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Hrad
Můj syn si v šesti letech nejraději stavěl pískové hrady. Když jsme byli u moře, skoro ho
nelákala voda, jen a jen by seděl na pláži a budoval velkolepé stavby. Jednou se mu podařilo
postavit opravdu skvělý hrad, měl řadu věží a
cimbuří a musela jsem uznat, že to je náramná
stavba. Vyzdobil svoji stavbu kamínky, obrázky a praporky, které se dávaly v hotelové
restauraci ke zmrzlinovým pohárům, dostavěl
hrad a kochal se svým dílem.
Dojímalo mě, jak je na hrad pyšný. Nebylo
na tom nic směšného, že se jedná o dílo, které
v noci spláchne příliv a druhý den o něm nikdo
už nebude vědět. To, co mají tvořící děti a někdy i dospělí společného, není výsledek práce
a její význam…to, co nás spojuje, je právě ta
čistá radost z tvoření.
Když se tak díval na svůj hrad v záři slunce
zapadajícího nad pláží, stalo se něco, dá se říci
hrozného. Po pláži běžela skupinka mladých
lidí a jeden mladý kluk cosi volal v neznámém
jazyce, točil se po jakési dívce a nevšiml si,
kam běží. Dupl přímo do synovy stavby, zakopl a zaryl ještě do hradu druhou nohou.
V okamžiku bylo to, na čem syn pracoval celé
hodiny, zničené. Výrostek se rozpačitě rozhlédl, cosi zamumlal – snad omluvu – a odběhl.
Zamrazilo mě, když jsem si uvědomila, co to
pro syna znamená, bylo to stejné, jako by se
středověkému architektovi před očima zbortila
jeho katedrála.
Syn stál tichounce a díval se na rozházený písek. Už to nebyl jeho hrad, to, co zbývalo na
pláži, byla to jen hromada písku. Přistoupila
jsem k němu a hledala slova… Jenže, kde najít
slova, kterými člověk potěší stavitele, jemuž se
před očima zřítila katedrála.
Položila jsem mu ruku na hlavu a pohladila ho.
Chlapec ke mně pozvedl oči. Kupodivu, nerozeznávala jsem v nich bolest. Chvíli mlčel a
pak se lehce usmál.
„Zítra postavím lepší,“ řekl pomalu a důrazně.
Často jsem si na tuhle jeho větu vzpomněla,
když mi selhávaly plány, když se mi nedařily
projekty tak, jak bych si představovala. „Postavíme lepší,“ vzpomněla jsem si také v souvislosti s velkou snahou nás všech v letošní soutěži Vesnice roku 2013. Vítězství v Jihočeském
kraji je pro Chelčice velkým úspěchem – vybrali právě naši malou chelčickou vesničku
s tolika našimi snahami, plány a tvořením…
Vybrali ji z 36 přihlášených obcí, a to i z některých dříve stejně oceněných Vesnic roku.
- pokračování na str. 3 -

Vážení Chelčičtí a všichni jejich příznivci a podporovatelé,
je tady podzim a naše obec v létě letošního roku, tedy v období od června do září,
prožila mnohé, co nebývá v životě takto malé obce zcela typické a běžné. Jak jsem
již naznačil v uplynulém čísle zpravodaje a v mimořádné informaci, kterou jste
obdrželi do domácností v květnu, je letošní rok rokem pro obec velmi významným
a výjimečným. Vedle našeho vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku a následné vydařené oslavy dne 22. srpna se v obci událo i několik dalších významných
a na první pohled patrných změn, tak jak byly avizovány.
Máme dokončenu rekonstrukci obecního obchodu. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že se po stavební stránce a v rámci daných možností vydařila. Nový interiér
a zejména rozsah poskytovaných služeb a sortimentu zboží jsou velmi dobré. Je samozřejmě věcí názoru, zda by ještě ledacos nešlo vylepšit. Proto jak provozovatel,
tak i obecní úřad rádi přivítají Vaše náměty či připomínky.
V srpnu byly dokončeny i avizované rekonstrukce místních
komunikací Na Lázeň
TENTO PROJEKT
a Do Boudy prostřednictvím dotací "REKONSTRUKCE ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ OBCE
ROP Jihozápad. Byly také provedeny
PRO POTŘEBY CESTOVNÍHO RUCHU"
(cz.1.14/3.1.00/23.02609)
nezbytné opravy dalších povrchů komunikací a zpevněných ploch v PrůJE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
honu, kolem okálů a před obchodem. Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
S ohledem na vysokou finanční náročnost investic do komunikací byly
zřejmě toto na delší dobu také investice poslední. Ale troufám si tvrdit, že
snad kromě komunikace do Libějovických Hor, jejíž stav není právě nejlepší a budeme jej tedy muset řešit formou
lokálních oprav, jsme snad to nejnutnější obstarali.
Mateřská školka má od 1. srpna novou paní ředitelku magistru Irenu Hanákovou a
já bych jí i ostatnímu pedagogickému a nepedagogickému personálu, rodičům, ale
hlavně dětem popřál, aby se jim v naší mateřince líbilo a byli spokojeni.
Rozjel se i běžný provoz v Chelčickém domově sv. Linharta a je potřeba zdůraznit,
že tady také dojde v organizaci a chodu díky naplnění jeho kapacity k nutným dalším úpravám. Jsme zde však limitováni financemi a zajistit jeho alespoň nejnutnější
potřeby bude ještě velkou výzvou jak pro jeho vedení, správní radu, tak i pro obec.
V neposlední řadě jsem se zúčastnil ve dnech 13. až 15. září spolu s dalšími dvanácti zástupci, vítězi krajských kol soutěže, slavnostního vyhlášení výsledků sou-
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těže Vesnice roku v Luhačovicích. Naše obec se na stupních vítězů
tentokrát neumístila.
Nemusíme ale být zklamáni, vyhrát může pouze jeden a hodnocení je vždy tak trochu subjektivní. Rozhodně si myslím, že jsme se
v takto silné konkurenci neztratili a můžeme být na svou obec hrdi.
Navíc je pro mne účast a porovnání na republikové úrovni důležité
také v získání dalších zkušeností a podnětů pro další rozvoj naší
malé, leč i díky fenoménu soutěže Vesnice roku velmi známé obce.
Letošním úspěchem jsme potvrdili, že k té špičce v republice opravdu patříme. Buďme na to patřičně hrdi.
Život ale běží mílovými kroky dál a v nebližší době nás čekají nejen
mimořádné volby do poslanecké sněmovny, ale hlavně Slavnosti
plodů 2013, tentokrát v sousedních Libějovicích. Věřím, že se naši
obyvatelé opět aktivně zúčastní jednotlivých částí programu, včetně
jednotlivých soutěží, abychom i zde prokázali, že náš úspěch není
náhodný. A já se tam těším s Vámi všemi na shledanou.
Jiří Iral, starosta obce

