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Dětský maškarní bál v Chelčicích

O letošních jarních prázdninách jsem měla
možnost navštívit lázně Velké Losiny a chvilku pobýt úplně s neznámými lidmi, kteří si tam
také přijeli odpočinout a nabrat nových sil…
Uvědomila jsem si, že to, co si na konci života
uvědomíme zpátky za podstatné v našem žití,
jsou projevy opravdové lásky.
Velice mne zaujal příběh starších manželů.
Manželka byla v pokročilém stadiu Alzheimerovy choroby. S touto nemocí jsem se poprvé více setkala v Chelčickém domově sv. Linharta, kam jednou za čas dojíždějí starší dámy s
touto nemocí z nedalekého Louckého mlýna a
společně vytváříme pokaždé něco z keramiky.
Tato nemoc se projevuje kromě jiného i postupnou ztrátou paměti.
Manžel této paní v lázních mi jedno odpoledne
vyprávěl, jak od svých 54 let každý den navštěvoval manželku v Alzhemier zařízení, ptal se
jí na různé věci a ukazoval jí rozličné obrázky.
Snažil se tak osvěžit její paměť.
Jednoho dne přinesl do nemocnice fotografii
jejich syna a zeptal se jí: „Poznáváš člověka na
této fotografii?“ Žena upřeně hleděla na obrázek a nakonec přiznala: „Ne, toho člověka neznám.“
„Moje drahá,“ řekl její muž, „vždyť je to náš
chlapec Josef. Viď, že si na něj vzpomínáš?“
„Ach,“ vzdychne bezradně žena. Muž vzal
další fotografii a opět se ptal: „Víš, kdo je toto
děvče?“ „Ne“. „To je naše neteř. Vzpomínáš si
na Sáru?“ „Ne.“
„To je naše neteř. Vzpomínáš si na Sáru?“
„Ne.“
Nakonec se manžel podíval své ženě do očí a
ptal se jí: „A co já? Víš, kdo jsem já?“
Po dlouhém mlčení se zdálo, jako by se v jejích
očích zablesklo trochu světla. „Ano, ano,“ řekla žena. Očividně hledala v paměti to správné
jméno, ale nemohla ho najít. Nakonec odpověděla: „Jsi ten, kdo mě má rád.“
Nedokázala si vzpomenout na jméno svého
manžela, ale nemohla zapomenout na jeho lásku. Tak mocná je síla lásky.
Přeji Vám, milí čtenáři a čtenářky našeho Zpravodaje, naplněné letošní Velikonoce pokojem,
zdravím a láskou.
PS: „Každý snáší bližního v té míře, jak ho
miluje. Když milujete, také snášíte, když přestáváte milovat, přestáváte si rozumět.“ (Řehoř
Veliký)
Klára KM

V sobotu 2. března proběhl v Chelčicích tradiční dětský maškarní bál, který pro
všechny zúčastněné připravily dámy z Klubu pohody a zábavy o.s. Mája-Tvořivé
Chelčice. A zábava skutečně byla! Kromě tance, hudby a zpěvu si každý mohl vyzkoušet rozličné soutěže, které připravily maminky v rolích čarodějnic a kouzelnic.
Všichni odvážlivci, kteří se nebáli soutěžit, dostali malou odměnu. Závěrem proběhlo slavnostní představení všech masek a porota vybrala nejhezčí masky v kategoriích mladší a starší děti, které si kromě výborného dortu odnesly ještě spoustu
dárečků. Nikdo ovšem nepřišel zkrátka, neboť porota ocenila i ostatní masky malým překvapením z krabice kouzelných přání. Na závěr jsme se všichni rozloučili
společným tancem „mašinkou“ a už se těšíme na příští maškarní rej. Ráda bych
poděkovala všem sponzorům a organizátorům dětského maškarního bálu, kteří nám
umožnili prožít jedno pohádkové sobotní odpoledne.
Kristýna R.
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Zápis č. 1/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 28. 1. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: Jan Baloušek, Jindřich Turek
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2012 ze dne 31. 12. 2012.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Vyúčtování Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku za rok 2012.
4. Zřízení běžného účtu u ČNB.
5. Vyloučení účtu obce u ČNB k příjmu
výnosů daní nebo podílu na nich.
6. Schválení zpevněného vjezdu k nemovitosti čp. 18.
7. Schválení příspěvku.
8. Žádost o pronájem nebytových prostor.
9. Nová podoba webových stránek.
10. Informace ze správní a dozorčí rady ChdsL.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 13/2012 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 31. 12. 2012. Bez
připomínek. č. 1/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Jindřicha Turka. č. 1/2013/2

ad 7) OZ schvaluje příspěvek na žádost
paní Jitky Vávrové pro postiženého syna
Daniela Vávru ve výši 3 000,- Kč, ve prospěch sbírkového konta OS „I MY“ Soběslav. č. 1/2013/7
ad 8) OZ bere na vědomí žádost o pronájem
nebytových prostor a podnikatelský záměr
na prodejnu potravin žadatele Jaromíra
Bauera, firmy Buffeteria s.r.o., a ukládá starostovi připravit a zveřejnit záměr na pronájem dotčeného objektu a rozšíření jeho
služeb o provoz občerstvení. č. 1/2013/8
ad 9) OZ bere na vědomí stav příprav zprovoznění nové podoby webových stránek
obce a ukládá starostovi, místostarostovi a
P. Novákovi zajistit ve spolupráci s místními organizacemi a spolky jejich strukturu.
č. 1/2013/9
ad 10) OZ bere na vědomí informace ze
správní a dozorčí rady Chelčického domova sv. Linharta. č.1/2013/10

