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Letní ticho
Je brzy ráno a já jdu tichou chelčickou ulicí do
Chelčického domova sv. Linharta. Je horké léto
v plném proudu a zahrada se nejlépe zalévá
brzy ráno. Kousek ode mne na stromě zpívá
kos svou zamilovanou píseň a brzy bude svítat.
To se v Chelčicích všechno změní. Ulici zaplní
hluk aut, autobusů a traktorů mířících na pole,
vyrazí kombajny na rybíz a je tu nový den.
Miluji ticho. Letní ticho plné zvuků zvířat v
přírodě, ticho u řeky či rybníku, ticho na zahradě i ticho ranní ulice. Pozvednu oči k nebi,
které se začne zdobit barvami. Uvědomuji si,
jak se ticho nenápadně mění v ruch, v ruch života a jak jsme přítomni tolika změnám v našich životech…
Mám ráda ten letní prázdninový život, který je
tak jinak typický a odlišný od běžného roku,
ráda pozoruji „letní děti ze vsi“, které pravidelně skoro celý červenec chodí obden na zkoušky divadelního souboru Chelčické štěstí a jak
se tetelí na svou každoroční novou premiéru…
Jak přírodní zahradu i Památník Petra Chelčického navštěvuje celá řada „prázdninomilovníků“, turistů, maminek s dětmi i náhodných
pocestných… Je to zkrátka „jiný čas“.
Samozřejmě nás všechny, kteří se snažíme,
aby náš život v Chelčicích byl pestrobarevný
a živý, potěšila zpráva o letošním umístění
Chelčic v soutěži Vesnice roku 2013, ve které
jsme získali Zlatou stuhu jako Jihočeská vesnice roku. Je to milé zadostiučinění té letité
práce zde, které s sebou ale nese mnohé další
a další povinnosti a přípravy (jak na slavnostní
vyhlášení, které proběhne v Chelčicích 22. srpna, tak i na přípravu na celostátní kolo soutěže
aj.). Napadlo mne, po mnohých již proběhlých
přípravách a především schůzkách s lidmi,
kteří se rozhodli ochotně a nezištně pomoci
s touto horou práce před námi, že to, co nám
může možná nejvíce prospět při přípravách i
vlastních oslavách, je to, že budeme společně a
že se nám možná i podaří prolomit různé předsudky, které o sobě někdy máme, a že si dokážeme uvědomit svou křehkost bytí, své rozdílné dary a jedinečnosti. Člověk se rodí křehký
a zranitelný, a vše, co je křehké a zranitelné,
je průvodcem života… a tak pojďme se nebát
procházet se a taky někdy mlčet a naslouchat
druhým.
- pokračování na str. 3 Klára Kavanová Mušková

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Malí i velcí bez rozdílu svých odlišností
vystavují umění ve špýcharu
Při pátečním programu letošní Chelčické pouti sv. Máří
Magdaleny proběhla vernisáž
keramických a výtvarných
prací dětí, rodičů keramického
klubu o.s. Mája-Tvořivé Chelčice a uživatelů Chelčického
domova sv. Linharta, o.p.s., při
které vystoupila s hudebními
šansony Edith Piaf Štěpánka
Suchanová. Vernisáž pokračovala příjemným občerstvením
v přírodní zahradě s výbornými
ovocnými džusy Vika, které nám věnovala členka dozorčí rady chelčického domova paní Marie Bláhová, s bylinnými šťávami a širokým občerstvením, které napekli
a uvařili přátelé dětského divadelního souboru Chelčické štěstí. Celý program završila blues-rocková kapela Koloband z Kamenného Újezda, která hrála v prostorách
divadelního venkovního parketu za kostelem sv. Martina. Po setmění následovala
premiéra dětského divadelního souboru Chelčické štěstí s příběhem o Petru Panovi
s názvem Tajemný výlet do Země Nezemě.