Září - Říjen
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Zprávy z radnice
Tiskové zprávy
Moravskoslezská obec Jeseník nad Odrou se v Luhačovicích stala
Vesnicí roku 2013. Poprvé v historii soutěže, která se letos konala
již podevatenácté, tak vyhrála obec z tohoto kraje. Výsledky byly
vyhlášeny na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů
Písní a tancem. Druhé místo v soutěži obsadila obec Holovousy z
Královéhradeckého kraje a třetí se umístil Dolní Újezd z Pardubického kraje.
Již pět let je prestižní folklorní festival FoS ČR – Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancem CIOFF®“ v Luhačovicích spojen s významnou událostí – slavnostním vyhlášením
výsledků celostátní soutěže Vesnice roku v rámci Programu rozvoje
venkova. Letos tento akt připadl na sobotu 14. září 2013 a jeho svědkem se po prvé v devatenáctileté historii soutěže neplánovaně stal
sál Domu kultury Elektra v Luhačovicích.
Kvůli vytrvalému dešti byl totiž program XXI. MFSFS Písní a tancem přesunut ze svého tradičního místa na Lázeňském náměstí pod
„střechu“ kulturního stánku lázeňské perly východní Moravy. Než
se však publikum v přeplněném sále dovědělo jméno absolutního vítěze soutěže, spontánním potleskem provázelo jednotlivá programová čísla souborů účinkujících v pásmu „U nás na vsi“, který autorsky
připravila Alena Kotišová z luhačovického Malého Zálesí. V pořadu
plném dětských her, písní a říkadel se od 14 hodin představily spolu
s domácími dětskými folklorními a národopisným soubory Kuřátka
Chrudim, Hanýsek Šakvice, Vsacánek Vsetín, Olšavěnka Uherský
Brod a Malé Zálesí Luhačovice i zahraniční soubory Perezvony
z Ruska, ZPiT Trablanka z Polska, DFS Gerulata ze Slovenska a
Bajnóca z Maďarska.
Slavnostní okamžiky Vesnice roku nastaly krátce po 16. hodině. Po
nezbytných oficiózních a statistických sděleních, že jejího letošního
devatenáctého ročníku se zúčastnilo 273 obcí, bylo vyhlášeno rozhodnutí dvanáctičlenné poroty složené ze zástupců pořadatelských
a dalších spolupracujících institucí. Na 1. místě se umístila Obec
Jeseník nad Odrou (Moravskoslezský kraj), 2. místo přísluší Obci
Holovousy (Královehradecký kraj) a 3. místo Obci Dolní Újezd
(Pardubický kraj).
Výše uvedené obce nebyly ovšem jediné, které v letošním ročníku
soutěže uspěly. Putovní pohár Folklorního sdružení ČR za péči o
lidové tradice a jejich rozvoj získala Obec Šakvice (Jihomoravský
kraj) a Cenu komise Vesnice roku (tzv. Koláčovou cenu) Obec Vysoké Pole (Zlínský kraj).
Ocenění vítězům předal ministr pro místní rozvoj František Lukl,
který současně podtrhl význam všestranných aktivit a zvýšeného
úsilí místních samospráv při správě věcí veřejných v místech, která
se nemohou pochlubit ani vysokým počtem obyvatel, ani nějakými
mimořádnými zdroji finančních příjmů, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj jednotlivých mikroregionů.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem
Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je
jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz
měst a obcí ČR; Ministerstvo zemědělství ČR se k vyhlašovatelům
připojilo v roce 2007.
Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v
Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajské a celostátní. Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace pro rok
2013 v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve

výši 600 tis. Kč za Modrou, Bílou a Oranžovou stuhu a 1 mil. Kč za
Zlatou stuhu. Vítěz celostátního kola získá příslib dotace v celkové
výši 2 mil. Kč.

Reprezentace starostů ve fotbale
Součástí vyhlášení výsledků Vesnice roku byl i mezinárodní zápas
reprezentací starostů ve fotbale mezi týmy Česka a Slovenska. Výsledek 4:1 (0:0). Reprezentace starostů ČR je mimochodem mistrem
Evropy starostovských výběrů.

Zápis č. 9/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 26. 6. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, František Krump

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2013 ze dne 17. 5.
2013.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Výsledky konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky Mateřské školy
Chelčice.
4. Žádost o finanční půjčku OS Mája-Tvořivé Chelčice.

Hrad

5. Cenová nabídka na pasport hřbitova
obce do GIS MISYS.

- pokračování ze str. 1 -

6. Projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce účelových komunikací obce
pro potřeby cestovního ruchu“ (stavební
práce)

Vyhlášení Vesnice roku na konci letošních prázdnin jsem vnímala
jako velikou slavnost naší obce, které jsme se myslím zhostili na
výbornou, a všem těm mnohým, a vůbec ne bezejmenným lidem,
kteří nezištně pomohli, patří velké poděkování. A to, že jsme nebyli
vybráni mezi první tři vítězné obce v celostátním kole, vůbec nevadí. Při prezentaci jsme celostátní komisi Vesnice roku předložili
vše to, co jsme v Chelčicích dokázali a co umíme: postavili jsme
„náš velký hrad“… Ač se na první pohled někomu může zdát, že je
„zbořený“, to podstatné je, že si tento hrad neseme ve svých srdcích
a že nám tu v Chelčicích zůstává. „Zítra postavíme zase lepší.“
Ta moudrost malého dítěte je velká životní moudrost hlubokého
filosofického poznání toho, co má a co nemá smysl.
Kdo by se neubránil vzteku, křiku, lamentování? Jenomže tím si
nepomůžeme. Katedrála se zřítila a žádný pláč a vztek jí nedokáže
pomoci.
Trosky snů mohou být podkladem, na němž vyroste něco krásnějšího, trvalejšího, vyššího, to nové bude stát na základech toho, co
nevydrželo. A o to větší naději má vydržet.
„Zítra postavím lepší,“ to je asi ta nejmoudřejší věta, kterou si
člověk může říct ve chvíli svých zklamání. Jediná věta, která má
v takových chvílích smysl. A pokud se nám ji podaří říct s lehkým,
dětským, důvěřivým úsměvem, jsme na nejlepší cestě dotknout se
jednoho z vítězných tajemství života.
A tak Vám, milí čtenáři, přeji krásně zbarvené Vaše podzimní dny
se spoustou plánů a staveb…
Klára Kavanová Mušková

Září - Říjen

Zprávy z radnice

Hosté: Mgr. Klára Kavanová Mušková,
Mgr. Irena Kellerová, Mgr. Irena Hanáková, Evženie Borovková

Náš region na zápase v Luhačovicích úspěšně zastupovali kolegové
Václavové Trobl z Truskovic (dole druhý zleva) a Vokáč z Drahonic
(nahoře čtvrtý zprava). Oba zatížili konto soupeře jednou brankou!
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7. Příprava poutě sv. Máří Magdaleny ve
dnech 19. – 21. 7. 2013.
8. Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 22. 8.
2013 a příprava na celostátní hodnocení.
9. Schválení účetní závěrky obce Chelčice
za rok 2012.
10.Schválení účetní závěrky PO Mateřská
škola Chelčice za rok 2012.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 8/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 17. 5. 2013. Bez
připomínek. č. 9/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Miroslava Duška a Františka Krumpa.
č. 9/2013/2
ad 3) OZ bere na vědomí výsledky konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky
MŠ Chelčice ze dne 24. 6. 2013. Starosta
obce na základě výsledků konkurzního řízení jmenoval ředitelkou MŠ Chelčice paní

Mgr. Irenu Hanákovou s účinností od 1. 8.
2013 do 31. 7. 2019. č. 9/2013/3
ad 4) OZ jednomyslně schvaluje poskytnutí dočasné bezúročné finanční výpomoci
občanskému sdružení Mája-Tvořivé Chelčice ve výši 40.000 Kč na předfinancování
projektu Jihočeského kraje „Přírodní zahrada v Chelčicích – místo setkávání a tvoření
pro všechny bez rozdílu handicapu“. Splatnost poskytnutých prostředků zpět na účet
obce do 30. 10. 2013. č. 9/2013/4
ad 5) OZ neschvaluje cenovou nabídku
firmy GEOPLAN Prachatice, s.r.o. na implementaci pasportu hřbitova obce Chelčice, včetně jeho nasazení do GIS MISYS.
č. 9/2013/5
ad 6) OZ bere na vědomí výsledky Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce účelových
komunikací obce pro potřeby cestovního ruchu“, registrační číslo projektu CZ
1.14/3.1.00/23.02609, a schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
firmou STRABAG, a.s. č. 9/2013/6

