepšíme svým malým příspěvkem
životní prostředí naší zaneřáděné planety.
Za zastupitelstvo obce Chelčice zpracoval
Miroslav Dušek

TERMÍNY SVOZŮ TKO 2013
Leden

Středa

Únor

Středa

Březen

Středa

Duben

Středa

Květen

Středa

Červen

Středa

Červenec

Středa

Srpen

Středa

Září

Středa

Říjen

Středa

Listopad

Středa

Prosinec

Středa

9. 1.
23. 1.
6. 2.
20. 2.
6. 3.
20. 3.
3. 4.
17. 4.
1. 5.
15. 5.
29. 5.
12. 6.
26. 6.
10. 7.
24. 7.
7. 8.
21. 8.
4. 9.
18. 9.
2. 10.
16. 10.
30. 10.
13. 11.
27. 11.
11. 12.
25. 12.

Termíny svozu
tříděného odpadu v roce 2013
8. ledna
5. března
14. května
9. července
3. září
12. listopadu

5. února
2. dubna
11. června
6. srpna
1. října
10. prosince
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Zveřejnění akce „Regenerace sídelní zeleně
v obci Chelčice“

První samostatná výstava
Chelčického domova
sv. Linharta, o.p.s.

Obec Chelčice v roce 2012 realizovala
projekt „Regenerace sídelní zeleně v obci
Chelčice“ s podporou Jihočeského kraje v
rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny – opatření Tvorba krajiny a
podpora biodiverzity (dotační dopis číslo
DD/OZZL/150/12).

Před nedávnem jsem si prohlížela krásné
obrazy jihočeského malíře a grafika Josefa
Krejsy, který se narodil v nedalekém Husinci, a velice mne potěšily. Čiší z nich pokoj a zároveň radostnost z kraje a domova,
kde žil.

Tento projekt byl realizován v souladu s
prováděcím projektem s názvem „Regenerace sídelní zeleně v obci Chelčice“ zpracovanou Greenengineering s.r.o. v roce 2011.

Klára Kavanová Mušková společně se
sociální pracovnicí domova slečnou Vladimírou Procházkovou promluvily o každodenním životě v domově, o možnostech
uživatelů sociální služby docházet zdarma
do sociálně terapeutické dílny, o každodenní pracovní náplni (provoz domova je od
pondělí do pátku od 7 do 15 hodin) a také
o propojení domova s životem v obci Chelčice, kterého se uživatelé často zúčastňují.

Stejnou radost mám z první samostatné
výstavy našeho Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s., která je pro všechny návštěvníky připravena do 31. března v prostorách Infocentra ve Vodňanech (v přízemí
na Městském úřadě).

Zdraví nás baví
Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko, Rozkvět zahrady jižních Čech a
Vodňanská ryba uspěly se společným projektem „Zdraví nás baví“, díky kterému
vzniknou malé venkovní tělocvičny pro dospělé. Letos na jaře se začnou stavět na 22
místech Budějovicka, Písecka, Vodňanska,
Lhenicka a Netolicka. Přesná podoba herních prvků bude známa až po výběrových
řízeních, v každém případě se můžeme v
Chelčicích těšit na léto, kdy mají být tato
hřiště otevřena. Místní akční skupiny při té
příležitosti připraví také akce, na kterých
lidem ukážou, jak jednotlivé stroje správně
používat.
Tedy nejen děti si u nás mohou zařádit na
venkovním hřišti, ale příležitost protáhnout
si záda a zacvičit si venku budou mít i dospělí.
(podle www.idnes.cz, 9. 1. 2013)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci své jubileum:
21. 1.
22. 1.
23. 1.
27. 1.
4. 2.
8. 2.
10. 2.
20. 2.
28. 2.

Alena Píchová, 50 let, Chelčice 22
Marie Sedláková, 70 let, Chelčice 88
Anna Marie Kavanová, 10 let, Chel. 9
Pavla Píchová, 20 let, Chelčice 107
Marie Sečková, 86 let, Chelčice 76
Pavel Štindl, 1 rok, Chelčice 88
Marie Konvičková, 76 let, Chel. 27
Vlasta Jelínková, 86 let, Chelčice 42
Petr Janka, 72 let, Chelčice 72

Jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní
spokojenost.

