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Věčný déšť
Letošním Slavnostem květů přálo počasí, přijelo mnoho dalších nových cyklistů a byli nadšení naší krásnou ovocnářskou krajinou Chelčicko-Lhenického regionu. Na startu bylo na
350 cyklistů, kteří se registrovali, a bylo jistě i
mnoho dalších, kteří se jeli touto krajinou „jen
tak projet“. Určitě mnohým z Vás přijeli přátelé, známí a vyjeli či vyšli jste si na projížďku či
procházku po jedinečně rozkvetlých sadech...

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Slavnosti květů pojedenácté

Odpoledne jsem i já doprovázela své přátele,
kteří nás navštívili, na vlak do Číčenic. Mladé
manžele a jejich tříletou roztomilou holčičku.
Holčička poskakovala kolem nás, smála se, občas se rozeběhla za nějakým motýlem a volal
na něj, povídala si s motýly. Malé děti to dobře
umějí, a já si uvědomila, jak člověk stárne, zapomíná hovořit s motýly...
Krásné počasí, které provázelo celý slavnostní
den „květů“, se rychle navečer změnilo, setmělo se a přišel veliký déšť. Měli jsme s sebou
deštníky, déšť jsme očekávali, a tak jsme nemokli a došli suší na nádraží. Ale holčička se
už cestou pod deštníkem usedavě rozplakala a
nepřestávala naříkat ani v čekárně. Snažili jsme
se ji přesvědčit, že není proč se bát, že šumění
deště za oknem nádražní čekárny nám nevadí.
Jenomže holčička nepřestávala naříkat. Snažili jsme se vyzvědět, proč pláče. Neodpovídala, jenom vyrážela beznadějné dětské vzlyky,
plakala, jako by měl za okamžik nastat konec
světa. Nakonec přece promluvila: „Bude pršet
pořád.“ „Jak pořád?“, ptali jsme se jí. „Nepřestane. Nikdy. Nikdy.“ Chvíli jsme se na ni dívali a pak – navzdory jejímu pláči – jsme se začali
usmívat. Už už bychom byli měli strach, že ji
něco bolí, že má nějaký „opravdový“ důvod k
pláči a ona zatím...
Ona si jenom myslí, že tenhle déšť bude padat
navěky. Snažili jsme se jí vysvětlit, že déšť zeslábne a odejde, že šumění za oknem ustane,
vysvitne slunce. Jenomže naříkala a naříkala.
„Je jako já,“ řekla matka děvčátka s úsměvem,
„taky si občas myslím, že když přijde něco zlého, že to nikdy neskončí.“
Mlčeli jsme a čekali na vlak, který měl za chvilku přijet. A každý jsme mysleli na své deště, na
svůj věčný déšť... Nejsme jako ta povzlykávající holčička? Nemyslíme si s průzračnou naivitou, že ta potíž, nejistota, ono trápení, které
se nás občas dotýká, je věčné, že nikdy, nikdy
neskončí?
- pokračování na str. 3 Klára KM

V sobotu 4. května se uskutečnil již jedenáctý ročník cykloturistické události roku
našeho ovocnářského regionu s tradičním zahájením v Chelčicích. Na více než tři
stovky cyklistů čekala vedle tradiční ochutnávky místních produktů, a to nejen
ovocnářských, i prezentace Chelčického domova sv. Linharta, Památníku Petra
Chelčického a o.s. Mája-Tvořivé Chelčice. Členky o.s. Devětsil Truskovice nabízely účastníkům i něco z vlastních kuchařských výtvorů. Velmi si vážíme i pravidelné
přízně tradičních sponzorů a
spoluorganizátorů této jedinečné akce, kterými i letos byli:
Zemcheba Chelčice, s.r.o.,
Ovocnářská unie České republiky, Česká pojišťovna a.s.,
Hana Nováková - Krtely, Pěstitelská pálenice Milan Babický,
Pěstitelská pálenice a moštárna
Karel Gregora, Zdeněk Gril,
Antonín Steinocher.
Podpořit nás tradičně také přijel náš vážený pan kolega starosta obce Grattersdorf Norbert
Bayerl s manželkou a předseda
Ovocnářské unie pan Martin
Ludvík. V neposlední řadě je
potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a
zdárném průběhu celé akce
včetně všech občerstvovacích
zařízení po trase v Mičovicích,
Lhenicích, Hrbově, Netolicích
a Libějovicích, která byla na nápor strávníků vzorně připravena.
Za všechny pořadatele se na shledanou v sobotu 21. září při Slavnostech plodů
2013 těší
Jiří Iral, předseda Mikroregionu Chelčicko-Lhenického DSO
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Zápis č. 5/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 27. 3. 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:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2013 ze dne 6. 3. 2013.

operačního programu NUTS II Jihozápad k projektu „Rekonstrukce účelových komunikací obce pro potřeby cestovního ruchu“.
4. Žádost o vyjmutí ze Smlouvy o nájmu.
5. Schválení přijetí finančního daru.
6. Poskytnutí finančního příspěvku FK
Chelčice.
7. Organizace příprav na soutěž Vesnice
roku.
8. Směrnice k rozpočtovému hospodaření
obce.
9. Zařazení kapličky sv. Vojtěcha do majetku obce.

2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení rozpočtu obce pro rok 2013.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 4/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 6. 3. 2013. Bez
připomínek. č. 5/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a ing. Miroslava
Duška. č. 5/2013/2
ad 3) OZ jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2013. Příjmy celkem
4.743.641 Kč, výdaje celkem 4.623.641
Kč. č. 5/2013/3

Zápis č. 6/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 15. 4. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: František Krump, Petr Novák
Hosté: Mgr. Klára Kavanová Mušková,
ing. Kristýna Rejžková
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2013 ze dne 27. 3.
2013.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení návrhu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 5/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 27. 3. 2013. Bez
připomínek. č. 6/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Františka Krumpa a Petra Nováka. č. 6/2013/2
ad 3) OZ jednomyslně schválilo návrh
Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad k projektu „Rekonstrukce účelových komunikací obce pro
potřeby cestovního ruchu“ (registrační
číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/23.02609).
č. 6/2013/3
ad 4) OZ projednalo žádost pana Davida
Janky o vyjmutí ze Smlouvy o nájmu bytu
v čp. 123. OZ žádost schvaluje a ukládá starostovi vypracovat novou nájemní smlouvu
s paní Štěpánkou Balouškovou, trvale bytem Chelčice 123. č. 6/2013/4
ad 5) OZ schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 20.000 Kč na nákup kotle do objektu fary od o.p.s. Chelčický domov sv. Linharta. č. 6/2013/5
ad 6) OZ schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Fotbalovému klubu Chelčice ve
výši 10.000 Kč na činnost mládežnických
družstev. č. 6/2013/6
ad 7) OZ projednalo organizaci příprav na
soutěž Vesnice roku 2013. č. 6/2013/7
ad 8) OZ schvaluje aktualizaci Směrnice
k rozpočtovému hospodaření. č. 6/2013/8
ad 9) OZ schvaluje zařazení kapličky sv.
Vojtěcha na pozemkové parcele PK 619 do
majetku obce Chelčice za pořizovací cenu
100.000 Kč. č. 6/2013/9