Měla jsem velkou radost z toho, že jsem mohla při vernisáži představit mnohé
opravdové umělce, výtvarníky, kteří pracovali na svých dílech po celý rok. A to jak
děti a rodiče v keramickém klubu o.s. Mája-Tvořivé Chelčice, který probíhal každou sobotu odpoledne, tak také malíře-uživatele Chelčického domova sv. Linharta,
kteří každý týden při výtvarném tvoření malovali a kreslili svá díla.
V prvním patře Památníku Petra
Chelčického najdete ještě po celou
dobu prázdnin keramické a sochařské
práce dětí, ale i rodičů z keramického klubu, uvidíte jejich rozmanitost a
také to, jak se práce s hmotou a šamotovou hlínou vůbec nebojí a jak
jsou díla barevně pestrá a veselá. Ve
druhém patře – v badatelně Památníku – naleznete malby, kresby i koláže
uživatelů chelčického domova.
- pokračování na str. 4 -

Klára Kavanová Mušková
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Zápis č. 8/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 17. 5. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: Jindřich Turek, Jan Baloušek
Hosté: Mgr. Klára Kavanová Mušková

Aktuální prázdninové informace pro obyvatele
Letošní léto a prázdniny roku 2013 jsou a
budou pro obec i Vás, obyvatele Chelčic,
tak trochu výjimečné a rozhodně se u nás
letos nedá říkat, že máme tzv. okurkovou
sezonu, kdy se nic moc neděje. Po tradiční,
právě proběhlé a myslím i vydařené pouti
sv. Máří Magdaleny jsme také ve stadiu dokončování některých akcí a investic a také
nás všechny čekají další a dá se říci, že poměrně významné.

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

Obecní obchod

OZ schválilo tento program jednání:

V poslední fázi je rekonstrukce obecního
obchodu, na které se podílí společně obec a
nový nájemce firma Buffeteria pana Jaromíra Bauera. Jsou dokončeny veškeré stavební úpravy uvnitř budovy a zbývá dokončit
čelní fasádu. Tam budeme muset s finální
úpravou počkat, až nám vyletí vlaštovky ze
tří hnízd, která prozatím obývají; nájemní
smlouvu mají na dobu určitou. K posunu
termínu dokončení došlo i z důvodu opožděného dodání nových výloh a dveří. Dodatečně se za toto zpoždění občanům omlouvám
a zároveň znovu děkuji panu Kodádkovi za
náhradní zajištění prodeje základních potravin po dobu rekonstrukce. Momentálně se
dokončuje kompletace a montáž vnitřního
vybavení. Po dohodě s panem Bauerem
bude obecní obchod znovu otevřen 1. srpna a já věřím, že budete spokojeni nejen s
provedenými stavebními úpravami, ale i s
nabídkou poskytovaného sortimentu zboží a
nově i rychlého občerstvení.

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2013 ze dne 9. 5. 2013.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení Závěrečného účtu obce za rok
2012.
4. Rozpočtová opatření č. 2.
5. Organizace příprav na soutěž Vesnice
roku.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 7/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 9. 5. 2013. Bez
připomínek. č. 8/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Jindřicha Turka. č. 8/2013/2
ad 3) OZ projednalo Závěrečný účet obce
za rok 2012 spolu se Zprávou o výsledku
hospodaření obce za rok 2012. OZ přijalo
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření.
OZ souhlasí s celoročním hospodařením
obce bez výhrad. č. 8/2013/3
ad 4) OZ bere na vědomí starostou předložená realizovaná rozpočtová opatření č.
2 v paragrafovém a položkovém znění v
souladu se Směrnicí k rozpočtovému hospodaření, odd. IV, čl. 2 ze dne 29. 3. 2013.
č. 8/2013/4
ad 5) OZ projednalo další postup zajištění
prezentace obce pro soutěž Vesnice roku. č.
8/2013/5
Dne 19. 7. 2013 natáčela Jihočeská televize pořad o Chelčicích.
Můžete jej shlédnout
na
http://gimi.tv/videoarchiv/
(24. 7. 2013, 23:19)
nebo na
http://youtu.be/MWpoyUxmAt4