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2013 ze dne 26. 6.
2013.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4.
4. Projednání návrhu přísedících Okresního soudu ve Strakonicích.
5. Výsledky soutěže Jihočeši třídí odpady.
6. Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene na pozemku
p.č. 42.
7. Projednání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro dokončenou stavbu Chelčice – ZTV Straků
vrch – kabel NN, p.č. 5/14, 5/15, 11/5
a Projednání Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro
dokončenou stavbu „Chelčice – parc. č.
195/13 – kabel NN“.
8. Projednání majetkoprávních změn pozemků ve vlastnictví FK Chelčice, ZD
Chelčice a Obce Chelčice v souvislosti
s převodem majetku FK Chelčice na
Obec Chelčice.

ad 7) OZ projednalo přípravy poutě sv.
Máří Magdaleny ve dnech 19. – 21. 7.
2013. č. 9/2013/7

9. Projednání organizačních záležitostí
slavnostního vyhlášení Vesnice roku
2013 dne 22. 8. 2013.

ad 8) OZ projednalo přípravy na slavnostní
vyhlášení soutěže Vesnice roku ve čtvrtek
22. 8. 2013 a přípravu obce na hodnocení
celostátní komise. č. 9/2013/8

10.Projednání nabídek na veřejnou zakázku
Catering – vyhlášení Vesnice roku 22. 8.
2013 a výběr dodavatele.

ad 9) OZ schvaluje účetní závěrku obce
k 31. 12. 2012 bez výhrad a připomínek
v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a příloha účetní
závěrky. č. 9/2013/9

12.Projednání žádosti o sponzorský příspěvek na kynologickou výstavu.

ad 10) OZ schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Chelčice k 31. 12. 2012 bez výhrad a připomínek v rozsahu těchto finančních výkazů:
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a příloha
účetní závěrky. č. 9/2013/10

Zápis č. 10/2013 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 7. 8. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan
Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek
Ověřovatelé: Petr Novák, Jindřich Turek
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:

11. Schválení příspěvku OS Putimáček.

13.Organizační zajištění celostátní hodnotící komise Vesnice roku dne 1. 9. 2013.
14.Projednání podmínek nájmu Obecního
hostince.
15.Projednání a vyúčtování rekonstrukce
Obecního obchodu.
16.Projednání provozních a organizačních
záležitostí MŠ Chelčice.
17.Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 9/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 26. 6. 2013. Bez
připomínek. č. 10/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jindřicha Turka a Petra Nováka. č. 10/2013/2
ad 3) OZ bere na vědomí starostou předložená realizovaná rozpočtová opatření č. 3
a č. 4 v paragrafovém a položkovém znění
v souladu se Směrnicí k rozpočtovému hospodaření, odd. IV, čl. 2 ze dne 29. 3. 2013.
č. 10/2013/3
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Zprávy z radnice
ad 4) OZ projednalo a vzalo na vědomí
žádost Okresního soudu ve Strakonicích o
spolupráci a navržení kandidátů do funkce
přísedících Okresního soudu. OZ ukládá
zveřejnit tuto informaci způsobem běžným.
č. 10/2013/4
ad 5) OZ bere na vědomí výsledky soutěže
Jihočeši třídí odpady. č. 10/2013/5
ad
6)
OZ
schvaluje
Smlouvu
10300114864/003 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k realizaci stavby zařízení distribuční
soustavy s názvem „Chelčice – parc. č. 41/2
– k NN“. č. 10/2013/6
ad 7) OZ schvaluje Smlouvu PI014130004556/003 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro dokončenou
stavbu „Chelčice – parc. č. 195/13 – kabel
NN“. č. 10/2013/7
a)
OZ
schvaluje
Smlouvu
PI014130004431/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro dokončenou stavbu „Chelčice – ZTV Straků
vrch – kabel NN, p.č. 5/14, 5/15, 11/5“.
č. 10/2013/7/a

V sobotu 16. 11. a v neděli 17. 11. 2013

ad 14) OZ projednalo stávající podmínky
nájemní smlouvy Obecního hostince a bere
na vědomí změny v dodavatelských smlouvách nájemce. č. 10/2013/14

svoz nebezpečného odpadu

ad 15) OZ bere na vědomí dokončení rekonstrukce Obecního obchodu a ukládá
starostovi uzavřít a vyhodnotit spolufinancování souvisejících finančních nákladů.
č. 10/2013/15

Kontejner bude umístěn v areálu obecního
skladu a bude přístupný v těchto hodinách:

ad 17)
a) OZ pověřuje starostu projednáním podmínek a případné optimalizace smluvních
vztahů s dodavateli elektrické energie a
plynu. č. 10/2013/17/a
b) OZ schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 69. č. 10/2013/17/b
c) OZ schvaluje záměr na pronájem obecního bytu 1+0 v čp. 123. č. 10/2013/17/c

ad 8) OZ pověřuje starostu k přípravě
směnných smluv na pozemkové parcely č.
285/44 a díl „i“ p.č. 729 a kupních smluv
na část pozemkové parcely č. 203/4 za účelem sjednocení majetku na LV č. 1 obce
Chelčice a LV č. 398 FK Chelčice a jejich
následnému převodu na Obec Chelčice.
č. 10/2013/8

d) OZ schvaluje záměr na pronájem pozemkových parcel č. 43/8, 43/9 a 43/10 o
celkové výměře 3.979 m2. č. 10/2013/17/d

ad 9) OZ projednalo organizační záležitosti
slavnostního vyhlášení Vesnice roku 2013
Jihočeského kraje a pověřuje k zajištění
dalších nezbytných kroků a opatření přípravný výbor ve složení: Iral, Novák, Turek, Krump, Lukešová. č. 10/2013/9

Starosta obce Chelčice podle zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky, vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

ad 10) OZ projednalo a vyhodnotilo došlé
nabídky na zajištění cateringových služeb
na akci slavnostní vyhlášení Vesnice roku
2013 Jihočeského kraje dne 22. 8. 2013. OZ
vybralo dodavatele firmu Hotel Podhrad
Hluboká nad Vltavou. č. 10/2013/10

Oznámení o době a
místě konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 25. října 2013 od 14,00 do 22,00 h.
Místem konání voleb v Chelčicích je kancelář Obecního úřadu čp. 123.

ad 12) OZ projednalo a schválilo příspěvek
ve výši 1.000 Kč paní Marii Celé, bytem
Chelčice 96, na prezentaci obce a chovné
stanice Petra Chelčického na klubové výstavě psů v Poličce. č. 10/2013/12

Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

ad 13) OZ projednalo postup příprav na

proběhne
ve spolupráci s firmou
RUMPOLD Vodňany a.s.

sobota 8,00 – 12,00
neděle 8,00 – 12,00

Právo volit do zastupitelstva kraje má
občan, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.