Vernisáž výstavy proběhla ve středu 16.
ledna 2013. Uvedl ji pan Jiří Iral, předseda správní rady chelčického domova, který pohovořil o vzniku myšlenky domova
a cesty směřování neziskové společnosti.
Svým slovem také povzbudil celý domov
pan starosta Vodňan, ing. Viktor Blaščák, a
vyzdvihl význam sociálně terapeutické dílny i pro Vodňany.

Na výstavě byli také přítomni uživatelé domova se svými rodiči, zaměstnanci obecně
prospěšné společnosti, dále místostarosta
Vodňan pan Karel Burda, starosta Pištína
pan Jaroslav Havel a studenti vyššího stupně vodňanského gymnázia.

V připravené obrazové prezentaci návštěvníci vernisáže mohli vidět fotodokumentaci
z každodenní činnosti uživatelů sociálně
terapeutické dílny, z volnočasových aktivit domova (výlety s uživateli, účast na
„výpravách za poznáním“, např. putování
kontinenty v písecké knihovně, účast na
volnočasových aktivitách v domově – např.
podzimní slavnosti v přírodní zahradě,
Slavnosti plodů, pouštění balónků Ježíškovi, tvořivé dílny při Adventních tradicích
či vánoční oslavy na Štědrý den při Živém
betlémě apod.) nebo vizualizaci návrhu přírodní zahrady domova, která získala v létě
2012 certifikát „Přírodní zahrada“.

Celá vernisáž se nesla v přátelském duchu,
uživatelé chelčického domova společně pro
všechny připravili malé občerstvení a zaměstnanci Městského muzea a galerie zajistili skvělé zázemí pro celou tuto výstavu
(již od její počáteční instalace). Velice všem
děkuji za přípravu celé výstavy a všem návštěvníkům přeji, aby si dokázali najít čas
zastavit se v běhu našich životů a společně s
Josefem Krejsou si mohli říci: „Země vydechuje sílu a vůni a moje plátna jsou jakýmsi
odlitkem mých vnitřních, mnohdy velmi rozeklaných, pocitů a myšlenek, a já ležím v
té brázdě a snažím se celým tělem nasávati.“
Se srdečným pozdravem za Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Mgr. Klára Kavanová Mušková
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Vyhodnocení projektu
„Společně a rozdílně v životě SDH a FFW
v ovocnářských regionech“
V sobotu 1. prosince roku 2012 se v naší obci uskutečnilo neobvyklé, leč poměrně významné setkání organizací a spolků, jejichž
patronem je sv. Florián. Ano, sešli se zde hasičky, hasiči a také zástupci obcí či regionálních organizací mající co říci a co do činění s
hasičskou tematikou na obou stranách hranice – v jižních Čechách a
bavorském okrese Deggendorf.
Seminář s mezinárodní účastí na téma „Společně a rozdílně v životě
SDH a FFW“ (Freiwillige FeuerWehr – zkratka názvu dobrovolných
hasičů v Bavorsku) se konal v rámci projektu přeshraniční spolupráce Dispozičního fondu Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.
Nositelem projektu byl SDH Chelčice a v rámci tohoto projektu se
jednalo již o čtvrté společné setkání hasičů a zástupců samospráv.
Nejprve se seznámili s naším systémem kolegové z naší partnerské
oblasti Lallinger Winkel koncem loňského roku u kolegů v SDH
Mičovice, SDH Lhenice, SDH Jáma a prohlédli si i zázemí u profesionální jednotky HZS Prachatice. V dubnu se početná výprava
(plný autobus) zástupců SDH z obcí mikroregionu, MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech i HZS a samospráv byli podívat, jak funguje
systém požární ochrany v Bavorsku. Hostiteli byly opět obce správního společenství Lalling. Své technické vybavení předvedly všechny sbory obce Grattersdorf, perfektní zázemí mají hasiči i Bavorský
červený kříž ve městě Osterhofen. Impozantně zapůsobilo pracoviště integrovaného záchranného sboru ve Straubingu a v neposlední
řadě i kulturní vložka – návštěva barokního klášterního komplexu,
baziliky bratří Asamů. Ukázka výcviku v požárním kontejneru zaujala jak profesionální hasiče, tak i kolegy z dobrovolných sborů, a to
nejen nabídkou absolvování skutečného ostrého výcviku za předpokladu splnění požadovaných předpokladů, jak je naplánováno na rok
2013. Poté se loni v červenci naopak naši bavorští přátelé v hojném
počtu zúčastnili oslav a soutěží v rámci oslav 115. výročí založení
SDH Chelčice.
Seminář byl pak plánovaným završením společného projektu a
formou diskuze a prezentace obou systémů organizace hasičských
organizací měli všichni přítomní možnost porovnat, jak to dělají
sousedé.
Reprezentativní byla i účast zástupců jednotlivých složek hasičského hnutí na obou stranách.
Hasiče bavorského okresu Deggendorf reprezentovali:
Leopold Schmid – okresní požární rada okresu Degegndorf
Klaus Heller – okresní požární inspektor okresu Deggendorf
Thomas Kindl – pracovník okresního úřadu Deggendorf, zodpovědný za požárníky a řešení krizových situací
Manfred Ziegler – velitel požární stanice Osterhofen
Josef Schmid – zástupce hasičských spolků v krajském sdružení
Thomas Weber – velitel hasičů obce Grattersdorf
Ludwig Arbinger – velitel hasičů obce Hunding
Franz Krallinger – zástupce velitele hasičů obce Hunding
Dále starostové obcí Grattersdorf pan Norbert Bayer a Hunding pan
Ferdinand Brandl.