Rekonstrukce komunikací
Další investiční akcí, kterou bude
obec realizovat v termínu od 5. do
16. 8., bude stavba oficiálně nazvaná
„CZ.1.14/3.1.00/23.02609 Rekonstrukce
účelových komunikací pro potřeby cestovního ruchu“, podpořená a spolufinancovaná
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
– ROP Jihozápad. Jedná se o rekonstrukci
povrchů účelových komunikací Chelčice
– Do Boudy p.č. 318/5 a komunikace Na
Lázeň p.č. 592. Prosím tímto dotčené obyvatele o shovívavost po dobu realizace této
akce. Zároveň upozorňuji občany, že v době
pokládky nových živičných povrchů dojde
na těchto komunikacích k jejich uzavírce.

Nová ředitelka v MŠ
Další událostí, kterou zaregistrují zejména
rodiče a jejich potomci navštěvující naši
mateřskou školu, je fakt, že je bude vítat
nová paní ředitelka Mgr. Irena Hanáková.
Tato vzešla jednoznačně na základě hodnocení sedmi uchazeček o tento post z konkurzního řízení v měsíci červnu. Přeji nové
paní ředitelce, aby se jí u nás líbilo.

Vesnice roku 2013
Na závěr jsem si nechal událost, která se
jistě neděje každý rok, a tou je vítězství naší
obce v krajském kole soutěže Vesnice roku
2013. Ano, jak jste již určitě zaregistrovali,
podařilo se nám po třinácti letech při našem
druhém pokusu o dosažení úspěchu v této
prestižní soutěži stanout podruhé na stupni
nejvyšším.

Chápu to jako ocenění naší společné práce, našich aktivit a snad i příznivého občanského života v Chelčicích. Chtěl bych
touto cestou pogratulovat a poděkovat
všem obyvatelům, příznivcům naší vesnice a zejména těm, kteří se jakkoli podíleli
na zisku tohoto ocenění. Je to ocenění pro
Vás všechny. Abychom si jej společně užili,
jste samozřejmě všichni zváni na slavnostní
vyhlášení krajského kola soutěže ve čtvrtek
dne 22. srpna 2013 od 13,00 h na parketu v Chelčicích (viz pozvánka na poslední
straně). Po skončení oficiální části vyhlášení budeme společně oslavovat s kapelou
Pozor vizita a následnou videodiskotékou
tamtéž, klidně do ranních hodin.
Oslava krajského titulu ale skončí a vzápětí nás čeká příprava na návštěvu celostátní hodnotící komise v Chelčicích, která
proběhne v neděli 1. září od 8,00 do 12,00
hodin. Nepředpokládám, že budeme nějak
zvlášť připravovat obec na toto hodnocení.
Součástí příprav bude zejména úprava ve
scénáři pro prezentaci obce před komisí.
Přesto prosím všechny Vás ochotné občany o pomoc s přípravou na toto hodnocení
a třeba jen o úpravu Vašich nemovitostí a
prostranství před nimi, abychom se před
komisí představili v nejlepším světle. Konkurence bude silná, už podle seznamu vítězných obcí z krajských kol uvedených
níže. Jsem však přesvědčen, že Chelčice
se mají čím pochlubit. Naše ambice v celostátním kole rozhodně také nejsou malé
a na vyhlášení výsledků celostátního kola
soutěže Vesnice roku v programu obnovy
venkova, které proběhne ve dnech 13. - 15.
září v Luhačovicích, budou doufám Chelčice vidět, ale i slyšet. Nabízíme totiž tímto všem zájemcům možnost osobně se ho
účastnit a kromě podpory obce i příjemně
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strávit víkend ve známém lázeňském městě,
kde bude současně probíhat i Mezinárodní
festival dětských folklorních souborů Písní
a tancem. Obec je připravena vypravit na
tuto akci ve dnech 14. - 15. září autobusový zájezd, když předpokládám, že dopravu
bude hradit obec a náklady na ubytování ze
14. na 15. 9. by si hradili účastníci zájezdu
sami. Své požadavky na účast proto zasílejte nebo hlaste prosím do kanceláře paní Lukešové nebo na e-mail info@chelcice.cz.