Jiří Iral
starosta obce Chelčice

Září - Říjen

Cyklo jízda SLAVNOSTI PLODŮ 2013

SLAVNOSTI PLODŮ 2013 Libějovice

Ranní přeháňka soboty 21. 9. 2013 poznamenala účast na cyklojízdách Slavností plodů: sešlo se kolem stovky účastníků všech věkových kategorií, které neodradilo proměnlivé počasí během jízdy.
Na startu ochutnali tradičně jablka a ovocné šťávy od Zemcheby,
někteří zavítali do Památníku Petra Chelčického. Po odstartování
se vydali na trasu zpestřenou ochutnávkami místní produkce. Součástí těchto jízd byl i pěší výlet s Peklíkem na Lázeň a Lomec, který
pořádala MAS rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Blanský les
- Netolicko.

Soutěže sobota 26. 10. 2013
Jarmark, slavnosti neděle 27. 10. 2013 od 9,00 hod
a vyhlášení vítězů na hlavním pódiu ve 12, 20 hod
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického.
V roce 2013 je vyhlášeno 5 kategorií: Jablko roku 2013, 2 kategorie
pálenky – Slivovice a Ostatní ovocný destilát, 2 kategorie ovocná
dobrota – Pekařský výrobek a Cukrářský výrobek.

Podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:

Zprávy z mateřské školy

Děti naší školky vystoupily 22. Srpna na
slavnostním vyhlášení soutěže Jihočeská vesnice roku 2013. Společně s paními
učitelkami si připravily písničky „Kropenaté slepice“ a tradiční chelčickou hymnu
„Chelčice, Chelčice“. Druhou jmenovanou
píseň děti předvedly i před komisí celostátního kola Vesnice roku v neděli 1. Září.
Tímto chceme poděkovat všem rodičům,
kteří přivedli své děti do školky v těchto
dnech a pomohli tak reprezentovat mateřskou školu. Pokud chcete vidět nové vystoupení našich dětí, předvedou ho na Slavnostech plodů 27. října v Libějovicích.
V letošním školním roce navštěvují děti
každý týden Chelčický domov sv. Linharta,
kde je pro ně připraven program zaměřený
na environmentální výchovu.
23. září proběhla schůzka s rodiči. Doufáme, že rodiče budou se školkou co nejotevřeněji komunikovat a často spolupracovat.
Touto cestou chceme oslovit občany Chelčic, kteří by mohli dětem něco zajímavého
ukázat (chovatelství, pěstitelství, řemesla,
ruční práce…), aby se neostýchali a nabídli nám společné setkání. Přijďte osobně do
školky nebo nás kontaktujte telefonicky na
čísle 774 800 592 nebo e-mailem na adrese
mschelcice@seznam.cz.
Irena Hanáková
ředitelka MŠ

v sobotu 26. října 2013 od 8,00 do 14,00 h.

ad 11) OZ schvaluje poskytnutí účelového
daru ve výši 20.000 Kč z odměny za vítězství v soutěži Vesnice roku 2013 Občanskému sdružení Putimáček, IČO:01288792, se
sídlem Putim 37, účel využití Rozvoj aktivit
dětí a mládeže v obci Putim. č. 10/2013/11
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hodnocení celostátní komise Vesnice roku
ČR 1. 9. 2013. č. 10/2013/13

ad 16) OZ bere na vědomí organizační změny v MŠ Chelčice související s nástupem
nové ředitelky MŠ Chelčice. č. 10/2013/16
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci své
jubileum:
28. 9. Václav Podlaha, 73 let, č.p. 18
1. 10. Zdena Holečková, 82 let, č.p. 89
1. 10. Tobiáš Trobl, 5 let, č.p. 12
2. 10. Miroslav Urbánek, 73 let, č.p. 38
Jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní
spokojenost.

Jablko roku 2013 – do soutěže odevzdávejte soutěžní vzorek vždy
zabalený zvlášť od jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích po 5 kusech
s popisem: PĚSTITEL+MOBIL, OBLAST, ODRŮDA.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 21. 10. – 25. 10. (pondělí – pátek) na
všech obecních úřadech mikroregionu do pátku do 12,00 hod.
Slivovice a Ostatní ovocný destilát – do této soutěže odevzdávejte
0,5 l vzorku ovocného destilátu s popisem: VÝROBCE +MOBIL +
ADRESA, NÁZEV OVOCE.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 21. 10. – 25. 10. (pondělí – pátek) na
všech obecních úřadech mikroregionu do pátku do 12,00 hod.
Do soutěže v těchto kategoriích se přijímají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).
Ovocná dobrota: kategorie Pekařský výrobek a kategorie Cukrářský výrobek – do této soutěže odevzdávejte vzorky dle uvážení: dort,
štola, mísa koláčů, plech buchet a tác výrobků apod. Na zapůjčené
nádobí zespodu táců a mís nalepte své jméno kvůli možné záměně.
Výrobek musí být vyroben z výpěstků charakterizujících tuto oblast,
které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka, meruňka, broskev, rybíz atd.), nikoli z exotického ovoce, s popisem: VÝROBCE +
MOBIL + ADRESA + RECEPT, NÁZEV VÝROBKU.
Vzorky „dobrota“ vzhledem k trvanlivosti výrobku odevzdávejte co
nejblíže konání soutěže, tj. po domluvě na obecních úřadech (nebo u
starostů) jednotlivých obcí mikroregionu. Vzorky lze odevzdat ještě
v sobotu 26. 10. 2013 od 13 do 15 hodin přímo na Obecní úřad
v Libějovicích.
V nejasných případech rozhoduje pořadatel o zařazení do příslušné
kategorie.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Sraz členů všech komisí je v sobotu 26. 10. 2013 v 16,30 hodin
v hostinci Na Stofce v Libějovicích. (č.p.100 – Josef Centko)
Po oficiálním zahájení Slavností plodů 2013 v 9,00 hod na hlavním
pódiu bude v prostorách bývalé školy zahájena Slavnostní vernisáž
Podzimní výstavy výpěstků a výrobků. Výstava prací mateřských
školek bude ve vestibulu tělocvičny.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí Ovocnářského jarmarku v neděli 27.
10. 2013 od 12.20 h. Prosíme všechny přihlášené, aby uváděli svá
mobilní čísla a aby se v případě umístění na 1. – 3. místě zúčastnili
vyhlášení výsledků a předání cen nejlépe osobně.
Jiří Iral
předseda Chelčicko-Lhenického mikroregionu
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Jak se žije v Chelčickém domově sv. Linharta
aneb Co nového v létě a na podzim v Linhartu
V mé oblíbené knize od Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce je velice zajímavý podtitul: „Labyrint světa a ráj srdce to jest
světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída
a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma, v srdci svém sedě, s Nebesy se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli
upokojení a radosti přichází.“
Ráda bych v tomto článku vzpomenula na ty mnohé z Vás, milí
přátelé, zdaleka ne pro nás bezejmenní lidé, kteří nám celé letošní
prázdniny a letošní podzim pomáhali a pomáhají v chelčickém domově. Když sedím zde ve večerním tichu domova, uvědomuji si to
mnohé dobré, co se v domově událo, a ač se nám někdy může zdát,
že věci jsou „velkým jedním kolotáním a lopotou“, např. naše představa v domově, že vytvoříme novou místnost – keramickou dílnu –,
přesto stojí za to spočinout, vytrvat a nevzdávat se.
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Ze života spolků
pro uživatele sociálně terapeutické dílny, současně jako zázemí pro
obecní zaměstnance při nepřízni počasí a také jako keramická dílna
pro víkendové volnočasové aktivity či tvořivé kurzy pro veřejnost.
Při výměně podlahy jsme ale zjistili, že strop je staticky narušen,
že podlahu je třeba celkově zrekonstruovat do 1 metru hluboko a
že kromě stropu, podlahy a elektřiny se bude muset také vyměnit
tříkřídlé dřevěné okno. Původně jsme v domově počítali, že na rekonstrukci podlahy nám bude stačit výtěžek 20 tisíc Kč z keramických výrobků, které jsme si přes léto vydělali, a nyní se ukazuje, že
pravděpodně ani 100 tisíc nebude stačit... Při takových chvílích si
říkáte, jak to vše zvládneme a jak to náš domov vše dokáže?
Přesto věřím, že pomoc sežeme – jak od lidí, kteří nám mohou přijít fyzicky pomoci, tak od nadací či sponzorů, kteří, věřím, k nám
budou štědří.