Zápis č. 7/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 9. 5. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová,
Petr Novák
Hosté: Mgr. Klára Kavanová Mušková,
Hana Šenkýřová, Michaela Šmídová, Lucie
Teringlová Troblová, Zdenka Sosnová, Růžena Píchová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne
15. 4. 2013.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Projednání rekonstrukce obecního obchodu.
4. Projednání výsledku konkursního řízení na pracovní místo ředitelky MŠ
Chelčice.
5. Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitelky MŠ Chelčice.
6. Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě a nabídka na pojištění obecního majetku.
7. Schválení úvěrové smlouvy na spolufinancování akce „Obnova obecního
majetku po živelné pohromě 4. 8. 2012
– MK Za Okály“.
8. Schválení úvěrové smlouvy na spolufinancování investiční akce „Zajištění úvěru na financování investiční
akce Rekonstrukce účelových komunikací obce pro potřeby cestovního
ruchu“, registrační číslo projektu CZ
1.14/3.1.00/23.02609.
9. Vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce účelových
komunikací obce pro potřeby cestovního ruchu“, registrační číslo projektu CZ
1.14/3.1.00/23.02609.
10. Rozpočtová opatření č. 1.
11. Informace starosty o postupu prací na
akci „Obnova obecního majetku po
živelné pohromě 4. 8. 2012 – MK Za
Okály“.
12. Organizace příprav na soutěž Vesnice
roku.
13. Předfinancování projektů OS Mája-Tvořivé Chelčice a ChdsL, o.p.s. Chelčice.
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14. Úpravy v obci.
15. Finanční příspěvek VC Chelčice.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 6/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 15. 4. 2013. Bez
připomínek. č. 7/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a Petra Nováka.
č. 7/2013/2
ad 3) OZ bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci a předložený rozpočet a postup přípravných projektových
prací na rekonstrukci obecního obchodu.
S předloženým návrhem stavebních úprav
souhlasí a ukládá starostovi ve spolupráci
s novým nájemcem firmou Buffeteria, s.r.o.
připravit reálný rozpočet k požadovaným
stavebním úpravám na příští jednání zastupitelstva. Dále OZ ukládá starostovi zajistit dohodu o dočasném provozu obchodu
v náhradních prostorách se stávajícím nájemcem firmou Pekařství a cukrářství Kodádek, Vodňany. č. 7/2013/3
ad 4) OZ bere na vědomí doporučení výběrové komise v konkursním řízení na
pracovní místo ředitelky MŠ Chelčice.
č. 7/2013/4

uzavření úvěrové smlouvy s firmou Komerční banka, a.s. za nabídkovou cenu
včetně DPH 71.299,46 Kč a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy. č. 7/2013/8
ad 9) OZ schvaluje vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce
účelových komunikací obce pro potřeby
cestovního ruchu“, registrační číslo projektu CZ 1.14/3.1.00/23.02609. V zastoupení
zadavatele firmou Corporin s.r.o. formou
mandátní smlouvy ze dne 29. 4. 2013.
č. 7/2013/9
ad 10) OZ bere na vědomí starostou předložená realizovaná rozpočtová opatření
č. 1 v paragrafovém a položkovém znění
v souladu se Směrnicí k rozpočtovému hospodaření, odd. IV, čl. 2 ze dne 29. 3. 2013.
č. 7/2013/10
ad 11) OZ bere na vědomí informaci starosty o postupu prací na akci „Obnova obecního majetku po živelné pohromě 4. 8. 2012
– MK Za Okály“ včetně nezbytných úprav
vodovodního řádu a kanalizačních a vodovodních přípojek. Akce k 6. 5. 2013 dokončena a předána. OZ dále bere na vědomí
kolaudaci ZTV Chelčice – Straků vrch.
č. 7/2013/11
ad 12) OZ projednalo další postup zajištění
prezentace obce pro soutěž Vesnice roku.
č. 7/2013/12

ad 5) OZ bere na vědomí vyhlášení opakovaného konkursního řízení na pracovní
místo ředitelky MŠ Chelčice. Starosta prověří možnost delegování zástupce rodičů
s hlasem poradním do výběrové komise.
č. 7/2013/5

ad 13) OZ bere na vědomí budoucí potřebu
předfinancování dotačních projektů:

ad 6) OZ projednalo a schválilo optimalizaci a aktualizaci návrhu Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602907278 pro pojištění
obecního majetku s firmou Kooperativa
pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group.
č. 7/2013/6

• Přírodní zahrada v Chelčicích – místo
setkávání a tvoření pro všechny bez rozdílu handicapu – žadatel o.s. Mája-Tvořivé Chelčice – EVVO 2013

ad 7) OZ schvaluje uzavření úvěrové
smlouvy na zajištění spolufinancování
akce „Obnova obecního majetku po živelné pohromě 4. 8. 2012 – MK Za Okály“ ve
výši 715.063,96 Kč dle závazné nabídky
Komerční banky, a.s. ze dne 26. 4. 2013.
Zajištění úvěru 2 ks krycí blankosměnky
bez avalu. OZ pověřuje starostu uzavřením
úvěrové smlouvy dle předložené nabídky.
č. 7/2013/7
ad 8) OZ schvaluje na základě doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku
„Zajištění úvěru na financování investiční
akce Rekonstrukce účelových komunikací obce pro potřeby cestovního ruchu“

• Venkovní zastřešený altán v přírodní
zahradě v Chelčicích – žadatel o.s. Mája-Tvořivé Chelčice – SPL 2013 MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech

• Interiérové vybavení sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s. – žadatel ChdsL, o.p.s.
– SPL 2013 MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. č. 7/2013/13
ad 14) OZ ukládá starostovi zajistit nezbytné úpravy veřejných prostranství, budov a
komunikací (hřbitov, socha sv. Jana Nepomuckého, socha madony s dítětem, hostinec, překopy komunikací). č. 7/2013/14
ad 15) OZ schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Volejbalovému Clubu Chelčice
ve výši 3.000 Kč na činnost v roce 2013.
č. 7/2013/15

Z

Věčný déšť
- pokračování ze str. 1 V současné době prožíváme mnoho změn
v Chelčicích, dochází k nám mnoho zpráv
z doslechu i z letáků o změnách v mateřské
školce, Chelčickém domově sv. Linharta,
ohledně připravované soutěže Vesnice roku
apod. Kolikrát se ve změti informací nevyznáme a hledáme odpovědi, klid a „slunce
na modré obloze“... a je to přirozené.
Déšť ustával, tak jako ustávají někdy letní
deště, náhle, jako začal. Vyšli jsme před
nádraží. Na obloze svítilo slunce. Vlak přijížděl. Déšť skončil, věčný déšť skončil –
každý déšť přece jednou skončí... Holčička
se dívala podezíravě a užasle na oblohu. A
pak se dala do smíchu.
Jak je to krásné, když věčný déšť skončí.
Jak je krásné vědět, že žádný déšť nebyl,
není a nebude věčný. Má moudrá babička
říkala, že za každou zataženou oblohou
čeká slunce, jen je třeba vydržet, než zase
vysvitne, a jsem přesvědčená, že je to i s
naší situací změn v Chelčicích. Chce to jen
vytrvat a podívat se na věci z vícero stran.
Vlak odjížděl a malá holčička se smála z
okénka a mávala nám, mávala na cestě do
slunečné krajiny...
Klára KM

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci své
jubileum:
2. 5. Barbora Bláhová, 15 let, čp. 112
3. 5. Miroslav Vavruška, 5 let, čp. 121
4. 5. Petr Novák, 50 let, čp. 111
6. 5. Iva Janková, 71 let, čp. 72
11. 5. Marie Cardová, 83 let, čp. 51
14. 5. Diana Šenkýřová, 1 rok, čp. 33
17. 5. Marie Machová, 75 let, čp. 40
25. 5. Zdeněk Špaček, 1 rok, čp. 114
7. 6. Petra Holečková, 18 let, čp. 13
13. 6. Petr Pišan, 1 rok, čp. 17
14. 6. Miroslav Dušek, 60 let, čp. 110
15. 6. Marie Kortusová, 72 let, čp. 82
15. 6. Anna Kvasničková, 73 let, čp. 67
26. 6. Matyáš Trobl, 1 rok, čp. 12
Jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní
spokojenost.
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Třináctý - rok změn
Takto lapidárně by se dal alespoň ve svém prvním poločase nazvat
ten letošní třináctý rok jednadvacátého století v naší obci. Třináctka
je pro mnohé magickým číslem. Jak tomu bude v našem případě?
Většina níže uvedených změn byla plánována, některé už méně a
minimálně dvě se odehrály na základě ne právě očekávaných skutečností. Takže bez hádanek a začněme pragmaticky u investic, ve které
jsme doufali, a postupně přistupme i k dalším žhavým tématům, které momentálně hýbou děním v Chelčicích:

Investice
To, že nás v letošním roce čekají některé investiční akce zaměřené
zejména na opravy a rekonstrukce komunikací, jsme plánovali dlouhodobě a napočtvrté nám byla nakloněna i přízeň donora. Jedná se o
komunikaci od hřiště do Strouhy a od kostela k aleji na Lázeň. Byly
podpořené z dotačních prostředků v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad a v současné době probíhá zadávací řízení na jejich zhotovitele.
Předpokládaný termín realizace je červenec - září. Podíl dotace činí
85 %. Celkový předpokládaný objem díla je 4 145 200 Kč, skutečná
cena vzejde z výběrového řízení.
Další komunikace Za okály je již v současné době dokončena a
probíhá její vyúčtování a vyhodnocení. Celkový objem investice je
2 383 542 Kč. Na její realizaci se 70 % podílelo Ministerstvo pro
místní rozvoj formou dotace na likvidaci škod po loňské srpnové
mimořádné události, kdy došlo k poškození komunikace v důsledku
přívalových dešťů. V souvislosti s touto opravou byla zároveň ve
spolupráci s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v obci
provedena i výměna ovládacích prvků na přípojkách vody, opravena
část vodovodního řádu a kanalizace. Na základě požadavku tří stavebníků v této lokalitě byly zřízeny i přípojky pro tyto parcely.
Obě tyto akce jsou spolu s loni dokončeným a letos v dubnu zkolaudovaným ZTV Straků vrch finančně velmi náročné, a proto se jejich
financování řešilo za pomoci úvěru. S ohledem na výhled letošního
posílení rozpočtových prostředků přerozdělovaných z tzv. RUD nárokově do rozpočtů obcí i za pomoci dotací úroků z úvěrů za pomoci
krajského grantu by obec neměla mít v budoucnu problém s jejich
splácením. Spíše předpokládáme jejich předčasné splácení.
Samozřejmě, že minimálně v následujících dvou letech budeme
muset v oblasti investic v našem úsilí trochu polevit. Konec konců
i dotační zdroje, jichž jsme až na výjimky vždy využívali, budou
v následujících dvou letech omezeny. Tzv. budoucí plánovací období
2014 – 2020, kdy by měly do ČR směrovat ve druhé vlně prostředky
z programů EU, bude reálně spuštěno někdy v roce 2015. Prozatím
jsme ve fázi vyjednávání podmínek příznivějších pro venkovské oblasti. (Symbolem toho jsou ty vyvěšené hrábě.) Takže se obec bude
zaměřovat na drobnější investice a na přípravu dalších těch významnějších. Domnívám se, že po období zmnožování zejména nemovitého majetku obce přišel čas na jeho systematickou údržbu.