OTEVŘENÍ CHELČICKÉ VENKOVNÍ TĚLOCVIČNY PRO DOSPĚLÉ
V sobotu dne 20. 7. 2013 byla v Chelčicích
slavnostně otevřena venkovní tělocvičnu
pro dospělé, která se nachází mezi obecním
úřadem a dětským hřištěm.

Věřím, že to bude pro zúčastněné i v případě, že se naše obec neumístí na předních
pozicích, další zážitek, a chápu to i jako
další z mnoha aktivit v naší obci.
S přáním úspěchu Chelčic v celostátní soutěži, hezkého zbytku léta a aby vše, co výše
popsáno, dobré bylo
Jiří Iral, starosta obce

Zlatá třináctka je kompletní a
připravuje se na finále
Uplynulé dva měsíce byly ve znamení
hodnocení 273 přihlášených obcí ze všech
krajů České republiky. Ta nejlepší obec z
každého kraje, oceněná Zlatou stuhou, postupuje do celostátního kola, jehož vítěz
získá titul Vesnice roku 2013.
Celkem třináct obcí, třináct držitelů ocenění Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
– se již nyní připravují na příjezd celostátní
hodnotitelské komise. Celostátní kolo soutěže se uskuteční v termínu od 1. do 7. září
a jeho výsledky již tradičně oznámí ministr
pro místní rozvoj na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních
souborů Písní a tancem.
S příchodem letních měsíců také začíná
období krajských slavností, na kterých si
oceněné obce převezmou ceny z rukou zástupců vyhlašovatelů soutěže. Udržované
historické a lidové stavby, zeleň, bohatý
spolkový a společenský život nebo knihovny s kouzlem pohodlí. To je jen malý výčet
toho, čím se obce prezentovaly krajským
komisím a za co byly obce oceněny.
Vítězné obce krajských kol soutěže:
Obec Chelčice (Jihočeský kraj)
Obec Šakvice (Jihomoravský kraj)
Obec Hájek (Karlovarský kraj)
Obec Holovousy (Královéhradecký kraj)
Obec Nová Ves nad Nisou (Liberecký kraj)
Obec Jeseník nad Odrou (Moravskosl. kraj)
Obec Hradčany (Olomoucký kraj)
Obec Dolní Újezd (Pardubický kraj)
Obec Němčovice (Plzeňský kraj)
Obec Čistá (Středočeský kraj)
Obec Srbská Kamenice (Ústecký kraj)
Obec Jámy (Kraj Vysočina)
Obec Vysoké Pole (Zlínský kraj

Z

lupráce „Zdraví nás baví“, který realizují
občanská sdružení MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech, MAS Blanský les-Netolicko a
MAS Vodňanská ryba. V regionu spolupráce vznikne celkem 22 takovýchto venkovních tělocvičen pro dospělé, někde to bude
pouze jeden stroj, zde v Chelčicích si můžeme zacvičit až na osmi cvičebních strojích.
Projekt spolupráce Zdraví nás baví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v
rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů
spolupráce Programu rozvoje venkova.

Tato akce se konala v rámci tradiční chelčické pouti. Pásku slavnostně přestřihl
starosta obce Jiří Iral a členové FK Chelčice. Počasí nám přálo, a tak akce přilákala
spoustu přihlížejících dospělých i dětí. Cílem bylo také základní zaškolení veřejnosti
k obsluze jednotlivých cvičebních strojů.
Tato zastřešená venkovní tělocvična o čtyřech dvojstrojích, které jsou určené pro
věkovou kategorii 12+ a slouží k protažení
celého těla, vznikla v rámci projektu spo-

Jaroslava Mitášová
koordinátorka projektu

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Letní ticho

V těchto dnech oslaví v naší obci své
jubileum:

- pokračování ze str. 1 -

1. 7. Jan Baloušek, 5 let, č. p. 28
3. 7. Anna Volavková, 1 rok, č. p. 22
9. 7. Eva Kortusová, 50 let, č. p. 65
13. 7. Anna Kortusová, 80 let, č. p. 65
29. 7. Michael Bauer, 5 let, č. p. 51
29. 7. Viktorie Bauerová, 5 let, č. p. 51
4. 8. Ladislav Sedlák, 72 let, č. p. 88
6. 8. Jan Turek, 82 let, č. p. 10
6. 8. Lucie Valentová, 10 let, č. p. 128
7. 8. Radek Bláha, 18 let, č. p. 112
8. 8. Marie Turková, 83 let, č. p. 10
14. 8. Zdeněk Říha, 1 rok, č. p. 32
15. 8. Simona Nekovářová, 5 let, č.p. 113
18. 8. Matěj Tůma, 5 let, č. p. 118
19. 8. Ludmila Stahlová, 83 let, č.p. 103
31. 8. Václav Mach, 78 let, č. p. 40
Jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní
spokojenost.

Každý den na nás útočí miliardy slov. Umět
mluvit je velký dar. Aby člověk neříkal
příliš mnoho hloupostí, bylo mu dáno deset prstů na rukou, aby si mohl uvědomit
dobrou radu:
„Naše první slovo má být dobré,
druhé slovo má být pravdivé,
třetí slovo má být spravedlivé,
čtvrté slovo má být velkorysé,
páté slovo má být odvážné,
šesté slovo má být něžné,
sedmé slovo má utěšovat,
osmým slovem máš přijímat toho druhého,
devátým máš projevovat respekt
a desátým moudrost.“
Pak už nemusíš říkat nic… přeji Vám krásné tiché léto!
Klára KM

R
A
D
N
I
C
E

3

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XV. - 2013			

Červenec - Srpen

Ze života spolků
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Malí i velcí bez rozdílu svých odlišností vystavují umění ve špýcharu
Moc si na nich vážím jejich odvahy dělat velké věci. Malby – zvláště
přírody kolem nás – jsou krásně barevné a působí pozitivním dojmem.
Při vlastní vernisáži byl také dvěma děvčaty z Chelčického domova
sv. Linharta, o.p.s. a panem starostou a zároveň předsedou správní
rady domova, Jiřím Iralem, odhalen jeden krásný obraz, který nese
název „Žijeme v Linhartu“. Namalovaly ho tři umělkyně, Jana Plášilová, Kristýna Smitková a Martina Nožičková. Jejich velký obraz je
překrásné dílo plné odvahy tvořit, nebát se barev a dívat se kolem
sebe otevřenýma očima. Rozhodli jsme se ho pověsit v našem domově do hlavní denní místnosti a bylo nám velikým potěšením předat
děvčatům ocenění za tento obraz – Ocenění za malířské umění.

4

- pokračování ze str. 1 -

Při celé vernisáži na mě silným dojmem zapůsobilo to, jak jsme různí, ale přitom patříme k sobě. Každý člověk, byť se sebemenší odlišností, je jedinečný a zasluhuje respekt. Měla jsem upřímnou radost
z toho, že Jana Plášilová, Kristýna Smitková a Martina Nožičková
nám všem ukázaly, že v každém z nás je kus umělce, že záleží jen na
nás, zda dokážeme otevřít svá srdce a tvořit…
Klára Kavanová Mušková