PONDĚLNÍ TVOŘIVÉ KURZY
A tak po pořádku: Již od jara v našem domově probíhají pondělní
tvořivé kurzy pro všechny zájemce se zdravotním postižením. Tento
kurz se stal velmi oblíbeným časem tvoření pro všechny zájemce z
celého regionu Vodňanska, Chelčicka a Lhenicka (např. ho navštěvují ženy z výrobního družstva Otavy ze Lhenic, kde navíjejí cívky).
Každých 14 dní, kdy kurzy v Linhartu probíhají, je vedou různí dobrovolníci, resp. dobrovolnice, většinou maminky na mateřské dovolené (a to zdaleka nejen z Chelčic), které rády tvoří a rády dokáží
připravit zajímavou tvořivou techniku pro druhé (např. enkaustika
– malování voskem, sochařské techniky, floristika suchých květin,
výroba svíček, práce s proutím, drátkování apod.).

Nejmladší uživatelce je 18 let a nejstaršímu uživateli 46 let. S nárůstem uživatelů a také interní prací v domově, přírodní zahradě, výrobou nových výrobků sociálně terapeutické dílny a s volnočasovými
aktivitami spojenými s domovem se nám podařilo získat přes evropský projekt Úřadu práce novou kolegyni, paní Valérii Tothovou,
takže v pěti zaměstnancích vykonáváme 4 plné úvazky v chelčickém
domově.
V souvislosti se zaměstnanci domova se také chci zmínit o jedné
milé události, která se stala v měsíci srpnu – naše kolegyně Vladimíra Procházková změnila své příjmení na paní Šmídovou, a i touto
cestou jí všichni gratulujeme a přejeme šťastnou cestu v manželství.
DOMOV SV. LINHARTA ZÁZEMÍM PRO MNOHÉ
Dále bych se ráda zmínila a také touto cestou poděkovala všem obecním zaměstnancům, kteří pod vedením pana Jindřicha Turka nám pomáhají se sečením přírodní zahrady, zpracováváním dřeva a se všemi
pracemi, které s uživateli domova nezvládáme a které také uživatelé
zvládat nemohou. Jsme velice rádi, že se chelčický domov stal také
zázemím i pro všechny obecní zaměstnance, vždy je rádi v domově
vídáme a také uživatelé se na kontakt s nimi velmi těší.
REKONSTRUKCE DOMOVA

UŽIVATELÉ A ZAMĚSTNANCI DOMOVA
Díky těmto kurzům se o našem domově dozvěděli mnozí další lidé.
V současné době do Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. dochází pravidelně 10 uživatelů se zdravotním postižením, tzn., že kapacita domova registrovaná na 10 lidí se zdravotním postižením v danou
chvíli je naplněna. („V danou chvíli“ znamená, že se můžeme věnovat najednou max. 10 uživatelům, ale např. během dne se takovýchto
skupin může v domově vystřídat více.)
A tak s radostí Vám mohu všechny naše uživatele představit, abyste
je, až je potkáte např. na hřišti „Zdraví nás baví“, kam pravidelně
chodíme cvičit, poznali. Jsou to tito: Pavla, Míra, Nikola, Martina,
Gábina, Viktor, Kristýna, Jana, Lenka a Andrea.

Stále si více v souvislosti s tímto výše uvedeným uvědomuji potřebu
rekonstrukce druhé části bývalé budovy fary a vytvoření tak zázemí
komunitního centra nejen pro zaměstnance obce a sociálně terapeutickou dílnu v chelčickém domově, ale také pro naše spoluobčany z
Chelčic, ale také již i pro lidi z okolního regionu, kteří k nám stále
více nacházejí cestu.
S ohledem na náročnost současných finančních výdajů obce Chelčice
při rekonstrukci infrastruktury v obci nepočítáme v dohledné době
2-3 let, že budeme moci ve spolupráci s obcí žádat finanční prostředky skrze dotační programy na jakoukoli větší rekonstrukci druhé
části domova. Rozhodli jsme se proto zrekonstruovat alespoň jednu
místnost směrem do dvora, která by měla sloužit jako pracovní dílna
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PROJEKTY DOMOVA
Pro představu těch, kteří se o náš domov zajímají a fandí nám, Vám
předkládám seznam projektů, ve kterých jsme v současné době zapojeni, tzn., ve kterých jsme uspěli a čekají na svou realizaci, nebo
které již realizujeme. Chelčický domov sv. Linharta díky Projektu
rozvoje venkova, programu Leader realizuje v současné době dva
projekty, a to Interiérové vybavení sociálně terapeutické dílny (jedná se o vybavení sporáku, pračky a potřebného materiálního vybavení domova), dále budeme realizovat stavbu pergoly ve dvoře
domova včetně bezbariérového nájezdu, další dva projekty budeme
realizovat ve spolupráci s o.s. Mája-Tvořivé Chelčice, které zažádalo také v Programu rozvoje venkova o vystavění dřevěného altánu
v přírodní zahradě pro volnočasové, environmentální i terapeutické
aktivity pro uživatele i veřejnost (realizace bude probíhat na jaře
2014) a v současné době probíhá velmi úspěšný projekt Jihočeského kraje v rámci environmentální (ekologické) výchovy pro děti
z místní mateřské školy, kde již od jara chelčický domov se svými
uživateli připravuje pro děti 12 ekologických workshopů na různá
témata a 2 velké celoodpolední workshopy pro veřejnost (otvírání a
zamykání přírodní zahrady). Posledním pátým projektem je projekt
rozvoje a spolupráce místního partnerství s MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech, MAS Blanský les-Netolicko, LAG Chance in Nature,
Mikroregionem Chelčicko-Lhenickým, Svazkem obcí Blata a LAG
Deggendorf s názvem „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“,
kde je náš domov spolupartnerem. Tento projekt chce podpořit informační kampaní vytváření podmínek pro skloubení rodinného a
pracovního života obyvatel regionu, a to bez rozdílu handicapů.
Připravujeme mnohé další projekty, zejména ve spolupráci s nadacemi (Nadace Bariéry, Nadace Divoké husy, Nadace VIA apod.).