Za českou stranu se podařilo zajistit také reprezentativní a odborné
zastoupení:
Samosprávu Jihočeského kraje zastupoval pan radní ing. Václav
Valhoda, který je zároveň starostou města Volyně. Jihočeský krajský úřad pak zastupoval pan ing. Jiří Holub zodpovědný za krizové
řízení kraje.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje reprezentovali ředitelé
územních odborů v Prachaticích plk. Ing. Milan Raba a ve Strakonicích plk. Ing. Ota Šmejkal.
Dobrovolné hasiče zastupoval jejich představitel v Jihočeském kraji
starosta KSH ČMS, pan Václav Žižka, a zástupci SDH Lhenice, Vlachovo Březí, Mičovice, Mydlovary, Hvožďany – Újezd, Malovice a
samozřejmě pořádajícího SDH Chelčice. Naši samosprávu pak zastupovali paní starostka městyse Lhenice ing. Marie Kabátová a Jiří
Iral za mikroregion Chelčicko-Lhenický.
Už samotná prezentace obou systémů organizace hasičských jednotek jasně naznačila, že náš systém složek tzv. IZS se nejen poměrně
složitě vysvětluje, ale také tak složitý ve skutečnosti i je. Troufám si
tvrdit, že se v něm mnohdy někteří, zejména dobrovolní hasiči, sami
neorientují, natož pak obyvatelé našeho státu. Seminář si dal mj. za
úkol vysvětlit tento složitý systém i kolegům z Bavorska.
Bavorský model se tradičně drží zaběhlého a léty prověřeného systému, postaveného na dobrovolných hasičích, zřizovaných a financovaných obcemi a městy. Pokud jde o prevenci a zásahy v oblasti
organizace hasičů, potom se vše odehrává na úrovni dobrovolných
hasičů. „Profesionální“ jednotky mají v Bavorsku pouze města s více
jak 100 000 obyvatel (těch je v celém Bavorsku pouze 7). Všechny
jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou svým vybavením, které je
závislé i na územním působení jednotky a počtem aktivních, zasahujících členů, začleněny do integrovaného systému požární ochrany.
O jejich výjezdech rozhoduje pracoviště integrovaného záchranného
sboru po přijetí hlášení na tísňovou linku 112. Sbory dobrovolných
hasičů v Bavorsku plní, podobně jako u nás, významnou společenskou úlohu v životě jednotlivých obcí. Dlouholetá tradice jejich existence v jednotlivých obcích jim ani v dnešní moderní době neubírá
na společenském postavení, prestiži a uznání od občanů.
Stejný systém kdysi za první republiky fungoval i u nás. K jeho postupnému opuštění došlo po druhé světové válce a do současné doby
již náležitě nabobtnal zejména díky nejrůznějším stupňům organizačních složek, tudíž i po stránce své finanční náročnosti, která je v
přepočtu na obyvatele naší republiky jedna z nejvyšších v Evropě.
Z mého pohledu, jakožto komunálního politika a zároveň dlouholetého člena SDH, je toto téma na další diskusi. Tato by se měla ale
dále odehrávat na jiných úrovních, a to zejména těch politických.
Věřím, že nejen já, ale i další moje kolegyně a kolegové starostové se budeme snažit, aby iniciativa vyvolat tuto politickou diskusi
dopadla na úrodnou půdu a ve finále přinesla nový zákon o požární
ochraně, který by kromě návratu k tradicím hasičstva v Čechách a
pomoci bližnímu přinesl i tolik v současnosti vzývané významné
ekonomické úspory našemu hospodářství. Současný systém je dle
mého názoru, a při vší úctě k našim profesionálním hasičům, dlouhodobě neudržitelný.
Za SDH Chelčice Jiří Iral – člen výboru
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Skoro jarní Živý betlém 2012
(pokračování ze str. 1)