Chelčické štěstí zahájilo divadelní sezónu aneb Šťastná 13. premiéra

Dne 19. července 2013 jsme v prostorách venkovního parketu u kostela v Chelčicích odehráli naši letní premiéru s názvem Tajemný výlet do Země Nezemě. Jednalo se o krátkou pohádku zpracovanou na
motivy příběhu O Petru Panovi, ve které hlavní hrdina Petr Pan vezme své přátele na výlet do svého fantazijního světa Země Nezemě.
Zde se děti setkají s překrásnou vílou Zvoněnkou, poznají roztržitou
Babi Sasanku a utkají se se strašlivým kapitánem Hookem a jeho
pirátskou bandou.
Na letošní premiéře se podílelo neuvěřitelných 24 malých talentovaných herců a hereček, kteří se objevili v rolích maminky, tatínka,
Bena, Johnyho, Wendy, Petra Pana, Zvoněnky, Babi Sasanky, kapitána Hooka, dětí ze Ztracené party, lesních víl a pirátů. Opravdu velmi
nám letos přálo počasí, neboť na rozdíl od předchozích let panovala
krásná teplá letní noc a my jsme si společně s diváky mohli dosyta
vychutnat romantickou atmosféru s hvězdným nebem nad hlavou.
Rádi bychom poděkovali maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a všem, kteří vozili děti pravidelně na divadelní zkoušky, připravovali nám svačinky, kostýmy, pomáhali s oblékáním, česáním a
malováním a podíleli se na všech přípravách, které jsou pro hladký
průběh představení tolik důležité. Poděkování patří též technickému

zázemí z řad osvětlovačů, zvukařů, kulisářů, uvaděčů, výtvarníků,
švadlenek a kostymérek i panu fotografovi. V průběhu nadcházejícího podzimu budeme naše představení ještě několikrát opakovat,
tedy jste všichni srdečně zváni.
Za divadelní soubor Chelčické štěstí
Kristýna Rejžková
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39. ročník Turnaje Petra Chelčického
O třetím červencovém víkendu, při chelčické pouti, se v Chelčicích
odehrál tradiční turnaj Petra Chelčického, letos se jednalo již o 39.
ročník.

nebylo překvapením, že se hrálo vyrovnané utkání. Poločas přeci jen
lépe skončil pro Chelčice, kdy díky vlastnímu gólu Křenka vedly
1:0. Ve druhém poločase se domácím podařilo odskočit do dvoubrankového rozdílu, kdy se trefil Šácha. Netolice nakonec snížily v
závěru utkání na konečných 2:1.
Následně se ve finále utkaly Rudolfov a Bavorov. Obě mužstva
předváděla velmi kvalitní fotbal. Do vedení se dostal Rudolfov,
po krásné křižné střele z hranice pokutového území. První poločas
skončil 1:0 a bylo na Bavorovu, aby přejal aktivitu. Sokol se tlačil do útoku, ale svých šancí nedokázal využít, a tak byl potrestán.
Rudolfov se po rychlé akci ujal vedení 2:0. Bavorov poté vsadil na
maximální riziko a to se mu vyplatilo. Nejdříve se prosadil Calta a
pak v poslední minutě Folta. Zápas skončil 2:2 a šlo se do penalt. S
pokutovými kopy si lépe poradilo zkušenější mužstvo Rudolfova, a
tím vyhrálo 39. ročník turnaje Petra Chelčického.
Semifinále A:
FK Chelčice - SK Rudolfov 1:4

Tento rok na turnaj přijaly pozvání, krom domácích, také SK Rudolfov, 1. FC Netolice a Sokol Bavorov.

Semifinále B
Sokol Bavorov - 1. FC Netolice 2:0

O úvodní utkání se postaraly domácí Chelčice a účastník krajského
přeboru SK Rudolfov. Zápas měl od začátku jasného pána, Rudolfov
přejal prakticky veškerou iniciativu a dokázal se prosadit i střelecky.
Po vítězství 4:1 postoupil jako první do finále.