AKTIVITY DOMOVA
Kromě každodenních aktivit domova, které jsou tím nejdůležitějším,
co vytvářejí domov domovem, neboť každodenní řád a klid domova
je tím, co ostatní návštěvníci k nám rádi jezdí zažívat, vytváříme či
se účastníme mnohých dalších aktivit.
Jedny ze stěžejních aktivit o letních prázdninách byly tyto: letní pouť
sv. Máří Magdalény, kdy náš domov byl takovým komunikačním centrem i zázemím pro mnohé, kteří s poutí (letním divadlem, výtvarnou
vernisáží v Památníku Petra Chelčického, kulturním vystoupením a
mnohém dalším) pomáhali, dále pak domov pomáhal vytvářet zázemí pro obě komise v soutěži Vesnice roku 2013 v programu obnovy
venkova – jak krajské, tak celostátní komisi –, a především se podílel
na přípravě a vlastním slavnostním vyhlášení Vesnice roku 22. srpna,
které jsme společně s mnohými dobrovolníky připravovali více jak
měsíc. Při vlastním vyhlášení Jihočeské vesnice roku, které velmi
pěkně moderovala naše kamarádka a dobrovolnice domova Kristýna
Rejžková, dostal Chelčický domov sv. Linharta vzácné ocenění z rukou pana hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Jiřího Zimoly. Jednalo se
o Cenu hejtmana Jihočeského kraje v krajském kole soutěže Vesnice
roku v programu obnovy venkova pro rok 2013 v kategorii „Realizace úspěšného kulturně společenského záměru pro obec Chelčice za
projekt Chelčický domov sv. Linharta.“ Cenu si byli osobně převzít
někteří uživatelé domova společně se zaměstnankyněmi domova.
Dalšími aktivitami domova, které jsou mimo práci sociálně terapeutické dílny a které začleňujeme do týdenního plánu s uživateli mimo
program STD maximálně dvakrát v týdnu, byly 21. září Slavnosti
plodů, Mezinárodní festival zdraví v Třeboni, kde jsme prezentovali
náš domov svými výrobky STD převážně z přírodní zahrady (včetně
našeho nového produktu Echinaceové tinktury na podporu imunity),
také jsme se jako Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. se svými výrobky prezentovali na kongresu Individuálního projektu „Plánování
sociálních služeb v Jihočeském kraji“. Pravidelně také pracujeme v
již zmiňovaných ekologických aktivitách, připravujeme workshopy
pro děti z Mateřské školy v Chelčicích a tvořivé kurzy pro lidi se
zdravotním postižením z regionu.

Neméně důležitou činností našeho domova je činnost filantropická,
neboli charitativní. Přesto, že pracujeme s lidmi se zdravotním postižením, jak mentálním, tak fyzickým, tak vidíme, že mnozí lidé v
naší společnosti trpí většími handicapy, a to samotou, opuštěností a
pocitem „nelásky“. Vážíme si toho, že k nám pravidelně dojíždějí
klienti z Alzheimercentra z Louckého mlýna, z Centra sociální pomoci z Vodňan a také jsme navázali spolupráci s Centrem sociální
pomoci v Prachaticích.
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Pro tyto všechny lidi se zdravotním postižením rádi připravujeme
tvořivé kurzy zaměřené na jemnou i hrubou motoriku (keramika,
sochařské práce, rukodělné a výtvarné aktivity), ale také si často
uvědomujeme, že k nám jezdí rádi si popovídat a přijít do jiného,
domácího prostředí. Jsem šťastná, že všechny mé kolegyně berou
tyto kurzy pro druhé jako poslání a velmi vstřícně a laskavě se všem
potřebným věnují. Naši uživatelé se stávají našimi asistenty a velmi rádi se začleňují do tohoto pomáhání druhým. Velmi si osobně
cením této služby, neboť přesto, že domov sv. Linharta nevlastní
mnoho financí a žije stále v provizorních podmínkách nezrekonstruované budovy, dokáže i druhým nezištně dávat. Věřím, že toto snažení má velký smysl i do budoucnosti domova.
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Pokud byste chtěli udělat radost svým blízkým a přátelům, nebo víte
o některé známé či Vaší firmě, která by chtěla náš domov podpořit, objednejte si u nás nástěnný kalendář velikosti A3, který je již v
současné době hotový a můžete si jej u nás v domově prohlédnout.
Jsou v něm krásné barevné obrazy našich uživatelů a v dolní části
může být logo Vaší firmy či podniku. Neváhejte a jestli nemáte ještě
kalendář pro příští rok 2014, objednejte si jej. Cena jednoho kusu při
větším nákladu bude 150 Kč.
Budeme se s Vámi se všemi těšit na shledání.
Za všechny uživatele a zaměstnance
Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.,
Mgr. Klára Kavanová Mušková, ředitelka domova.

CHELČICKÉ ŠTĚSTÍ NEZAHÁLÍ
Letošní sezóna dětského divadelního souboru Chelčické štěstí zdaleka nekončí. Poté, co jsme v červenci v rámci poutě sv. Máří Magdalény odehráli premiéru autorské hry „Tajemný výlet do Země Nezemě“, obdrželi jsme mnoho nabídek a pozvání k reprízám našeho
představení.
Ve čtvrtek 22. srpna jsme uvedli úryvek z naší hry v rámci programu
Slavnostního vyhlášení soutěže Jihočeská vesnice roku 2013 a v neděli 1. září jsme měli tu čest představit naši hru komisi národního
kola této soutěže. Ačkoliv jsme měli před komisí trochu trému, ukázalo se, že někteří její členové sami dříve hrávali divadlo a podobnému snažení velmi fandí.

Zatím poslední představení jsme uvedli v sobotu 21. září na Jihočeském festivalu zdraví v Třeboni.
O tom, že Chelčické štěstí ani na podzim nezahálí, svědčí i fakt, že
nás v brzké době čekají další představení. Ve dnech 12. a 13. října
vyrážíme s divadlem do Bavorska a 19. října jsme pozváni na Havelské posvícení do Pištína. Rádi se s Vámi během našeho divadelního
turné někde setkáme!
Za divadelní soubor Chelčické štěstí
Kristýna Rejžková

V sobotu 14. září jsme dostali pozvání od Číčenického klubu o.s. a
od obce Číčenice, abychom naším představením zpestřili program
při setkání seniorů. V hotelu U Polívků, místním hostinci, na nás čekala přátelská atmosféra, přesná organizace a milá pozornost v podobě občerstvení, které pro nás organizátoři připravili. Za pozvání
velmi děkujeme.

Chcete udělat radost svým blízkým a přátelům?
Víte o firmě, která by chtěla podpořit
Chelčický domov sv. Linharta?
SDRUŽENÍ PŘÁTEL CHELČICKÉHO DOMOVA A DOBROVOLNICTVÍ
Velkou radostí pro mne samotnou i mé kolegyně bylo setkání s rodiči
uživatelů a také s některými přáteli našeho domova v polovině srpna, při kterém bylo spontánně domluveno a oficiálně zvoleno nové
Sdružení přátel Chelčického domova sv. Linharta, které si za svůj cíl
vzalo pomoci nést některé záležitosti domova a pomoci mu tam, kde
mu síly nestačí. Předsedkyní sdružení se stala paní Jana Božovská a
místopředsedou pan Josef Vrňák. Dále také ještě v době před prázdninami proběhlo setkání dobrovolníků, kterých je v současné době
již 17 a pro které chystáme registraci a pojištění u vysílací organizace
Hestia. Každá pomoc, která zdaleka nemusí být „lektorská“, ale také
např. pomoc v zahradě, pomoc s prodejem výrobků STD na stánku
či pomoc radou či přinesením potřebných drobností do domova, je
velice důležitá a každé takové pomoci si velmi vážíme.
CO NÁS ČEKÁ A NA CO VÁS SRDEČNĚ ZVEME?
V letošním podzimu bychom Vás co nejsrdečněji chtěli pozvat na
slavnost „Zamykání přírodní zahrady“, které proběhne ve čtvrtek
10. října od 15 hod a je určeno široké veřejnosti bez rozdílu handicapů. Téma bude haloweenské, chybět nebudou tvořivé aktivity,
pouštění draků, vysazování ovocných stromků, závody v rytí záhonů ani pečení vuřtů.