Zápis č.2/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 11. 2. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová,
ing. Miroslav Dušek
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:

ad 3) OZ bere na vědomí vyúčtování
Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Chelčice firmy Čevak a.s. za rok 2012. č. 1/2013/3

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2013 ze dne 28. 1. 2013.

ad 4) OZ bere na vědomí zřízení běžného
účtu č. 94-113291/0710 vedeného u ČNB
na základě § 3 písm. h) bodu 11 zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
č. 1/2013/4

4. Návrh rozpočtu pro rok 2013.

2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Přijetí Ručitelského závazku.
5. Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ky MŠ Chelčice.
6. Zařazení správního území obce.

ad 5) OZ schvaluje vyloučení účtu obce u
ČNB zřízeného podle § 33 odst. 2 ve znění zákona č. 501/2012 Sb., k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich převáděných
správcem daně obci podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní. Převody výnosů daní nebo podílu na nich budou nadále
zasílány na stávající účet č. 5029-291/0100.
č. 1/2013/5

7. a) Personální změny v Chelčickém domově sv. Linharta.

ad 6) OZ schvaluje zřízení zpevněného
vjezdu k nemovitosti čp. 18 přes pozemek č. 289/4 ve vlastnictví obce Chelčice pro manžele Evu a Pavla Podlahovy.
č. 1/2013/6

ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 1/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 28. 1. 2013. Bez
připomínek. č. 2/2013/1

b) Schválení výsledku hospodaření MŠ
Chelčice.
8. Schválení výkupu pozemků do majetku
obce.
9. Poskytnutí dočasné finanční výpomoci.
Přijatá usnesení:

ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Miroslava Duška a ing. Věnceslavu Jakubcovou. č. 2/2013/2
ad 3) OZ se seznámilo s projekty Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. – projekt
„Provoz STD Chelčický domov sv. Linharta – 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013“ s celkovým
rozpočtem 290.000,- Kč podpořeného dotací MPSV a projekt LEADER s názvem
„Malé, velké radosti z tvořivých aktivit
v domově sv. Linharta pro všechny na Chelčicku“ s celkovým rozpočtem 196.000,- Kč
podpořeného dotací PRV, a souhlasí s přijetím Ručitelského závazku za úvěr České
spořitelny a.s., účelově vázaného na financování těchto dvou projektů. č. 2/2013/3
ad 4) OZ projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtu obce pro rok 2013.
č. 2/2013/4
ad 5) OZ jednomyslně schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ky Mateřské školy Chelčice
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb. (školský zákon) a čl. II, bodu 5, písm. a)
přechodných ustanovení zákona 472/2011
Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisí. OZ pověřuje
starostu obce přípravou a vyhlášením konkurzního řízení do 30. 3. 2013. č. 2/2013/5
ad 6) OZ schvaluje zařazení správního území obce Chelčice do územní působnosti
Integrované strategie území regionu MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech na období
2014 – 2020 realizované MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. č. 2/2013/6
ad 7)
OZ bere na vědomí personální změny v o.
p.s. Chelčický domov sv. Linharta. Na pozici ředitelky o.p.s. jmenována Mgr. Klára
Kavanová Mušková, člen správní rady o.
p.s. František Krump. č. 2/2013/7/a
OZ jednomyslně schvaluje převedení výsledku hospodaření MŠ Chelčice za rok
2012 do rezervního fondu ve výši 31 268,12
Kč. č. 2/2013/7/b
ad 8) OZ schválilo výkup pozemků pod
místními komunikacemi dle geometrického
plánu č. 302-145/2012:
parcely č. 289/75 o výměře 66 m2 (původní
p.č. PK 203/2 díl 4) v obci a kat. úz. Chelčice, a to ze spoluvlastnictví paní Hany Bauerové a paní Ireny Hrnečkové, obě trvale bytem Chelčice čp. 99, 389 01 Vodňany,
parcely č. 289/74 díl „a“ o výměře 27 m2
(původní p.č. 289/19) v obci a kat. úz. Chelčice, a to ze spoluvlastnictví paní Hany
Bauerové a pana Jaromíra Bauera, oba trvale bytem Chelčice čp. 99, 389 01 Vodňany,
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parcely č. 289/74 díl „b“ o výměře 70 m2
(původní p.č. 289/57) v obci a kat. úz. Chelčice, a to ze spoluvlastnictví ing. Miroslava
Duška, Ing. Jany Fišerové a pana Michala
Kortana, všichni trvale bytem Chelčice čp.
110, 389 01 Vodňany,
a výkup pozemků p.č. 285/46 o výměře 51
m2 a p.č. 289/72 o výměře 15 m2 dle geometrického plánu č. 303 – 146/2012.
Uvedené části pozemků budou vykoupeny
za cenu 100,- Kč/1m2 a náklady spojené
s převodem. Účelem výkupu je majetkoprávní vypořádání pozemků místních komunikací. č. 2/2013/8
ad 9) OZ schvaluje poskytnutí dočasné
bezúročné finanční výpomoci Chelčickému
domovu sv. Linharta o.p.s. ve výši 50 000,Kč k zajištění provozních nákladů do doby
poskytnutí dotačních prostředků na provoz domova. Splatnost poskytnutých prostředků zpět na účet obce do 31. 3. 2013.
č. 2/2013/9

Zápis č. 3/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 27. 2. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: František Krump, Petr Novák
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 11. 2. 2013.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Podnikatelské záměry na pronájem
obecní prodejny.
4. Informace o postupu příprav konkurzního řízení.
5. Schválení výkupu pozemků do majetku
obce.
6. Pronájem pozemku za účelem zřízení
zahrádky.
7. Informace o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce účelových komunikací pro potřeby cestovního ruchu“.
8. Příprava zadávacího řízení na poskytovatele úvěru pro zakázku.

ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Františka Krumpa a Petra Nováka. č. 3/2013/2
ad 3) OZ projednalo a posoudilo došlé nabídky – podnikatelské záměry na pronájem
obecního obchodu čp. 5 na základě zveřejněného záměru ze dne 29. 1. 2013. OZ ukládá starostovi iniciovat další jednání obecního zastupitelstva za účasti obou zájemců o
pronájem za účelem upřesnění podmínek
budoucí nájemní smlouvy. č. 3/2013/3
ad 4) OZ bere na vědomí informaci starosty
o postupu příprav konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Chelčice. č. 3/2013/4
ad 5) OZ schválilo výkup částí pozemků č.
5/8 díl „a“ o výměře 22 m2 a č. 5/10 díl „b“
o výměře 5 m2 ve vlastnictví CB Building
s.r.o., Protivín dle geometrického plánu č.
310-2/2013. Tyto pozemky budou sloučeny
do pozemkové parcely č. 5/14 ve vlastnictví obce Chelčice. Uvedené části pozemků
budou vykoupeny za cenu 320,- Kč/1m2 a
náklady spojené s převodem. Účelem výkupu je majetkoprávní vypořádání pozemků
místních komunikací. č. 3/2013/5
ad 6) OZ schvaluje pronájem pozemku p.č.
318/9 o výměře 197 m2 za účelem zřízení
zahrádky dle podmínek usnesení zastupitelstva obce č. 9/2012/4. č. 3/2013/6
ad 7) OZ bere na vědomí informaci starosty
o poskytnutí dotace ve výši 3.788.612,- Kč
na projekt „Rekonstrukce účelových komunikací pro potřeby cestovního ruchu“
v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
a ukládá starostovi zahájit potřebné úkony
k vypsání zadávacího řízení na poskytovatele úvěru k dané zakázce a zadávacího
řízení k výběru zhotovitele veřejné zakázky
dle platné legislativy. č. 3/2013/7
ad 8) OZ ukládá starostovi připravit zadávací řízení na poskytovatele úvěru pro
zakázku „Obnova obecního majetku po živelné pohromě 4. 8. 2012 MK - Za Okály“.
č. 3/2013/8

Zápis č. 4/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 6. 3. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: Jan Baloušek, Jindřich Turek

Přijatá usnesení:

Hosté: Milan Kodádek, Jaromír Bauer

ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 2/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 11. 2. 2013. Bez
připomínek. č. 3/2013/1

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 ze dne 27. 2. 2013.

2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem
obecní prodejny čp. 5.
4. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem
obecní prodejny čp. 5.
5. Změna č. 1 Územního plánu obce Chelčice.
6. Schválení podání přihlášky do soutěže
Vesnice roku 2013.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 3/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 27. 2. 2013. Bez
připomínek. č. 4/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Jindřicha Turka. č. 4/2013/2
ad 3) OZ projednalo na základě zveřejněného záměru na pronájem a předložených
nabídek za účasti zájemců o pronájem
obecního obchodu čp. 5 jejich podnikatelské záměry a podmínky případného pronájmu. OZ jednomyslně rozhodlo o ukončení
nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem
Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o., Vodňany. č. 4/2013/3
ad 4) OZ schvaluje na základě zveřejněného záměru a předložené nabídky uzavření
nájemní smlouvy obecního obchodu čp. 5
s nájemcem Buffeteria s.r.o., Vodňany a pověřuje starostu potřebnými úkony k realizaci schváleného záměru. č. 4/2013/4
ad 5) OZ schvaluje rozhodnutí - o vydání
změny č. 1 územního plánu Chelčice (ve
znění dle přílohy tohoto usnesení) formou
opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „stavební
zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55
odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona.
Dále OZ ukládá starostovi obce dle § 173
odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172
odst. 2 správního řádu oznámit vydání změny č. 1 územního plánu Chelčice veřejnou
vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165
stavebního zákona. č. 4/2012/5
ad 6) OZ schvaluje podání přihlášky obce
do 19. ročníku soutěže Vesnice roku 2013
a pověřuje starostu podáním přihlášky do
soutěže. č.4/2012/6
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Vítání nových občánků
v Chelčicích v roce 2013
V neděli 17. března 2013 Obec Chelčice ve spolupráci s O.S. Mája-Tvořivé Chelčice (klubem KPZ) připravila slavnost Vítání nových
občánků v roce 2013. Pozváno na tuto slavnost bylo osm dětí s rodiči
a rodinami a přivítáno bylo v neděli sedm z nich.