Zápas o 3. místo
FK Chelčice - 1. FC Netolice 2:1

O druhé semifinálové klání se postarala mužstva Bavorova a Netolic. Zde se papírové předpoklady nepotvrdily a Bavorov na úkor
favorita postoupil po vítězství 2:0 do finále.
V zápase o třetí místo se opakovalo loňské finále, kde se utkaly domácí Chelčice a Netolice. Obě mužstva se velmi dobře znají, proto

Finále
SK Rudolfov - Sokol Bavorov 2:2 - na pokutové kopy Rudolfov
Individuální ocenění:
Nejlepší gólman: Martin Bauer - Sokol Bavorov
Nejlepší střelec: Jan Vaněček - SK Rudolfov
Nejlepší hráč: Pavel Pícha - FK Chelčice

Nedělní program Chelčické pouti sv. Máří Magdaleny
Nedělní odpoledne chelčické poutě se neslo v duchu hudby a divadla. Program zahájila hudba k létu (swing, jazz, blues i lidovky) v
podání zpěvačky Martiny Pivoňkové za doprovodu klavíristky Evy
Matouškové. Potom následovala pohádka pro děti „Může za to čert“
v podání divadelní skupiny PNUtí. Hra to byla napínavá, ale nakonec dobro a láska zvítězily a hlavní hrdinové unikli ze spárů pekla.
Poučeny byly nejen děti, ale i dospělí, aby si vždy řádně přečetli
všechny smlouvy, které podepisují.

Po přestávce, vyplněné opět zpěvem Martiny Pivoňkové, pobavil
dospělé svojí hrou „Víkend“divadelní soubor Tyjátr Horažďovice.
Všechny pouťové dny byly k dispozici dětem různé pouťové atrakce, které hojně využívaly. Program letošní poutě byl zase o něco
pestřejší než v předcházejících letech, a i vzhledem k slunečnému
počasí můžeme říci, že letošní pouť se opravdu vydařila a každý si
mohl přijít na své.
M. Cinádrová
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Hasičská soutěž
Jako každý rok sbory dobrovolných hasičů bývalého okrsku SDH
ČMS pořádaly soutěž v požárním sportu. Klání se uskutečnilo 8. 6.
2013 v Chelčicích již pod novým názvem „Sdružení hasičů Lomecka“, které sdružuje sbory dobrovolných hasičů Černěves, Chelčice,
Libějovice, Nestanice, Truskovice a Újezd-Hvožďany. Soutěže se
zúčastnily všechny sbory sdružení.

přihlížejících diváků. S ohledem na věkový rozdíl účastníků nebylo
vyhlášeno pořadí, ale ceny byly předány všem. V následujícím klání zásahových jednotek mužů dopadly podle docílených časů sbory
takto: 1. Truskovice, 2. Libějovice, 3. Nestanice, 4. Újezd-Hvožďany, 5. Chelčice a 6. Černěves. Po sečtení bodů z obou disciplín bylo
konečné pořadí družstev toto:

Po přivítání účastníků před hasičskou zbrojnicí a slavnostním nástupu odvedl velitel zásahové jednotky pořádajícího sboru pan Krump
Martin zúčastněné se slavnostními prapory na fotbalové hřiště TJ
Chelčice. Po vyplnění přihlášek se jmény závodníků proběhlo rozlosování pořadí, ve kterém budou sbory soutěžit. Hlavním rozhodčím
byl pan Albrecht Miroslav, další rozhodčí byli delegováni ze zúčastněných sborů.

1. Truskovice
2. Libějovice
3. Nestanice
4. Újezd-Hvožďany
5. Chelčice
6. Černěves

První disciplínou byl překážkový běh na 100 m jednotlivců, kdy
se do soutěže družstev započítávaly tři nejlepší časy soutěžících. V
jednotlivcích byl nejlepší Trobl Václav z mužstva Truskovic, druhý
Outrata Roman z Černěvsi a třetí nejlepší čas zaběhl Křišťan Zbyněk opět z Truskovic. Po součtech časů bylo v družstvech pořadí: 1.
Truskovice, 2. Újezd-Hvožďany, 3. Libějovice, 4. Chelčice, 5. Černěves a 6. Nestanice.
Do druhé disciplíny byla kromě uvedených družstev přihlášena tři
družstva dětí z Chelčic, Libějovic a Truskovic. Všem třem skupinám se útok vydařil, za což byly odměněny zasloužilým potleskem