Mateřská škola
Další uvažovanou změnou a záměrem zastupitelstva obce bylo v letošním prvním pololetí vypsat v souladu s novelou školského zákona
platnou od 1. 1. 2012 konkurzní řízení na post ředitelky mateřské
školy. K tomuto kroku vedly zastupitelstvo zejména výhrady části
rodičů z let 2009 a 2011 k jejímu vedení a v neposlední řadě neuspokojivé manažerské vedení školky ve vztahu k aktivitám obce, mikroregionu, MAS a místních spolků. Konkurzní řízení se uskutečnilo
v měsíci dubnu a bohužel se jej zúčastnila pouze jediná uchazečka
- stávající paní ředitelka, která následně nebyla výběrovou komisí

doporučena ke jmenování na dalších šest let. Z tohoto důvodu zřizovatel rozhodl vzápětí o vypsání konkurzu nového, ze kterého, jak
všichni doufáme, vzejde k 1. srpnu nová ředitelka naší MŠ.
Následně proběhla 9. 5. v rámci zastupitelstva diskuse se zástupci
rodičů nad danou problematikou a rodiče se mohli seznámit i s názory zřizovatele. Byla dohodnuta další otevřená vzájemná komunikace a spolupráce v rámci vytvoření tzv. malé školské rady. Ta se ze
zákona při MŠ sice nezřizuje, ale obec je jako zřizovatel MŠ tento
neformální orgán připravena akceptovat v rámci komunikace s novým vedením MŠ. Nechtěl bych zde dále rozvádět otázku naprosto
legitimního a po předchozích výhradách pro mne i zcela logického
vypsání konkurzu, který ze strany obce jako zřizovatele proběhl dle
příslušných ustanovení školského zákona. Dokonce chápu i fakt, že
interpretace stávajícího vedení (paní ředitelky) bude patrně odlišná.
O to více mne mrzí, že tato jednostranná interpretace a ovlivňování
rodičů se v současné době promítá do atmosféry a chodu celé školky.
Za obec mohu pouze zcela zodpovědně prohlásit, že za tímto krokem
nestojí nic jiného než snaha zlepšit funkci jediné instituce, která se
zabývá výchovou našich dětí, a nutná potřeba nových podnětů pro
zdárnou a všestrannou spolupráci zřizovatele a MŠ. Nezbývá mi než
věřit, že tento krok nám pomůže vybrat v rámci opakovaného řízení
skutečně vyhovující kandidátku na tento zodpovědný post. O výsledcích opakovaného konkurzu Vás budeme samozřejmě informovat.

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Do třetice změna sice neplánovaná, ale v důsledku z mého pohledu
následně prospěšná a konsolidující chod Chelčického domova sv.
Linharta. Po předchozím přechodném období po vzniku domova
jako samostatného subjektu v oblasti sociálních služeb byla z důvodů vážných profesních, ale hlavně morálních pochybení v lednu letošního roku odvolána ve zkušební době paní ředitelka Mgr. Helena
Šimurdová. S ohledem na akutní potřebu řešit tento nastalý problém
došla správní rada po vzájemné dohodě k rozhodnutí nehledat dále
na tento post uchazeče v dalším konkurzním řízení, ale jmenovala
ředitelkou dosavadní členku správní rady Mgr. Kláru Kavanovou
Muškovou. Její post ve správní radě zaujal po dohodě člen obecního zastupitelstva a zároveň předseda jednoho ze zakladatelů O.S.
Mája-Tvořivé Chelčice pan František Krump. Po necelém půl roku
od této změny mohu s potěšením konstatovat, že se situace v tomto zařízení výrazně konsolidovala a podařilo se od té doby mnohé,
zejména v oblasti zajištění provozních zdrojů, přístupu ke klientům
a dotčeným institucím, jakož i v naplňování strategie obce v oblasti
poskytování budoucích sociálních služeb v Chelčicích. Tento průběžný výsledek potvrdilo i květnové jednání dozorčí rady.

Hasiči
Jistě jste již zaregistrovali, že Sbory dobrovolných hasičů našeho chelčického okrsku vypověděly poslušnost a posléze i členství
v celostátním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Toto bylo
důsledkem dlouhodobých sporů ve věci přístupu Okresního sdružení a jeho efektivitě vzhledem k našemu okrsku na výspě okresu
Strakonice a odmítání navržené diskuse na téma výše členských příspěvků. Dobrovolné hasičské sbory Černěves, Chelčice, Libějovice,
Nestanice, Truskovice a Újezd-Hvožďany tak založily a registrovaly
u Ministerstva vnitra své vlastní nové sdružení „Sdružení dobrovolných hasičů Lomecka“. Toto se dělo s plnou podporou všech zainteresovaných obcí. Rozhodně máme zájem na udržení a další podpoře dobrovolných hasičů v našich obcích jako nositelů historických
tradic a věříme, že tento krok pomůže sborům soustředit se více na
uskutečňování svých záměrů a potřeb v přímé vazbě na samosprávu
a ostatní regionální uskupení, jako je mikroregion či MAS.
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Zprávy z radnice
Obecní obchod
Další vyvolanou a neplánovanou změnou bude ještě do pololetí změna nájemce a částečná rekonstrukce obecního obchodu. Do současné
doby byla obec jako vlastník objektu v pozici, kdy byl pouze jediný
zájemce o jeho provozování, a obec v zájmu udržení základního zásobování obyvatel neměla v podstatě možnost porovnat rozsah nabízených služeb, protože další zájemce o jejich poskytování tu prostě
nebyl. Situace se však v měsíci lednu výrazně změnila. Firma Buffeteria, s.r.o. zastoupená panem Jaromírem Bauerem z Chelčic podala
nabídku na provozování prodejny a obecní zastupitelstvo z pozice
správce veřejného majetku logicky rozhodlo vypsat záměr na nový
pronájem se stanovením jeho nových podmínek. Zájemci byli zpočátku tři, nabídku v termínu stanoveném veřejnou vyhláškou podali
dva: stávající nájemce Pekařství Kodádek a firma Buffeteria. Zastupitelstvo se rozhodlo pro jednoznačně výhodnější nabídku firmy Buffeteria. Součástí schváleného záměru tak bude následující postup:
Obecní prodejna bude v měsíci červnu uzavřena z důvodu nezbytných
stavebních úprav. Na jejich realizaci a financování se bude podílet
společně obec a nový nájemce. V současné době se dořešuje celkový rozsah oprav a rozpočet. Rekonstrukcí dojde ke změně vnitřního
uspořádání a dispozic, dojde k rozšíření prodejní plochy obchodu a
rozšíření o prostor pro rychlé občerstvení. Vznikne nezbytné sociální
zázemí pro zákazníky, budou vyměněny výlohy a vstupní dveře podle
připravené projektové dokumentace z roku 2004.
Po dobu rekonstrukce však nebude přerušeno základní zásobování
obyvatel: podařilo se po dohodě s panem Kodádkem zajistit přechodný náhradní prodej ve vile čp. 69 v prostorách bývalého kadeřnictví. Děkuji tedy touto cestou stávajícímu nájemci za jeho pochopení a vstřícnost, v jejímž duchu obchod v naší vesnici provozoval,
a za konstruktivní přístup při změně nájemce.