Pro mnohé lidi je Štědrovečerní noc nocí, kdy se narodil Ježíš v
chlévě, v Betlémě, kam andělé sestoupili z nebes a nádherně zpívali.
Po pravdě řečeno, málokdo ten zpěv ale zaznamená… Obyvatelé
Betléma slyšeli jen slabé šumění, které je ani neprobudilo ze spánku. Jen se obrátili na druhou stranu a spali dál. Andělský zpěv mohl
zaslechnout jen ten, kdo měl mimořádně otevřenou duši.

Chvílemi mu připadalo, že to snad ani nehraje on. Zdálo se mu, že
píšťalka hraje sama od sebe a že andělská melodie vychází z jejího
nitra.
Jeden z pastýřů, starší muž, zašeptal se zavřenýma očima: „Mám
pocit, že jsem takovou hudbu už jednou slyšel. Stalo se to kdysi v
noci, někde u Betléma…“
A tak, milí přátelé, příští Štědrý den na Vás určitě čeká opět v Chelčicích mnoho krásného, byť neviditelného… určitě zase přijďte!
Klára Kavanová Mušková

I letos jsme posílali balónky
s přáníčky Ježíškovi
„Dobře dětem o vánocích na rybnících, na potocích, zima jim dá
pod nohy kousek zmrzlé oblohy. Pro ně zmrzlo modré nebe, co na
tom, že trochu zebe, honí se tam vesele malí zkřehlí andělé…“

Bruno Ferrero ve své knize Vánoční příběhy pro potěchu duše píše
krásný příběh o rákosové píšťale.
„Na břehu jednoho vodního kanálu rostlo jedno stéblo rákosu, kterému nádherná melodie neušla. Začalo se kolébat v jejím rytmu a
vlnilo se od vrcholku až ke kořenům. „Dej s tím pokoj!,“ zabručel
vedle starý rákos. „Už mě z tebe bolí hlava.“

Po Mikulášské obchůzce v Chelčicích (5. prosince), kterou i v letošním roce pořádal Klub Průhon, a po kurzu balení vánočních dárků s
paní Milotovou v Obecním hostinci (pořádala 8. prosince Knihovna
Petra Chelčického), jsme společně s dětmi, rodiči, Mateřskou školou
v Chelčicích a Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s. pouštěli
přání Ježíškovi. Tuto novou tradici jsme započali již v minulém roce,
kdy jsme se zapojili do celonárodní akce „Český Ježíšek“. Letos už
pošesté letěly v pátek 14. prosince 2012 z celé země balónky s dětskými přáníčky Ježíškovi.