4

Zprávičky z naší mateřské školy
Už nám začíná více hřát sluníčko a bude tu zase jaro, travička se
zelená, kvetou první kytičky a začínají zpívat ptáčci.
Učíme se nové písně, básně i tanečky, abychom přivítali nové občánky naší obce a svátky jara, Velikonoce. S naším velikonočním
programem vystoupíme jako každý rok v naší obecní hospodě. Také
zase pojedeme potěšit babičky a dědečky do Domova seniorů ve
Vodňanech.
7. května už pojedeme na výlet, na zámek Kratochvíle, kde shlédneme hranou pohádku „Princ Bajaja“, který přijede na živém koni. Už
se na to moc těšíme!
Závěr roku, jako každý rok, ukončíme závěrečnou besídkou pro rodiče s loučením s našimi nejstaršími dětmi, které po prázdninách
odejdou do 1. tř. ZŠ.
Zápis dětí do mateřské školy na šk. r. 2013/2014 probíhá od 13.
5. do 15. 5. 2013 v dopoledních hodinách /od 8.00 do 11.00 hod./

Pavel Štindl

Matěj Michálek

Diana Šenkýřová

Zdeněk Špaček

Matyáš Trobl

Anna Volavková

Zdeněk Říha
Celou slavnost, která proběhla ve Sportbaru na obecním úřadu v
Chelčicích, zahájil přivítáním a proslovem pan starosta obce Chelčice, pan Jiří Iral, velmi pěkné kulturní vystoupení představily děti
se svými pedagožkami z místní mateřské školy. Každé dítě bylo
symbolicky vloženo do dřevěné malované kolébky, kde dostalo upomínkový list na tento významný den, malý dárek v podobě lžičky

V této době si přijdou rodiče přihlásit dítě s písemnou žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a potvrzením od lékaře, že je
dítě způsobilé navštěvovat mateřskou školu (formuláře si mohou
vyzvednout předem ve škole u řed. školy) a s rodným listem dítěte.

Do mateřské školy přijímáme děti dle těchto pravidel:
1/ děti nejstaršího předškolního věku – 5-6leté a 6leté s odkladem
školní docházky, které mají trvalé bydliště v Chelčicích a přilehlých
obcích (Truskovice, Libějovice, Stožice, Nestanice, Dlouhá Ves,
Černěves, Vodňany)
2/ děti 3-5leté na celodenní provoz, které mají trvalé bydliště v obci
Chelčice a přilehlých obcích
3/ děti 3-4leté, jejichž matka pobírá rod. příspěvek, které mají trvalé
bydliště v obci Chelčice a přilehlých obcích
4/ děti do 3 let věku, které jsou soběstačné v sebeobsluze, matka pobírá rod. příspěvek, na 5 dnů v měsíci do dovršení 3 let a mají trvalé
bydliště v obci Chelčice a přilehlých obcích (dle kapacity školy)
5/ děti mohou být přijaty do 30. září s pozdějším nástupem (po dovršení 3 let během šk. roku – platí udržovací poloviční úplatu za šk.
vzdělávání)
Poznámka: Umísťování dětí z přilehlých obcí bude posuzováno také
dle toho, jak jmenované obce přispívají na provozní náklady mateřské školy.
Vondrášková Věra, řed. MŠ

ozdobené monogramem dítěte, pamětní knížku a finanční dar od
obce Chelčice. Maminky dostaly jarní květinu, neboť v Chelčicích
držíme tradici propojení přijetí nových občánků s příchodem jara a
nového života.
Příjemnou změnou letos byla pozornost vyrobená sociálně terapeutickou dílnou Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. – ona zmíněná lžička s monogramem dítěte, ke které byla také složena básnička
věnovaná právě nově přijatým občánkům v naší obci.
Srdečně všem novým občánkům a jejich rodičům gratulujeme a přinášíme tuto básničku i našim čtenářům Zpravodaje obce Chelčice.
„Já si beru tuhle lžičku na pyré i na kašičku.
Jazýček mi pohladí, vesele mě naladí.“
Srdečně gratuluje obec Chelčice, O.S. Mája-Tvořivé Chelčice
a Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci své jubileum:
6. 3. Tomáš Krump, 5 let, Chelčice 32
14. 3. Petra Píchová, 18 let, Chelčice 107
22. 3. Ondřej Brabec, 5 let, Chelčice 70
27. 1. Pavla Píchová, 20 let, Chelčice 107
25. 3. Marie Píchová, 74 let, Chelčice 29
2. 4. Miloš Michálek, 60 let, Chelčice 73
23. 4. Václav Pícha, 10 let, Chelčice 81
23. 4. Nikola Troblová, 15 let, Chelčice 28
28. 4. Pavlína Čejková, 18 let, Chelčice 111
Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví,
štěstí a osobní spokojenost.
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Poděkování chelčickým koledníkům
V pátek 15. března se v Chelčickém domově sv. Linharta sešla skupinka dětí, které koledovaly v Chelčicích na letošní svátek Tří králů.
Výtěžek letošní sbírky šel na provoz a materiálové náklady Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. a občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice. Každý rok děti jezdily za odměnu na výlet do Českých
Budějovic; letos nejely, tak jsme se rozhodli, že pro ně připravíme
zábavné odpoledne u nás. Nachystali jsme různé hry – obrázkové hádanky, kreslení postav jako překvapení, hledali jsme se podle zvuků
zvířat, posílali si vzkazy tichou poštou, soutěžili ve vědomostech a
rychlosti. Nejlépe nám šlo dupání na balónky uvázané na nohách. Na
závěr nemohlo chybět malé pohoštění - zmrzlina.