Při závěrečném nástupu zásahových jednotek SDH Lomecka byly
předány poháry vítězům a všem diplomy za účast. Co závěrem? Každý rok je soutěž jiná, někomu se daří, dalším se vloudí chybička.
Historického úspěchu docílily Libějovice a Nestanice, našim se zašmodrchaly hadice a vteřiny ubíhaly.
Za krásného slunného počasí se celá akce vydařila a všem účastníkům dětmi počínaje, mužstvům, rozhodčím i pořadatelům patří
srdečný dík.
Janka Petr
Starosta SDH

Dětský den

Letošní dětský den se konal odpoledne 22. 6. 2013. Letos jsme pro
děti připravili pohádkový les: jak jednotlivé disciplíny, tak i pořadatelé byli oblečeni v duchu pohádkového lesa plného zvířátek, stromů,
pařezů, broučků a dalších pohádkových postav (hejkal, Červená Karkulka, lesní mužík ...).
Dětský den jsme zahájili ukázkou základního výcviku psů z kynologického klubu Vodňany, kdy jsme mohli vidět základní a pokročilou
poslušnost psů a také obranu podle jednotlivých mezinárodních zkušebních řádů. Dále jsme dětem zahráli pohádku O Červené Karkulce
a potom se už děti věnovaly jednotlivým soutěžním disciplínám. Za
každou disciplínu byly děti odměněny a dostaly razítko na památeční
kartičku.
Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení v podobě třech nápojů, pikadoru a nanuku, na konci dětského dne každý dostal perníkovou medaili a sáček plný sladkostí s omalovánkami, pastelkami atd.

Na závěr dětského dne se nad hřištěm proletělo letadlo s bonbóny
a pro děti „napršelo“ plné hřiště bonbónů (upřímně, nejoblíbenější
část dětského dne).
Veronika Míčková
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Uživatelé i přátelé chelčického domova
navštívili novou expozici ZOO
na Hluboké nad Vltavou
Jako i v loňském roce, tak i letos jsme se společně s uživateli, pracovníky, některými rodiči a přáteli Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. vypravili na letní výlet, tentokrát na Hlubokou nad Vltavou, do Ohrady – do Zoologické zahrady.

7

Od konce června 2013 mohou návštěvníci obdivovat další část nového areálu v jihočeské ZOO, a my jsme byli velmi zvědaví, co nás
vše v zahradě čeká. Celkem nám bylo představeno 12 nových expozic, které se stanou postupně domovem pro více než 30 druhů zvířat.
A jelikož bylo v pondělí 22. července veliké horko, například tygra
ussurijského, rosomáka sibiřského či gazelu džejran jsme neviděli,
ale zato jsme obdivovali a dlouho pozorovali mnohá další zvířata…
A jaké se nám nejvíce líbilo? Každému z nás úplně jiné: surikaty,
mara stepní, klokani, opice zlatý lvíček, vydra říční, veliký medvěd
či vznešení plameňáci.
A ač ten den byl opravdu hodně horkem vyletněný, v příjemném zázemí ZOO u krásného rybníku s pohledem na hlubocký zámek jsme
si návštěvu zvířat, společný oběd a mnoho zážitků opravdu užili. A
tak příští rok můžete vyrazit s námi!
Velice ráda bych poděkovala obci Pištín, která nám ochotně zajistila
dopravu do zoologické zahrady, a všem, kteří se na přípravě a vlastním výletě podíleli.
Za Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.,
Mgr. Klára Kavanová Mušková

Pozvánka na výlet S Peklíkem na vandr na Dívčí Kámen
Srdečně Vás tímto všechny zveme na na pěší výlet pořádaný dne
10. 8. 2013 v rámci projektu spolupráce „S Peklíkem na vandr“. Jedná se o pěší výlet na Dívčí Kámen spojený s hudeb-

ním vystoupením. Vystoupí světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie muzických umění pan Štěpán
Rak se svým synem Matějem.
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