„Nech nás spát,“ přizvukovaly ostatní rákosy. Ani mezi rostlinami
není mnoho těch, které mohou slyšet anděly. Ale mladé stéblo se
dál radovalo z krásné melodie, lehounce se kolébalo a prozpěvovalo
si: „Sláva na výsostech Bohu… a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
Po nějaké době, když mladé stéblo vyrostlo a zesílilo, stal se z něj
statný rákos s mohutnými klouby. Ale pokaždé, když zavál vítr, notovalo si andělskou melodii, kterou kdysi slyšelo.

Jednoho dnes vedl mladý pastýř ovce k napajedlu. Zatímco se zvířata hnala ke břehu, muž bloumal zrakem po okolí. Zaujalo ho právě
toto silné stéblo rákosu. Pastýř si totiž chtěl vyrobit novou píšťalku,
protože ta stará se mu rozštípla a už neměla tak pěkný, čistý hlas.
Vzal tedy nůž a stéblo odřízl. Pořádně si ho prohlédl a začal do něj
pečlivě hloubit otvory. Když byl hotov, přiložil stéblo k ústům a
foukl. Zvuk, který z píšťalky vyšel, pastýře udivil. Byl tak jasný a
lehoučký, že člověka chytal za srdce.
Téhož dne večer vytáhl píšťalu z vaku a začal hrát. Všichni kolem
rázem zmlkli. Jako by i plameny přestaly praskat a poskakovat, aby
jim z té krásné melodie nic neuniklo. Pastýř nevěřil svým uším.

Obec Chelčice připravila pro všechny malé i velké milé překvapení,
kdy před mateřskou školku, Památník Petra Chelčického a Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. zasadila velký vánoční smrk, který
jsme při této slavnosti začali společně s dětmi zdobit. Toto odpoledne nechyběl ani příběh o nešikovném andělíčkovi, který se bouchl
kladívkem do palce, když sestavoval jedné holčičce pokojíček pro
panenku, a kterému pomohli ostatní andělé. Mluvili jsme o pomoci
jeden druhému nejen o Vánocích, malovali jsme přáníčka Ježíškovi
a dali si výborný dětský punč, který nám sponzorsky darovala firma
Zemcheba, s.r.o.
Přesně v 15.15 hodin jsme za pomoci rádia Impuls, mediálního partnera akce „Český Ježíšek“, a za pomoci dobrovolníků z chelčického Sboru dobrovolných hasičů, kteří naplnili 180 balónků heliem a
navázali přáníčka dětem, slavnostně společně vypustili balónky k
modré obloze a zamávali jim na cestu do nebes k Ježíškovi. Byl
to krásný pohled na modré nebe poseté fialovými balónky, ale ještě
více na šťastné tváře dětí, rodičů a prarodičů.
A tak jsme začali vánoční čas 2012 v Chelčicích!
Klára Kavanová Mušková
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Vánoční balení dárků

převzali přímo uživatelé chelčického domova. Velice děkujeme za
tento krásný počin dárcovství v tomto předvánočním čase.

Sobota 8. 12. 2012 patřila již podruhé k předvánoční akci Knihovny
Petra Chelčického – kurzu balení dárků. Opět k nám zavítala velice
šikovná aranžérka paní Milotová, aby s námi strávila odpoledne a
naučila nás, jak krásně a netradičně zabalit vánoční dárek.

8

Vybrat jsme si mohly z nepřeberného množství materiálů a ozdobiček, a tak nám všem, za doprovodu vánoční hudby, rostly pod rukama úžasně zabalené dárky. Věřím, že některým obdarovaným se
je ani pod stromečkem nechtělo rozbalovat. Odnesly jsme si opět
několik šikovných nápadů a rad a už se opět těšíme na další akci s
paní Milotovou.
Andrea Vítovcová

Adventní chelčické tradice 2012
16. prosince 2012 o 3. adventní neděli jsme se všichni sešli ve 14
hod. před mateřskou školkou a Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s. u vánočního stromu. Tradice již v Chelčicích mnoholetá
změnila místo svého setkání z důvodu poraženého smrku na návsi
v Chelčicích při srpnových kroupách. Před krásným smrkem, který
pro nás všechny zajistili obecní zaměstnanci, jsme společně s dětmi
a rodiči ze souboru Chelčické štěstí zazpívali, vyhodnotili jsme soutěž o vánoční ozdobu roku a všechny ozdoby jsme společně s rodiči
pověsili na vánoční strom. Nechybělo také vystoupení dětí z Mateřské školy v Chelčicích a ještě jedno milé překvapení.