Každoročně se nám daří získávat projekt z Jihočeského kraje na živou kulturu pro divadelní klub. Spolu s Obcí Chelčice jsme se v
loňském roce podíleli na pořádání tradičních projektů, a to na Tříkrálové sbírce, vítání občánků, Velikonočních tradicích, přáních ke
Dni matek, programu při chelčické pouti, pomáhali jsme při pořádání Dnů Petra Chelčického, při Adventních tradicích a na Štědrý den
při zajištění již čtvrtého Živého betlému.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim klubům za jejich činnost
a hlavně všem, kteří se starají, aby tradice v oblasti kulturního dění
v naší obci se nadále rozvíjely. Dále bych chtěl poděkovat členům
rady občanského sdružení při zajišťování plánu činnosti v roce 2012.

5

Krump František
předseda

MAŠKARNÍ BÁL 2013
V sobotu 2. 3. 2013 začal ve 20 hodin v hostinci v Chelčicích maškarní bál pro dospělé. Muzikant, který vystupuje pod uměleckým
jménem „Relaks“, pohotově na tento večer zapojil ještě jednoho svého kolegu, aby mohli hrát i příznivcům dechovky. Na letošní maškarní přišlo konečně více mladých lidí a většinou i v maskách. To je
určitě moc dobře, ale přesto jsme očekávali větší účast. Své v těchto
dnech zřejmě sehrála i jarní únava a vlna chřipek. Nevěřím, že by se
naši sousedé nechtěli zvednout od televize a jít se sami pobavit. Kdo
se tentokrát nezúčastnil, přišel totiž o hodně.

Děkujeme dětem za jejich obětavé lednové koledování a obyvatelům
Chelčic za jejich štědrost.
Chelčický domov sv. Linharta

Zpráva o činnosti občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice za rok 2012
Naše činnost v roce 2012 spočívala v pomoci při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí a hlavně na udržení stávajících tradic v naší obci. Vzájemná spolupráce se rozvíjela především
s Chelčickým domovem sv. Linharta v oblasti činnosti klubu keramiky - výpomoc při vypalování produktů a pomoc při vypouštění
balónků Ježíškovi, které proběhlo 14. prosince. Tato spolupráce nadále pokračuje a stále se rozvíjí. Dále jsme v loňském roce spolupracovali s Chelčicko-Lhenickým mikroregionem tradičně při pořádání cyklo jízd Slavností květů a Slavností plodů. Při těchto akcích
jsme umožnili účastníkům prohlídku Památníku Petra Chelčického,
kam zavítalo přes 200 lidí. Největší akcí byla realizace projektu
přeshraniční spolupráce hasičů mezi SDH Chelčice a hasičů okresu
Deggendorf. V měsíci dubnu zástupci hasičů SDH Chelčice a mikroregionu navštívili hasiče okresu Deggendorf a seznámili se se
zázemím a technikou tamních sborů. O chelčické pouti sbor SDH
Chelčice obdržel od starosty obce prapor, dále proběhla slavnost na
fotbalovém hřišti - předání darů od partnerů z Německa, poté soutěž
sborů z mikroregionu a sborů z okresu Deggendorf. Poslední akcí
bylo uspořádání semináře v Chelčicích, kterého se zúčastnili zástupci samospráv z okresu Deggendorf a zástupci hasičů z Jihočeského
kraje. Dále naše spolupráce probíhala s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Přes tuto organizaci se nám podařilo realizovat výjezd
našich dětí z MŠ Chelčice a divadelního souboru Chelčické štěstí
do Grattersdorfu, kde proběhlo vystoupení těchto souborů. Obdrželi
jsme od MAS příspěvek na naši činnost tři tisíce korun. V neposlední
řadě pokračovala naše spoluprace s obcí Chelčice.

Ženy z Klubu pohody a zábavy, které maškarní bály pro děti a dospělé každoročně chystají, jsou ochotné nezištně věnovat čas pečlivým
přípravám (upéct cukroví do balíčků pro děti, sehnat tombolu, dost
věcí kolem domluvit) a navíc si dát dohromady masky a secvičit si i
vlastní vystoupení – po 10 letech to byly jubilejně znovu „hérečky“ z
Limonádového Joa, tentokrát s pozměněným outfitem. Ovšem parta
hochů z Průhona překvapila a zastínila všechny ostatní jako ladné a
úžasně sehrané aquabely. Pro velký úspěch „tančily“ o půlnoci podruhé svou sestavu jako vítězná maska. Další místa obsadily berušky, čmelák, šašek, gejša, jeptiška, čarodějnice, Karkulka, kuchtička
a Šmoulinka.

Myslím, že se všichni pobavili, a za to bych chtěla poděkovat všem
ženám, které tento večer přichystaly. Potěšila nás pomoc mladých
maminek, které si odpolední program pro dětský maškarní bál vzaly
do své režie, a slyšela jsem jen chválu. Děkujeme i všem sponzorům,
kteří nás podpořili svými příspěvky. A snad zase za rok se budeme
těšit...
V. J.
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Velikonoční tradice
Na Květnou neděli 24. března jsme se sešli v Chelčicích na
Velikonočních tradicích. Po úvodu nám děti z chelčické mateřské
školy předvedly básničky a písničky; dokonce se jim povedl i náročný kánon!
Potom se děti s rodiči rozešli k jednotlivým stolům, kde si mohli vyrobit různé jarní dekorace. Oblíbeným stanovištěm je vždy zdobení
perníčků, protože se dají hned sníst. Dále si děti vyráběly zápichy
vajíček do dekorační sklenice, kterou si naplnily a dozdobily zase na
dalších stanovištích. Jinde si mohly vysít řeřichu do vaničky s vatou