domů, veřejných prostranství, výzdoby obce, upozorněte na případné nedostatky. Budeme rádi za každou pomoc a případný podnět.
V době kdy budete číst následující řádky, budou již některé události letošního jara a začátku léta buď již dokončeny, nebo těsně před
dokončením. Přeji proto nám všem, aby tento „třináctý - rok změn“
nám ve svém druhém poločasu potvrdil, že naše úsilí a snahy byly
nasměrovány tím správným směrem a rozhodovali jsme alespoň
v rámci možností správně.
S pozdravem a přáním krásného léta všem obyvatelům a čtenářům
Jiří Iral – starosta obce

Chelčický domov sv. Linharta slavil své
3. výročí založení
Na Velký pátek v roce 2010 jsme slavnostně otvírali Chelčický domov sv. Linharta. Uplynuly již tři roky a my jsme se letos 8. dubna sešli společně opět. Pan Jiří Netík a pan ředitel Jan Šesták se
svými kolegy a uživateli Domova sv. Anežky vyjádřili chelčickému
domovu podporu pro jeho samostatný život, jak sociálně terapeutické dílně pro lidi se zdravotním postižením, tak i životu domova
v Chelčicích a celém regionu. Nechyběl přípitek, krátká prezentace
chelčického domova v podobě malého filmu a milá oslava s uživateli
a přáteli domova.

Soutěž Vesnice roku 2013
Od získání titulu Vesnice roku naší obcí uplynulo dlouhých třináct
let. Jistě si ještě většina z nás tuto událost a s ní související výrazný
nárůst občanských aktivit a celkovou prestiž obce dobře pamatuje a
uvědomuje. V rámci Jihočeského kraje jsme byli od našeho úspěchu
v roce 2000 v poměrně úzkém a pravidelném kontaktu s ostatními
předchozími vítězi a panovala mezi námi až na výjimky nepsaná dohoda nezúčastňovat se dočasně této prestižní soutěže českého venkova. Dle pravidel může totiž vítěz krajského kola znovu soutěžit po
dvou letech. Záměrem skupiny předchozích vítězů soutěže bylo dát
dostatečný prostor i dalším soutěžícím obcím. Nutno podotknout, že
toto dosud respektovala i krajská hodnotící komise, jejímž členem
jsem čtyřikrát v uplynulém období měl tu čest být.
Letos se tedy Chelčice společně s dalšími 35 obcemi znovu utkají o
titul Vesnice roku. Mezi rekordním počtem 36 přihlášených obcí (dosud nejvíce 33 v rámci bývalého kraje) je tedy letos i šest předchozích
vítězů: Řípec 1996, Novosedly nad Nežárkou 1998, Chelčice 2000,
Bernartice 2002, Kovářov 2004 a Radomyšl 2005. Myslím, že to
letos bude minimálně velmi zajímavé porovnání, kdy budeme moci
v takovéto konkurenci ukázat, kam se nám všem za těch uplynulých
třináct let podařilo naši obec posunout. Myslím, že budeme mít co
komisi ukázat, a to jak na poli volnočasových aktivit, regionálních
akcí nebo sociální služby v obci. Také představíme historii Chelčic,
Památník Petra Chelčického a projdeme s komisí naši obec.)
Dovolte mi proto, abych Vás touto cestou poprosil o Vaši všestrannou a nezištnou pomoc při přípravě naší vesnice na návštěvu krajské
hodnotící komise, která nás navštíví v pátek 7. 6. od 8,00 do 10,00
hod. Pokuste se prosím nabídnout jakoukoli pomoc například při
přípravách prezentačních materiálů, úpravách fasád či okolí svých

Velice si vážím všech, kteří nám ty tři roky s domovem a jeho místem na Chelčicku pomáhali, a ráda bych zde uvedla pár myšlenek
z úvodu výroční zprávy za rok 2012, které shrnují to podstatné v
domově, a tím je především mnohovrstevná mravenčí práce mnoha
konkrétních lidí a také organizací.
Druhá výroční zpráva Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. shrnuje především první samostatné kroky obecně prospěšné společnosti. Obecně prospěšná společnost chelčického domova převzala
samostatný provoz sociálně terapeutické dílny v červnu roku 2012 od
Domova sv. Anežky, který zaštiťoval provoz tohoto střediska první
dva roky. Od 1. července 2012 Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
započal svou samostatnou cestu na poli sociálně terapeutické dílny.
Žádné začátky včetně prvních kroků nejsou nejlehčí, a mnohé se
také na samém počátku měnilo, jak v sestavení pracovního týmu, tak
i uživatelů. Myslím si, že právě ve změně je život krásný, přináší s
sebou mnoho nového, které je nutné jen dobře využít a dívat se na ně
tím správným směrem… „Není šedivých dnů. To jsou jen unavené
oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost,“ říká pan Jan Werich.
- pokračování na str. 6 -
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- pokračování ze str. 5 Našemu domovu bylo dáno mnohé na samém počátku – veliká podpora konkrétních lidí, kterým nebyla cesta zrození chelčického domova lhostejná. Ráda bych na tomto místě poděkovala panu Jiřímu
Netíkovi, předsedovi správní rady Domova sv. Anežky, panu Janu
Šestákovi, řediteli Domova sv. Anežky, panu starostovi obce Chelčice Jiřímu Iralovi a spoluzakladatelům domova, firmě Zemcheba,
s.r.o. v čele s panem Jaroslavem Muškou, paní Martě Krejčíčkové s
firmou Rek servise, o.s. Mája-Tvořivé Chelčice a o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS, a v neposlední řadě Jihočeskému kraji a
Ministerstvu práce a sociálních věcí, bez kterých by chelčický domov neměl šanci začít svou cestu. Velice si této podpory vážíme a
děkujeme!