Vánoční čas je také zvláštním časem obdarovávání jeden druhého
a bylo velkým mým potěšením poděkovat třem slečnám, Vladimíře
Procházkové, Jaroslavě Mitášové a Monice Krejčíčkové, za jejich
velký filantropický počin, kdy díky Nadaci O2 a projektu Thing Big
darovali do Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. šek v hodnotě 69
tisíc korun českých. Tento šek byl konkrétně v projektu věnován na
terapeutické prvky do přírodní zahrady v domově, na dřevěnou pergolu do dvora, sedací soupravu do chelčického domova a tři dřevěné
lavice do zahrady i dvora. Vlastní šek si z rukou Kateřiny Zabilanské
(zástupce Nadace O2), Vladimíry Procházkové a Jaroslavy Mitášové

Adventní tradice pokračovaly druhou částí v obecním hostinci
zpěvem dětského souboru Chelčické štěstí, vánočním hudebním
vystoupením dětí z Mateřské školy Chelčice a krásně připravenou
tvořivou adventní dílnou, kterou zajistily ženy z Chelčic a okolí z
Klubu pohody a zábavy. Letos se tvořilo na osmi různých stanovištích a děti si vyrobily krásné adventní dekorace, přáníčka, nazdobily si perníčky a také jeden stůl prezentoval výrobky Chelčického
domova sv. Linharta, o.p.s. Nechyběl i výborný domácí punč, pro
děti bez alkoholu. O.S. Mája-Tvořivé Chelčice věnovalo všem zúčastněným také malou předvánoční pozornost v podobě kalendáříku
na rok 2013.

Všem, kteří se nebáli dát čas a tvořivou invenci pro druhé, patří velké poděkování.
Klára Kavanová Mušková
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Chelčická veřejná sbírka na Tři krále 2013
Letošní nový rok 2013 započal v Chelčicích se svou každoroční
pravidelností charitativně, a to s myšlenkou pomoci druhým a obdarovat potřebné. V neděli 6. ledna sedm dětí v oblecích Třech králů
a pastýřů s betlémskou hvězdou procházeli společně s dvěma maminkami od dětí, Petrou Tlapovou a Klárou Kavanovou Muškovou,
Chelčicemi po tříkrálové obchůzce. Velice rádi jsme všem, kteří nás
čekali a otevřeli, zazpívali obchůzkovou koledu „My tři králově jdeme k Vám…“ a napsali poselství dobra na veřeje domů a bytů našim
spoluobčanům. Bylo opravdu velkým zadostiučiněním sledovat, že
po několika rocích pravidelné „vyšlapané cesty“ lidé již čekali a těšili se na „tu svou obvyklou skupinku koledníků“. Většina měla pro
děti připravené dobroty, mnohdy na nás čekal v domácnostech vařený čaj, buchta či perníček a zazpívaná koleda vždy potěšila.

Upřímně děkujeme všem dárcům za jakýkoli dar, který byl darován
ze srdce pro druhé… velice si každého daru vážíme a rozhodně i letošní obchůzka veřejné sbírky byla dobrým svědectvím pro děti, které jednou budou tuto tradici „chelčického obdarování“ předávat dál.
Právě před 44 lety, 16. ledna 1969, se v centru Prahy upálil student
Filosofické fakulty Jan Palach. Prohlížela jsem si fotografie z atmosféry Prahy po jeho činu, které ještě nebyly publikované. Velice mě
překvapil velký akt solidarity lidí, vzkazy na kartonech, nárožích,
metrech a tramvajích. Zaujaly mě dva z nich: „Lidé, bděte, zemřel
člověk.“ „Ve jménu lásky pro nás obětavé Vás prosíme, lide: nebuďme už (každodenně) zlí, malicherní, sobečtí a vypočítaví. Svět
nemůže být lepším, nezačneme-li s jeho nápravou sami u sebe!“
Uvědomila jsem si tu vzácnost a děkuji za to, že nejsme k sobě v
Chelčicích lhostejní…
Za skupinu tříkrálových koledníků Klára Kavanová Mušková