Chelčické štěstí zahajuje
novou divadelní sezónu
Dětský divadelní soubor Chelčické štěstí oznamuje zahájení divadelní
sezóny 2013 a zve všechny zájemce na pravidelná dramatická setkávání každý pátek vždy od 15:00 hod. v klubovně o.s. Mája-Tvořivé
Chelčice. První schůzka již proběhla v pátek 22. 3. 2013.
Těšíme se na Vás!
Kristýna Rejžková
& Klára Kavanová Mušková

a ozdobit vajíčko v potravinářských barvách. Také vyzdobení skořápky zaplstěnou vlnou nebylo těžké, a přece to vypadalo moc pěkně. Nejvíce obležený byl stolek s výrobou ozdob z drátků a korálků a
také stanoviště s výrobou patchworkových vajec. Tradičnímu zájmu
se těšila také výroba pomlázek, které přece švihají daleko lépe než
ty kupované. Také letos nás potěšila bohatá tombola, která byla brzy
vyprodána. Děkujeme ženám z klubu KPZ a všem ostatním, kteří se
podíleli na přípravě tohoto předvelikonočního odpoledne.
M. Cinádrová
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FK Chelčice
Zpráva z valné hromady
Dne 1. 3. 2013 se uskutečnila valná hromada FK, která byla letos
volební. Po přednesení zprávy o činnosti FK Chelčice v roce 2012,
zprávy o hospodaření a zprávách trenérů jednotlivých mužstev došlo na volbu nového výboru. Post předsedy FK obhájil Petr Novák
a členy výkonného výboru byli zvoleni Jiří Iral ml., Karel Kortus,
Pavel Kortus, Martin Šácha, Jindřich Turek a Jan Pěsta.
Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2013
•
•
•
•
•

Zajištění fungování všech družstev klubu i v následující sezóně
Uspořádat minimálně dvě brigády pro obec
Opakovat pravidelný nábor dětí do mládežnických družstev
Zajištění poutě a s ní spojené zábavy
Uspořádání dalšího ročníku turnaje Petra Chelčického a 3. ročníku turnaje mládeže „O pohár starosty obce“
• Uspořádání semináře trenérů mládeže „Létající trenéři“
• Zajišťovat pravidelnou údržbu hřiště a ostatního nemovitého
majetku včetně pronajatých prostor
• Uspořádání sportovního plesu

Přípravné zápasy mužů
3. 3. 2013 UMT Hluboká nad Vltavou
FK Chelčice – Březnice 2:4 (1:2)
Branky Chelčic: Šácha, Varyš
Sestava FK Chelčice: Novák – Lácha, Kopenec, Max, Trobl, Jakš
Jaroslav, Lang, Varyš, Valenta, Šácha, Čížek, střídali: Kortus Karel,
Jakš Jan, Koutský
Poslední přípravný zápas na umělé trávě odehrálo naše mužstvo na
Hluboké. Opět se prokázalo, že se nejedná o naše oblíbené hřiště.
Od začátku utkání jsme tahali za kratší konec. Jako první jsme inkasovali, a to již v 5. minutě. Soupeř využil našeho nedůrazu v pokutovém území a střelou pod břevno se ujal vedení – 0:1. Hra byla z naší
strany i nadále velice nepřesná a to nahrávalo Březnici, která hrozila
z protiútoků. V 15. minutě se opět měnilo skóre. Březnice střelou
zpoza pokutového území zvýšila své vedení na 0:2. Do konce poločasu se podařilo Šáchovi alespoň snížit na 1:2.

dominovat. Díky převaze se také ujal do 40. minuty vedení 3:0, kdy
se postupně trefili Krejčí, Čížek a Honza Jakš. Kaňku na perfektním
poločase udělal dlouhý nákop Temelína ve 45. minutě, na poločasový stav 3:1.
Do druhého poločasu náš tým nastoupil v pozměněné sestavě a bylo
to znát. Temelín se postupně dostával do rychlých protiútoků, naštěstí své šance nedokázal proměnit. V 85. minutě však střeleckou
smůlu protrhl a schovanou střelou k tyči zpoza vápna dovedl korigovat na 3:2. Temelín se poté hnal za vyrovnáním, ale neměl dostatek
času, aby si vytvořil nějakou šanci. Naše Áčko si tedy připsalo první
výhru v zimní přípravě. Velmi pozitivní byl zvláště přínos kluků,
kteří jsou s námi od zimy.

9. 2. 2013 UMT Borovany
Chelčice - Nemanice 2:2 (0:0)
Sestava Chelčic: Novák - Trobl, Lácha, Valenta, Turek, Lang, Jakš
Jaroslav, Varyš, Max, Šácha, Čížek - Koutský, Hucek
V sobotu vstoupily Chelčice do kolotoče přípravných zápasů, který
začaly proti týmu Michala Remty, a to s mužstvem Nemanic. Ten se
však, ze zdravotních důvodů, v útoku nepředstavil.
Zápas začal ze strany Chelčic velmi dobře. Dařilo se plnit pokyny
trenéra, držet míč na kopačkách a postupně dostávat soupeře pod
tlak. Obrana Chelčic se oproti předchozím sezónám představila jen
se třemi muži a vedla si více než dobře.
Od první do poslední minuty poločasu se Chelčicím dařilo diktovat
tempo a připravovat si šance. Kdyby Šácha a Lang proměnili své
příležitosti, mohlo by se jednat o suverénní první poločas. Ten však
skočil jen 0:0.
Do druhého poločasu vstoupily Nemanice o poznání lépe, hned ve
48. minutě zaskočily obranu Chelčic a zužitkovaly nádherný brejk,
0:1. Neuběhlo ani pět minut, Čížek našel před prázdnou brankou Šáchu a bylo vyrovnáno. Hra se poté přelévala z jedné strany na druhou
a čekalo se, kdo udělá chybu. Ta přišla ze strany Chelčic. Nedůraz po
rohovém kopu potrestaly Nemanice nádhernou střelou do šibenice.
Chelčice poté přidaly, a dokonce zápasu srovnaly, na konečných 2:2.
Šácha vsítil svůj druhý gól.