Nabízíme

nástěnný kalendář
velikosti A3 na rok 2014

Obsahuje barevné obrazy uživatelů domova. V dolní části
kalendáře může být logo firmy nebo podniku. Kalendář
je v současné době hotový a můžete si jej prohlédnout u
nás v domově. Cena 1 ks při větším nákladu bude 150 Kč.
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Vás všechny srdečně zve na slavnost

„Zamykání přírodní zahrady“
ve čtvrtek 10. října 2013 od 15 hod.
Téma: Halloween

Také budeme pokračovat každých 14 dní v pondělních tvořivých
kurzech, na které zveme všechny seniory z Chelčic a okolí a lidi se
zdravotním postižením ze širšího regionu. Termíny alespoň nejbližší: 7. 10., 21. 10, 4. 11., 18. 11. atd.
Dále chystáme také novou prezentaci našich výrobků na webových
stránkách domova – www.linhart-chelcice.cz, tak je nezapomeňte
sledovat a již výhledově Vás srdečně zveme na Štědrý den 24. prosince odpoledne na dobrý vánoční punč, který jako i v loňském roce
budeme charitativně prodávat v ručně malovaných skleněných hrnečcích…, a tak nás prosíme nezapomeňte podpořit.

V neděli 15. září jsme další představení odehráli v prostorách rekreačního a školicího střediska Celní správy ve Skočičích. Protože se
jednalo o venkovní představení, byli jsme rádi, že počasí vydrželo
a nepršelo nám. Za pozvání, zajištění technického zázemí a hlavně
výborný „cuperník“ bychom rádi poděkovali manželům Šídlovým.

vuřtů

Další program: tvořivé aktivity, závody v rytí záhonů,
vysazování ovocných stromků, pouštění draků a pečení

(v případě silné nepřízně počasí bude program přesunut
na čtvrtek 17. října od 15 hod.)

Klub Sboru dobrovolných hasičů Chelčice
srdečně zve na posvícenskou

Pěknou hodinku,
která se koná 11. listopadu 2013
od 17 hodin v Obecním hostinci v Chelčicích.

K tanci i poslechu hraje Doubravanka
Bohatá tombola zajištěna
Vstup 100 Kč
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Poříčí – Chelčice 2:0

7. 9. 2013 | Do Poříčí jsme jeli s cílem uhrát nějaký ten dobrý výsledek, ale bohužel se nám to nepovedlo. Myslím si, že jsme byli
rovnocenným soupeřem, ale pokud neproměníme vyložené šance,
tak nemůžeme pomýšlet na body. Poříčí mělo tři vyložené šance a
dvě z nich dokázalo proměnit. Přitom jsme neodehráli vůbec špatné
utkání, ale tentokrát jsme neměli takový ten klid a štěstí v koncovce,
a tak jedeme z Poříčí s prázdnou. Příští týden hostíme doma Lažiště
a to také nebude jednoduché utkání, ale my už musíme za každou
cenu doma bodovat.

FK Chelčice – Kestřany 2:2
31. 8. 2013 | Bohužel dnes jsme to nebyli my, nepředvedli jsme výkon jako proti Husinci. Špatně jsme se pohybovali, nebyli jsme důrazní v osobních soubojích a hlavně jsme se nevyrovnali s tvrdostí
soupeře. Přesto jsme se dostali do vedení, kdyp odlouhém výkopu
brankáře Nováka a nedorozumění hostující obrany se prosadil Martin Šácha. Vyrovnání přišlopo 10. min, kdy pocentru z levé strany
našel hostující hráč úplně volného spoluhráče na velkém vápně a ten
nechytatelnou střelou vyrovnal, a tak se šlo do kabin za stavu 1:1.
Druhá půle pro nás nezačala vůbec dobře, inkasovali jsme po rohovém kopu, kdy se hlavou trefil hostující hráč 1:2. Tato branka nás
hodně zaskočila, přestali jsme hrát a trvalo nám dlouho, než jsme se
z této situace dostali. 20. min. před koncem zápasu se nám přeci jenom podařilo vyrovnat, kdy hostující hráč zahrál rukou v pokutovém
území a pískala se penalta, kterou Jaroslav Jakš s přehledem proměnil a stanovil tak na konečných 2:2. Jsme všichni rádi, že máme tento
zápas za sebou, protože druhá půle už s fotbalem neměla nic společného. Bylo to velice tvrdé a vyhecované utkání, a já budu jenom
doufat, že se nám uzdraví náš nejlepší hráč Miroslav Lang (pravděpodobně zlomený nos). S remízou spokojený nejsem, ztratili jsme
doma dva body a také Martina Šáchu, kterýdostal červenou kartu.

FK Chelčice – Husinec 3:1
24. 8. 2013 | Po nevydařeném zápase v Blatné jsme doma přivítali mužstvo z Husince. Pro nás to byl hodně důležitý zápas a jsem
velice rád, že jsme ho zvládli. První gól padl po rohovém kopu Miroslava Langa, kdy se hlavou do šibenice trefil Martin Šácha. Poté
jsme mohli skóre ještě navýšit, ale bohužel jsme neproměnili ani
jednu ze třígólových příležitostí, a tak se šlo do kabin za stavu 1:0.
Druhý poločas už byl jasně v naší režii, hráči Husince prakticky neohrozili naši branku. My jsme naopak začali proměňovat vyložené
šance. Druhý gól padl po krásné přihrávce našeho nejlepšího hráče
utkání Jana Turka, kdy se prosadil František Čížek, který prostřelil
hostujícího brankáře. Třetí gól padl po nedorozumění hostující obrany, kdy Ondra Veselý vybojoval míč a Martin Šácha zvýšil na 3:0.
Zanedlouho byl vyloučen hostující obránce po druhé žluté kartě za
faul na Ondru Veselého a zdálo se, že je po zápase, ale v 85. min. se
Husinci přeci jenom podařilo vstřelit gól po rohovém kopu a stanovit tak výsledek na konečných 3:1. Musím říci, že jsme byli jasně
lepším mužstvem, a po zásluze jsme získali vytoužené první 3 body.

Blatná – FK Chelčice 5:0
17. 8. 2013 | První mistrovské utkání, které jsme odehráli na hřišti
v Blatné, pro nás nedopadlo vůbec dobře, prohráli jsme ho vysoko
5:1. O celém utkání rozhodl první poločas, kdy jsme během 10. min.
po našich individuálních chybách dostali 3 góly. V závěru prvního
poločasu se nám přeci jenom podařilo vstřelit kontaktní gól, kdy po
faulu na Ondru Veselého se kopala penalta, kterou Jaroslav Jakš proměnil. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme s tímto
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výsledkem ještě něco udělat, ale bohužel jsme inkasovali opět velice
brzy po naší chybě čtvrtýgól. V závěru zápasu jsme dostali ještě pátý
gól, a nebýt brankáře Nováka, tak jsme inkasovali ještě vice branek.
Bohužel tentokrát musím ocenit hru I hráče domácích, kteří byli ve
všech směrech jasně lepší a zaslouženě zvítězili.
Myslím si, že v Blatné bude vyhrávat málokdo, mají velice mladé a
kvalitní mužstvo. My naopak musíme na tento zápas velice rychle
zapomenout a připravit se na příští týden, kdy doma hostíme Husinec.

I. ročník fotbalového kempu
Již v zimě se předsedovi fotbalového klubu v Chelčicích Petru
Novákovi v hlavě rodil nápad uspořádat nějakou zajímavou a přínosnou fotbalovou akci pro mládež. Došlo na ni až koncem léta a
opravdu stála za to.