Keramický klub o.s. Mája-Tvořivé Chelčice
oznamuje
Milí mladí výtvarníci, rodiče a prarodiče,
Srdečně Vás zveme na každotýdenní keramické a sochařské tvoření
ve výtvarném klubu O.S. Mája-Tvořivé Chelčice, které probíhá v
prostorách Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. každou sobotu
od 17 do 19 hodin.

Letošní „Chelčická veřejná sbírka“ je jako i v loňském roce registrovaná starostou obce Jiřím Iralem na Krajském úřadě Jihočeského
kraje, přičemž účel konání této sbírky je dvojí:
1. Nákup materiálního vybavení a pracovních pomůcek pro sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
2. Nákup materiálního vybavení a pracovních pomůcek pro činnost
klubů O.S. Mája-Tvořivé Chelčice

Sbírka probíhá kontinuálně dva roky, tzn. od 1. 1. 2012 do 31.
12. 2014, a je převáděna na zvláštní účet Komerční banky, č. 439151210217/0100 pokladničkami, které jsou otevírány 1x měsíčně
za účasti zaměstnance OÚ Chelčice a dvěma osobami, pověřenými
starostou obce. Dále je také sbírka prováděna prodejem předmětů či
prodejem vstupenek na veřejných kulturních a sportovních vystoupeních. Je tedy možné podpořit jak Chelčický domov sv. Linharta,
o.p.s., tak o.s. Mája-Tvořivé Chelčice jakoukoli částkou v průběhu
dvou let. Jedna kasička je pro všechny případné zájemce uložena v
Obecním obchodě v Chelčicích.

Důvod, proč jsme posunuli začátek výtvarného klubu na 17 hodinu,
je ten, že sobotní odpoledne před námi probíhá v chelčickém domově kurz pletení košíků.
Budu se s Vámi těšit na zajímavé tvoření, Vaše nápady a legraci,
kterou společně užijeme.
Klára Kavanová Mušková
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Oznámení
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
občanského sdružení
MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE
Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na řádnou valnou hromadu,
kde bychom chtěli zhodnotit naši činnost uplynulého roku a připravit program na další období tak, aby společenský, kulturní i sportovní život v naší obci byl ještě pestřejší.

Klub pohody a zábavy
OS Mája-Tvořivé Chelčice
pořádá v sobotu 2. března 2013
v Obecní hospodě v Chelčicích

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
začátek ve 14 hod.

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ
začátek ve 20 hod.

Odpoledne i večer hraje skupina „Relaks“

Program řádné valné hromady občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice, která se uskuteční v pátek 8. března
2013 od 18 hod. v Obecním hostinci v Chelčicích:

Vstupenky jsou slosovatené!
Masky jsou vítány!
Srdečně zvou pořadatelé.

1. Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího
valné hromady
2. Seznámení s programem schůze
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti občanského sdružení Mája-Tvořivé
Chelčice v uplynulém ročním období
5. Zpráva o hospodaření sdružení
6. Návrh plánu činnosti a kulturního kalendáře sdružení
7. Návrh rozpočtu sdružení a zmocnění rady k případným
změnám v plánu činnosti a rozpočtu na r. 2013-2014 podle úspěšnosti v podaných dotačních titulech
8. Prezentace činnosti klubů sdružení
9. Diskuse k předneseným bodům programu a jejich schválení
10. Usnesení valné hromady
11. Závěr
Za radu sdružení srdečně zve
František Krump
předseda OS Mája-Tvořivé Chelčice
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