Ve druhé půli jsme se snažili vynutit si tlak. Soupeř nás však potrestal
po jednom z protiútoků, kdy lobem zvýšili na 1:3. Tento okamžik dodal Březnici větší klid a mohla se soustředit spíše na obranu. My jsme
byli stále více v držení míče, ale veškeré naše útočné snahy končily
před pokutovým územím. Další protiútok se podařil Březnici v 70.
minutě. Soupeř pronikl po pravé straně do pokutového území Chelčic
a předložil míč před prázdnou branku, kde útočník soupeře neměl
problém proměnit svou šanci. Nám se do konce utkání podařilo jen
kosmeticky upravit výsledek na 2:4, když se prosadil Varyš.

První zápas ukázal nedostatky, ale i pozitiva, zvláště výkon Franty
Čížka byl výborný.

23. 2. 2013 UMT Písek
Chelčice - Temelín 3:2 (3:1)

K dalšímu přípravnému zápasu nastoupilo naše “Áčko” v Písku proti okresnímu Temelínu.

Dne 6. 3. odehrála mladší přípravka první přípravný zápas na jarní
část sezóny. Soupeřem nám byl tým Sedlece, který má několik velmi
šikovných hráčů. Nám naopak několik dětí chybělo. Po celkem poklidném prvním poločase se v tom druhém strhla gólová přestřelka,
ale stále jsme si udržovali několikabrankový náskok. Předvedená
hra z naší strany rozhodně nebyla ideální a do startu jara máme co
pilovat.

Jednalo se o zápas ve velmi dobrém tempu. Temelín si vytvořil první
šanci, když hned v 5. minutě neuspěl v samostatném úniku. Poté se
našemu týmu podařilo získat převahu a do konce poločasu na hřišti

Všechna naše mládežnická družstva se zúčastnila turnaje OFS Strakonice, který se uskutečnil pro jednotlivé kategorie během února a
března ve strakonické sportovní hale.

Sestava Chelčic: Novák - Trobl, Kopenec, Lácha, Turek, Benedikt,
Jakš Jan, Lang, Jakš Jaroslav, Čížek, Krejčí - Kortus Karel, Varyš

První přípravný zápas mladší přípravky 6. 3. 2013
Sedlec – FK Chelčice 9:12 (2:3)
Branky: J. Zíka 6, Polanský 2, P. Zíka – J. Tlapa 11, Sosna
sestava FK Chelčice: Lácha, Koberna, T. Tlapa, J. Tlapa, Sosna,
Šustr, Brož
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Turnaj OFS Strakonice – žáci, sobota 9. 3. 2013

Konečné výsledky:

Chelčice - Doubravice 0:2

1. Junior Strakonice A

Chelčice - Junior 0:4
Chelčice - Bavorov 0:1
Chelčice - Katovice 0:3
zápas o 9. místo SK Slavoj Volyně – FK Chelčice 6:0
Celkové pořadí turnaje:
1. SK JUNIOR Strakonice A
2. SK JUNIOR Strakonice B
3. FK Vodňany
4. SK OTAVA Katovice
5. TJ SOKOL Střelské Hoštice
6. TJ SOKOL Doubravice
7. TJ SOKOL Bavorov
8. TJ WESTRA Sousedovice
9. SK SLAVOJ Volyně
10. FK Chelčice
Sestava FK Chelčice: Jan Hoffman, Kubinec, Martin Švec, Jan Nováček, Radek Vlček, Aleš Brtna, Miroslav Kašpar, Erik Smékal,
Adam Krygel, Gustav Orság, Martin Hoffman

2. SK Otava Katovice
3. TJ Dražejov
4. SK Slavoj Volyně
5. TJ Blatná A
6. TJ Sokol Bavorov
7. FK Chelčice
8. SK Otavan Šteken
9. TJ Blatná B
10. Junior Strakonice B
Sestava FK Chelčice: Tomáš Tlapa, Adam Sosna, Jan Krampl, Jan
Tlapa, Jaroslav Šustr, Tomáš Koberna, Lukáš Švec, Šimon Mucek
Komentář k turnaji žáků ve Strakonicích
Dne 9. 3. 2013 proběhl ve strakonické sportovní hale fotbalový turnaj žáků za účasti 10 mužstev. Turnaje se také zúčastnilo mužstvo
Chelčic a bylo vylosováno do skupiny s týmy Doubravice, Katovic,
Bavorova a domácích Junior A, tzn. celkem 5 týmů.