Pondělní tvořivé workshopy s lidmi se zdravotním postižením
z regionu - jedná se většinou o různé výtvarné techniky, vždy vede
jeden lektor a ostatní pomáhají s vytvářením lidem se zdravotním
postižením. Leták s termíny kurzů je na www.linhart-chelcice.cz.
Kurzy probíhají 1x za 14 dní, pondělky od 13.30 do 15 hodin.
S tímto souvisí i dovoz lidí s postižením z regionu - kdyby někdo
chtěl nabídnout své řidičské služby a auto, budeme rádi. V současnosti nám pomáhá náš dobrovolník Jiří Iral ml., ale také nemůže jet pokaždé. Prostředky na benzín jsou domovem samozřejmě proplaceny.
Pomoc se zakázkami keramiky, kterých v současné době přibývá
- prosím obraťte se na Markétu Cinádrovou, vedoucí Sociálně terapeutické dílny domova. Jedná se o vytváření jednoduchých výrobků
z keramické hlíny a případné glazování.

Děkuji všem, kteří v Chelčickém domově sv. Linharta pracovali a
přispěli tak k dobrému počinu vzniku společnosti sv. Linharta. Ráda
bych poděkovala kolegyním Stanislavě Lenkerové, Mgr. Haně Machové a Mgr. Heleně Šimurdové, které v domově pracovaly, a také
bych ráda popřála šťastnou další cestu uživatelům Kateřině Čečkové, Janě Kunzlové a Davidovi Tycovi.

Pomoc v přírodní zahradě - pravidelné pletí a práce na zahradě v úterý a
čtvrtek od 9 do 12 hod., ale jde domluvit i jakoukoliv jinou dobu. Na této práci se podílejí již někteří dobrovolníci a
budeme rádi i za další podporu.

Každému z nás tato „cesta byť i někdy s těžkostmi“ klade otázky po
našem lidství, empatii, společné odpovědnosti a ochotě se dělit. Jsou
to dobré otázky a stojí za to snažit se na ně dávat dobré odpovědi.

Pondělní dopoledne pořádáme v
zahradě pro děti z MŠ ekologické
programy (10-12 hod.); kdyby nám
někdo chtěl pomoci, budeme moc rádi
(nahlašte se prosím Bc. Vladimíře Procházkové v domově)

Přeji nám všem dobrou vůli a sílu sdílet a nést břemena jedni druhých.
Mgr. Klára Kavanová Mušková,
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

Dobrovolnictví v Chelčickém domově sv. Linharta
jako nabídka pro realizaci každého z nás
Náš domov se pomalu přesouvá s krásnými jarními dny, bujným
počasím s dešti a růstem „všeho“ do přírodní zahrady, kde trávíme více času jak s uživateli domova, tak i při různých aktivitách
pro veřejnost. Jednou z nich je 12 workshopů pro děti z místní mateřské školy, které byly podpořeny Jihočeským krajem a
mají environmentální (ekologickou) tematiku. V minulém týdnu
jsme začali první workshop, který byl o stromech, bylinkách, o bezpečí a o tom, jak je důležité být venku v zahradě a v přírodě. Přišlo
nás navštívit 17 dětí z malé třídy s paní učitelkou Irenou Kellerovou
a jsme moc rádi, že se dětem v zahradě líbilo. Také uživatelé sociálně terapeutické dílny s pracovnicemi domova, které jsou zároveň
lektorkami jednotlivých workshopů, se zúčastnili tvoření s dětmi na
zahradě a stali se velkými pomocníky dětí a měli z tohoto dopoledne
velkou radost!
Je mnoho cest, které se nabízejí k dobrovolnické činnosti kolem
chelčického domova, a budeme velice rádi, když se nám, kdokoli
bude mít zájem, ozvete a vyberete si, co by Vás bavilo, zajímalo a především těšilo… neboť právě o tom je dobrovolnictví, o
pomoci druhým a načerpání z této pomoci radosti do svého života. Jsem přesvědčená, že vše, co v našem životě děláme, nemá
smysl jen ve finančním ohodnocení, ale s vědomím pomoci druhým nabývá tato činnost jiného smyslu a také jiného uspokojení
v životě.
V současné době bychom Vám rádi nabídli spolupráci na těchto
aktivitách v Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s. a budeme
moc potěšeni, když si některou z nich vyberete či přijdete s novým nápadem, který nás ještě třeba nenapadl... Předem Vám
děkujeme za Vaši podporu.

Z projektu Leader (projekt o.s. Mája-Tvořivé Chelčice) budeme
stavět v zahradě dřevěný altán, který nám budou vyrábět místní
truhláři. Kdybyste někdo mohl pomoci s navozením štěrku pod podlahu altánu, bylo by to skvělé.
V pátek 7. 6. mezi 9 a 10 hod. se půjde komise Vesnice roku podívat také do Chelčického domova sv. Linharta a do zahrady.
Kdybyste někdo mohl a měl chuť přivítat komisi v zahradě, bylo by
to příjemné... (předběžně nám přislíbili pomoc již dva dobrovolníci).
Tak to je jen malá nabídka toho, co bychom rádi nabídli dobrovolníkům, všem zájemcům, kteří mají čas a chuť pomoci druhým. Za každou pomoc (byť na půl hodiny…) budeme rádi.
Nedávno jsem byla na zajímavé
konferenci o dobrovolnictví v
Praze a získala jsem mnoho inspirací, jak vše správně uchopit.
Jednou z věcí, které chelčický
domov čeká, je registrace dobrovolnické činnosti u tzv. vysílací
organizace, kterou se pravděpodobně stane MAS Rozkvět, a Chelčický domov sv. Linharta se stane
přijímací organizací, u které budou dobrovolníci pojištěni.
Ty, kteří by se chtěli o dobrovolnictví něco dozvědět více a slyšet zkušenosti jiných organizací, ráda zvu na workshop na téma
„Dobrovolnictví“ aneb Předávání praktických zkušeností Bavorsko – jižní Čechy, který se uskuteční ve středu 5. června 2013
od 13.00 hodin (cca do 16.30 hodin) v Radničním sále města Prachatice (Velké nám., Prachatice). Workshop pořádá o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS v rámci projektu OP LZZ. Zájemce o účast
na workshopu prosíme o zaslání registračního formuláře na e-mail:
oplzz.administrativa@masrozkvet.cz do 4. 6. 2013.
Za Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Klára Kavanová Mušková
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Ze života spolků
Oslavili jsme Den Země
V pondělí 22. dubna 2013 od 17 do 19
hodin proběhl v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. mezinárodní Den Země, který měl podtitul
DEN ZEMĚ 2013 aneb „Pojďte s námi
vzbudit ježka v přírodní zahradě…“

Přírodní zahradu jsme otevřeli
letos v čarodějnickém duchu
„Čarodějnický rej v Chelčicích“ aneb Odemykání přírodní zahrady
jste všichni s námi mohli zažít 3. května 2013 a byla to velká legrace!