Turnaj OFS Strakonice – st. přípravky, sobota 23. 2. 2013
výsledky FK Chelčice ve skupině B
Chelčice - Junior 0:1
Chelčice - Vodňany 2:1
Chelčice - Štěkeň 1:3
Chelčice - Sedlice 2:2 zápas o 5. místo
Dražejov - Chelčice 0:1
Konečné výsledky:
1. TJ Blatná
2. Junior Strakonice
3. Otavan Štěkeň
4. SK Slavoj Volyně
5. FK Chelčice
6. TJ Dražejov
7. Sokol Bavorov
8. FK Vodňany
9. Sokol Sedlice
10. TJ Osek
Sestava FK Chelčice: Radek Zíka, Václav Pícha, Tomáš Tlapa, Tomáš Koberna, Jan Tlapa, Adam Krygel, Vít Daněk, Stanislav Maršán, Adéla Kortusová

Turnaj OFS Strakonice – ml. přípravky, sobota 16. 2. 2013
Chelčice - Junior B 4:0
Chelčice - Dražejov 0:2
Chelčice - Blatná A 0:2
Chelčice - Katovice 2:0
zápas o 7. místo: FK Chelčice - SK Otavan Štěkeň 3:0

Na úvod jsme podali velice bojovný výkon a body s Bavorovem
nám utekly 3 vteřiny před koncem utkání. I v dalších utkáních nás
zdobila hlavně bojovnost a obětavost. Dopláceli jsme ale na nevyrovnanost všech řad (někteří kluci začali hrát fotbal teprve nedávno
a nejsou ještě ani zaregistrováni) a na nepřítomnost brankáře (nemoc), kterého museli nahradit nejdříve Martin Švec a na poslední
zápas Tomáš Kubinec. Bohužel jsme všechna čtyři utkání prohráli
a ve skupině jsme se umístili na 5 místě. Po bojích v základní části
jsme bojovali s posledním týmem z druhé skupiny s Volyní o celkovém umístění o 9. až 10. místo. Tento souboj jsme prohráli a na
tomto turnaji jsme skončili na posledním 10. místě.
Pokud mám vystoupení našich bojovníků shrnout, tak bych jim rád
poděkoval za přístup ke každému utkání, kde se snažili (v rámci
možností) nevypustit ani jeden souboj, a některé fáze utkání byly
více než vyrovnané. Škoda jen, že někteří hráči, s kterými jsme na
tento turnaj počítali, se ani neomluvili, a tak jsme se museli obejít
bez nich.
Ve finále celého turnaje se utkaly týmy Strakonic (Junior A a Junior
B) a toto finále bylo ozdobou celého turnaje, kde oba týmy předvedly hlavně velmi kombinační hru založenou na pohybu každého
hráče a u některých velmi vyspělou technickou zdatnost. Tento zápas skončil výsledkem 2:1 pro tým Junior A Strakonice, který celý
turnaj vyhrály.
jp.
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Oznámení
Na výstavu za „Chelčickým pokladem“
V letošním roce je to již 35 let, kdy byla zahájena odborná činnost archeologického pracoviště ve strakonickém okrese v Muzeu
středního Pootaví Strakonice. Při této příležitosti bude na konci
března letošního roku otevřena výstava „Po stopách archeologie“
v expozicích strakonického hradu. Vystaveny budou fotografie,
plány, kresby a krátké zprávy o výzkumech v letech 1978 – 2012,
především však také významné nálezy z regionu.
Mezi ně patří také soubor 1259 mincí, který byl objeven 17. srpna
v roce 1979 tehdejšími školáky z Vodňan a Chelčic. Žáci Pavel
Vobruba, Miroslav Vokatý, Miroslav Valenta a Jaroslav Vokatý
objevili v rýze pro vodovodní potrubí v jihozápadní části Chelčic
část mincovního pokladu. Záslužně v den svého objevu předali do
vodňanského muzea celkem 780 mincí. Během následujících dnů
proběhl na lokalitě odborný průzkum a záchranný výzkum pod vedením PhDr. Jana Michálka, při kterém bylo zjištěno, že poklad se
původně nacházel v nádobě 30 cm pod povrchem. Bohužel někteří místní sběratelé předešli archeology, a tak se podařilo zachránit
pouze několik zlomků z původního džbánu. Také všechny mince
se pravděpodobně do muzejní sbírky nepodařilo získat. Poklad byl
následně určován a hodnocen numismatiky, byl proveden i rozbor
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jakosti stříbra u nalezených mincí. V souboru se nachází mince z
alpských zemí, zastoupeny jsou ražby salcburského arcibiskupství,
ale stejně jako v podobných pokladech objevených u nás zcela převažují české ražby. Nejstarší groše a bílé peníze pochází z období
vlády Vladislava II. (1471 – 1516) a nejmladší malý groš byl vyražen v roce 1596 v době vlády Rudolfa II. Tato mince také určuje
přibližnou dobu ukrytí pokladu. Jeho mělké uložení nasvědčovalo,
že k ukrytí došlo ve chvatu, možná v ohrožení v blízkosti tehdejší
cestě. Na místě nálezu nebyla prokázána historická zástavba. Původní majitel však jistě nepatřil k nemajetným. Odborníci usoudili,
že k ukrytí pokladu mohlo dojít kolem roku 1600, kdy Ferdinand,
pán na Týně, v této oblasti kolem svého panství podnikal loupeživé
výjezdy.
Ve Strakonicích bude vystaven výběr 61 mincí z „Chelčického pokladu“ s odbornou dokumentací. Výstava je však příležitostí si prohlédnout i řadu dalších hodnotných a zajímavých nálezů z regionu.
Otevřena bude do 28. července.
J. Velková
Městské muzeum a galerie Vodňany
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