7

Náš domov navštívilo 85 lidí (dětí, rodičů, seniorů a lidí se zdravotním postižením).

Celá slavnost byla zaštítěna „Stezkou ježka Dupáčka“, který nás provázel celou zahradou. Děti s rodiči
mohli procházet různá stanoviště a
plnit zde nejrůznější úkoly s hravou
ekologickou tematikou. V zahradě
byly připraveny tvořivé dílny (keramika, výtvarná tvoření), příběhy
z bylinkové zahrádky, přírodovědně
zaměřené soutěže a na závěr ekokino (ekologický film Muž, který sázel stromy).

Bylo to skvělé odpoledne plné pohody a radosti lidí, kteří se přišli
zastavit a pohrát si…
Klára KM

S
P
O
L
K
Y

Ač ten den pršelo, nezalekli jsme se ničeho ani my, ani děti s rodiči
a prarodiči a ani lidé se zdravotním postižením, kteří přišli. Sešlo se
nás 65 a vešli jsme se dovnitř domova, kde jsme zažili opravdický
čarodějnický rej v kostýmech a maskách, míchání magických lektvarů, žertovné soutěže a sportovní klání a výrobu veselých dekorací
a dokonce i dřevěných budek pro ptáčky.

Nakonec se nám vyčasilo a
my jsme mohli slavnostně
zapálit velkou vatru na zahradě, opéct si špekáčky a
užít si krásně voňavý jarní
vzduch naší krásné přírodní zahrady.
Moc všem organizátorům
této veselé akce děkuji,
Kristýnce Rejžkové za
skvělý scénář a nápady a
Chelčickému domovu sv.
Linharta za skvělé zázemí
a přípravu.

Klára KM
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Chelčický škrpál 2013

Chelčický ďolíček 2013

Letošního 7. ročníku turistického pochodu Chelčický škrpál, který
byl našlápnut o 9. hodině dopolední v sobotu 13. dubna 2013 od
Obecního úřadu v Chelčicích, se zúčastnilo rekordních 142 účastníků! To je potěšující zpráva. Je vidět, že ještě nejsme národ lenochů,
ale přece jen drtivá většina pochodníků byla přesto přespolních. A
tentokrát mohu říci – už i z celého Česka.

V sobotu 1. června 2013 v 9 hod. se sejdou příznivci volejbalu z
Chelčic, z Vodňan a z Protivína již na 8. ročníku volejbalového turnaje „Chelčický ďolíček“.

Jsem rád, že se „Chelčický škrpál“ dostává do podvědomí milovníků turistiky a poznávání krás našeho regionu. Potěší, když se osmdesátiletá paní z Prahy pochlubí, že si přijela letos pro 7. medaili. Za
výrobu těchto bych chtěl poděkovat kolektivu pracovníků Chelčického domova sv. Linharta. Moc se líbily.
Ještě jednou díky všem, kdo se podíleli na organizaci a zabezpečení
občerstvení znavených „vítězů“ (pan Štěch ve Sportbaru s výborným gulášem a polévkou atd.).
Těšíme se na příští, již 8. ročník pochodu, především na vaši účast.
Přijďte nebo přijeďte, rádi vás v Chelčicích přivítáme.
Za OS Mája-Tvořivé Chelčice
František Slavík

Můžete se přijít podívat a povzbudit nás.

Fotogalerie - Slavnosti květů 2013

V. Jakubcová
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FK Chelčice
11. 5. 2013

Lhenice – Chelčice 2:3 (1:1)
Sestava:
Novák, Trobl, Kopenec, Jakš Jaroslav, Varyš, Max, Turek, Lang, Valenta, Veselý, Šácha
V zápase s favoritem jsme chtěli hlavně pozorně bránit a pouštět se
do protiútoků. Tým Lhenic měl v prvních minutách územní převahu, ale bez vážnější šance. To se změnilo v 15. minutě, po rohovém
kopu se k hlavičce, uvnitř pokutového území, dostal hráč Lhenic a
suverénně zakončil – 1:0. Naštěstí jsme dokázali rychle vyrovnat.
Kopenec ve 22. minutě rozehrával přímý volný kop a z velké dálky
se mu podařilo zaskočit gólmana domácích – 1:1. Do konce poločasu domácí nastřelili ještě tyč, to však nezměnilo nic na tom, že do
kabin se šlo za vyrovnaného stavu.
Druhý poločas jsme začali stejně, jako jsme končili ten první. Hra
se odehrávala převážně mezi šestnáctkami bez vážnější šance. Proto
bylo velkým překvapení, že jsme se ujali vedení. V 52. minutě opět
Kopenec zahrával standardní situaci a nádherně posadil míč Šáchovi
na hlavu, ten nedal gólmanovi domácích šanci – 1:2. Lhenice se poté
hnaly do útoku a vytvářely si šance. Ujal se až hlavičkový pokus
v 62. minutě, po další standardní situaci – 2:2. Domácí poté chtěli
zápas strhnout na svou stranu. Nám se však dařilo, někdy i s velkým
štěstím, šance odvracet a držet nerozhodný stav. V 88. minutě jsme
dokázali udeřit my. Po rohovém kopu se k míči dostal Turek a i s
pomocí břevna vstřelil nádherný gól – 2:3. Lhenice chtěly ve zbývajících minutách ještě vyrovnat. To se jim podařilo v 92. minutě,
branka však nebyla uznána, protože míč z rohového kopu se dostal
do zázemí.
I s velkým štěstí jsme dovedli získat pro nás důležité tři body. Až na
konci sezóny uvidíme, jak moc byly důležité.

24. 4. 2013

FK Chelčice – Vyšší Brod 2:0 (1:0)
Sestava:
Novák – Trobl, Kopenec, Jakš Jaroslav, Benedikt, Jakš Jan, Turek,
Lang, Varyš, Šácha, Veselý (65. Koutský)
K dohrávce odloženého jarního kola jsme vstoupili zodpovědně a
snažili se držet míč na kopačkách. Podařilo se nám rychle ujmout
vedení, kdy Ondra Veselý vystihl nedorozumění hostující obrany a
pohodlně skóroval – 1:0. Hra se poté, celý první poločas, odehrávala
ve středu hřiště bez větších šancí, za zmínku stojí jen povedená střela
hostí, která jen o kousek minula domácí šibenice ze 42. minuty.
Do druhého poločasu jsme vstoupili opět povedeně a brzy se nám
podařilo zvýšit na 2:0. Honza Jakš v 57. minutě předložil krásnou
přihrávku Veselému, který se ze 100% šance nemýlil. Zápas jsme
poté dohrávali ze zformované obrany a vedení si udrželi.

OP starších přípravek
28. 4. 2013

Sokol Bavorov – FK Chelčice 3:5 (0:4)

4. 5. 2013

FK Chelčice – Vltava Loučovice 0:1 (0:0)
Sestava:
Novák, Trobl, Kopenec, Jakš Jaroslav, Benedikt, Koutský, Lang,
Turek, Varyš, Šácha, Čížek
V dalším, pro nás velmi důležitém utkání jsme chtěli nechat zapomenout na středeční prohru 1:4 v Lažišti. Od začátku jsme se snažili
hrát naši hru, držet míč na kopačkách a být trpěliví. Do první gólové
situace jsme se dostali my, když se do samostatného úniku řítil Čížek. Ten však povedenou střelou trefil jen tyč. Další šanci měl opět
Čížek, ale tentokrát mířil těsně nad branku loučovického gólmana.
Náš soupeř hrozil převážně z brejkových a standardních situací, nedokázal však žádnou proměnit, a do kabiny se šlo za poločasového
stavu 0:0.

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

Do druhého poločasu jsme vstupovali s vědomím, že nejspíše rozhodne jeden gól. K naší smůle ho vstřelil tým hostí. V 55. minutě se
na hranici ofsajdového postavení objevili dva hráči Loučovic, kteří
šli sami na našeho gólmana. Toman první střelou do Nováka neuspěl, ale s dorážkou si poradil zkušeně – 0:1. Poté jsme se snažili
utkání alespoň srovnat. Nejblíže k dorovnání skóre jsme byli v 70.
minutě, Šácha však slibné situace nevyužil a nastřelil jen tyč. Do
konce zápasu jsme si nedokázali vypracovat žádnou vážnější šanci
a prohráli 0:1.

branky Chelčic: V. Pícha 3, A. Krygel 2
Sestava:
J. Tlapa – V. Daněk, T. Koberna, T. Tlapa, S. Maršán – A. Krygel, V.
Pícha, T. Nekovář
Utkání s Bavorovem jsme začali náporem a již v 10. sekundě jsme
otevřeli skóre. Po celý první poločas jsme měli územní převahu,
kterou jsme vyjádřili i brankově. Další příležitosti jsme nevyužili.
Druhý poločas byl vyrovnaný. Soupeř pouze snižoval. Na rozdíl
od prvního poločasu jsme naše velké šance nevyužili. Zápas se hrál
na neupraveném hřišti, kde tráva byla nad kotníky našich hráčů. Za
předvedený výkon zaslouží všichni hráči pochvalu. Zvláště Vítek
Daněk, který k zápasu přijel i se zdravotními potížemi, které se na
jeho výkonu neprojevily.

Zpravodaj obce Chelčice vydává Obecní úřad Chelčice v nákladu 200 ks pod r. z. RR/330727/99.
Šéfredaktor, korektury a redakční práce: Markéta Cinádrová, sběr a příprava příspěvků: Martina
Lukešová, Klára Kavanová Mušková, sazba: Václav Mach, tisk: Chelčický domov sv. Linharta.

V aktuálním čísle mohou být uveřejněny pouze příspěvky dodané do 15. dne předešlého měsíce před uzávěrkou. Na všechny uvedené
příspěvky mají výhradní práva jejich autoři, další publikování je dovoleno pouze se souhlasem redakční rady. Předplatné je možné zajistit na
Obecním úřadě v Chelčicích. © 2013 OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz
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CHELČICKÁ POUŤ SV. MÁŘÍ MAGDALENY
19. – 21. července 2013

Obec Chelčice ve spolupráci s občanským sdružením Mája-Tvořivé Chelčice,
místními spolky a Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.
srdečně zve všechny občany a rodáky Chelčic na blížící se pouť sv. Máří Magdaleny.
Těšíme se s Vámi na viděnou na tradiční letní pouti naší obce.

PROGRAM POUTĚ:
PÁTEK 19. 7.
19,00 hod.
		

Vernisáž keramické a výtvarné tvorby keramického kroužku pro děti a rodiče a Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. 		
(Památník Petra Chelčického)

20,00 hod.
		

Letní slavnost v prostoru za kostelem sv. Martina - příjemné posezení s hudbou a občerstvením, zatančí country skupina Abidup
Rocková noc klubu Průhon s živými kapelami Brett a Stonehills (taneční parket u hřiště)

21,30 hod.
		

Dětský divadelní soubor OS Mája-Tvořivé Chelčice „Chelčické štěstí“ uvádí v prostoru za kostelem sv. Martina novou divadelní
premiéru s mnohými překvapeními (podrobnosti na plakátech)
Tento projekt je podporován grantovým programem Jihočeského kraje

SOBOTA 20. 7.
Od 08,00 hod.

Turnaje přípravek o pohár starosty - 3. ročník, zajišťuje FK Chelčice

Od 13,00 hod.

Pohár Petra Chelčického – 40. ročník, zajišťuje FK Chelčice

Od 15,00 hod.

Otevření venkovní tělocvičny pro dospělé. Projekt „Zdraví nás baví“. (Venkovní hřiště vedle Obecního úřadu Chelčice)

16,00 – 18,00 hod. Možnost prohlídky sochařské a keramické výstavy umělců na Chelčicku v Památníku Petra Chelčického (Současně je také 		
		
možnost nákupu drobných dárků – zakoupením těchto pozorností podpoříte Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.)
20,00 hod.

Taneční zábava hudební skupiny Parovod - pořádá FK Chelčice, Taneční parket u hřiště

NEDĚLE 21. 7.
11,00 hod.

Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Martina, celebruje P. Miroslav Nikola

14,30 hod.

Divadelní představení pro děti – divadlo PNUTí – pohádka “Může za to čert!”

15,15 hod.

Hudba k létu...

16,00 hod.

Divadelní představení pro dospělé – Tyjátr Horažďovice – hra “Víkend”

Občerstvení zajištěno po celý víkend
Možnost stánkového prodeje v průběhu poutě. Informace na OÚ Chelčice