Motivační kurz
„Osobnostní růst ženy hledající své místo na trhu práce i v sobě samé“
• Prezenční motivační kurz určený pouze pro ženy. Vzdělávání
bude organizováno ve skupině zhruba 8 žen
• Jedná se o sebezážitkový program, při kterém se střídají teorie
a modelové situace, řízená diskuze a sdílení vlastních zkušeností

9x opakovat

,,Cílem bylo zlepšit individuální dovednosti mladých hráčů, přinést
nové tréninkové styly a trendy, ukázat, že fotbal je krásná hra, kterou
se lze dobře bavit, v neposlední řadě jsme chtěli take získat nové
členy,“ ujasňuje důvody kempu Jan Pěsta.
A jaká byla účast?
Počet přihlášených předčil očekávání fotbalových činovníků – týdenního kempu se aktivně zúčastnilo 35 hráčů, z toho 3 fotbalisté
registrovaní v jiných oddílech a 6 borců, kteří si přišli do Chelčic
fotbal prvně vyzkoušet.
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dálespolupráce projektu 9x opakovat.
gram staví především na silných stránkách a dodává sebevědomí.
místa
dle zájmu
území projektu
spolupráce
• Místo
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č. 1:
Chelčice – Klubovna o.s. Účastnice
Mája-Tvořivé
obdrží Chelčice
na začátku program, kromě běžných výukových
• Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory
a stu- vlastní
(klubovnu
o.s. iRozkvět
jižních
Čech
- MAS). které bumateriálů
manuály szahrady
popsanými
cvičeními
a technikami,
dijní materiály jsou hrazeny z projektu „Rozvoj místního partdou probíhat v semináři.
• Rozsah
kurzu: 24 hodin (4 výukové dny).
nerství
a trhu práce“

•

• Tento
motivační
sobota
9. 11. 2013
(8 hod.)

,,Nechtěli jsme nic uspěchat a chtěli jsme vše dobře připravit, abychom byli úspěšní,“ říká Petr Novák, který byl hlavním iniciátorem a
tvůrcem otevřeného fotbalového mládežnického kempu v parádním
prostředí chelčického sportovního areálu. Spolu s šéftrenérem mládeže Janem Pěstou a trenéry Pavlem Dudákem, Jakubem Krýglem a
Františkem Tlapou postupně dávali dohromady program celé akce.

Účastnice kurzu se seznámí s metodami a formami psychohygieny,
relaxace a mentálního zdraví, s možnostmi použití těchto metod ve
svém soukromém i profesním životě: stanovení cílů, struktury, volba
technik, zdravého životního stylu, rozvoje a udržení pracovních návyků. Dále s možnostmi vzniku stresových situací, s jejich signály a
možnostmi řešení, se způsoby zvládání krizových situací, s fázemi
vzniku syndromu vyhoření, s možnostmi a prevencí jeho předcházení, odhalováním stereotypů v jednání a komunikaci, s právy žen v
pracovně právních poměrech a jejich dodržováním.

„Osobnostní růst ženy hledající své
místo na trhu práce i v sobě samé“
Tento motivační kurz se bude na území spolupráce projektu

• Tento motivační kurz je veden odbornými lektory firmy Facilita CZ, s.r.o.
•

Cíle kurzu vedeného lektory firmy Facilita CZ, s.r.o.:
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Facilitakurzu
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vzdělávacího
vycházet z individuálních,
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potenciální/budoucí rodiče (pouze ženy), rodiče samoživitelé/ pátek
8.
11.
2013– (4
hod.), sobota
9. 11. 2013
(8 hod.).
• sebepoznání
odhalování
svého potenciálu
(motivátory,
poznásamoživitelky (pouze ženy), osoby pečující o závislého člena rování sebedůvěry, životní cíle…)
• Další
místa
seminářů
č. 2 blízkou
– č. 9:(pouze
Truskovice,
diny
(pouze ženy),
osoby
pečující o osobu
ženy), Frymburk, dále místa dle zájmu území projektu
• co je stres a jak se projevuje (spouštěče stresu, umění plánování,
spolupráce.
dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců),
fyzické
sebekontrola…)
osoby starší 50 let (pouze ženy), uchazečky o zaměstnání, ženy,
•
Vzdělávací
kurz
je
zdarma,
veškeré
náklady
na
lektory
a studijní
jsou
hrazeny
projektu
• psychologická
cestamateriály
předcházení
stresu
v běžnémz životě
a každokteré mají zájem osobnostně růst
denních situacích (techniky zvládání stresu…)
„Rozvoj místního partnerství a trhu práce“.
• Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení
• identifikace možností dalšího rozvoje v budoucnosti (definování
• Cílové skupiny tohoto semináře: rodiče s dětmi
(pouze matky), potenciální/budoucí rodiče
možných úspěchů, vlastních cílů…)

(pouze ženy), rodiče samoživitelé/samoživitelky (pouze ženy), osoby pečující o závislého člena rodiny

•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktní
osoba
pro osoby
informace
a možné
přihlášky:
(pouze
ženy),
pečující
o osobu
blízkou (pouze ženy), dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než
Ing. Jaroslava
Mitášová
6 měsíců),
fyzické

osobnostně
tel.: +420775508564

růst.

O. s. Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina

osoby starší 50 let (pouze ženy), uchazečky
o zaměstnání,
Školní 124, 384
02 Lhenice ženy, které mají zájem
www.portalprace-jiznicechy.cz

www.masrozkvet.cz
• Po
úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení.
e-mail:
oplzz.administrativa@masrozkvet.cz

•

Na tréninkových jednotkách byly vždy minimálně 4 trenéři a na vše
dohlížel a celý cyklus vedl šéftrenér Jan Pěsta.
Specialitou kempu byly brankářské tréninky, které řídil jako host
ligový brankář Táborska Lukáš Varyš, který ukázal mladým adeptům brankářského řemesla spoustu zajímavých cvičení a prozradil
mnoho svých fíglů.
Odezva od rodičů a samotných hráčů byla vice než pozitivní a všichni ocenili i velmi dobrou organizaci a zajištění vynikajících podmínek, což měl pod palcem sekretář oddílu Jiří Iral, který zabezpečil
take na takovýchto akcích málo vídanou lékařskou službu v podání
dr. Lenky Vajsové.
V Chelčicích chtějí v těchto akcích pokračovat a už na příští akci
přislíbilo účast několik velmi zajímavých osobností.
Trenér Mareš Václav

Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční
Projekt „ Rozvoj místního partnerství
a trhu apráce“,
CZ.1.04/5.
1. 01/77.00132
realizován Lidské
O.S. „Rozkvět
jižních Čech – místní akční skupina“
skupina“
partnery
v rámci
Operačníhojeprogramu
zdrojezahrady
a zaměstnanost
a partnery v rámci
Operačního
programu
Lidské Školní
zdroje a124,
zaměstnanost
Adresa realizátora
projektu: Školní
124, 384 02 Lhenice, Česká republika.
Adresa
realizátora
projektu:
384 02 Lhenice,
Česká republika,
www.portalprace-jiznicechy.cz
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Slavnosti plodu
27. října
Program:

Vstup

zdarma

2013

Libějovice

od 9:00 hodin před starým zámkem

9:00 Zahájení
9:05 Vystoupení MŠ Chelčice, Malovice, Lhenice
9:35 Doubravanka
10:45 Spolek hezkých holek, Jáma
11:05 Babouci
12:10 Devětsil Truskovice
12:20 Vyhlášení
13:00 Dudlajda
13:45 Rope skipping
14:00 Parkán
15:30 Vystoupení „Zkrocení divokých koček“
15:50 Parovod
17:00 Přímý přenos – zábava v pohostinství u Kiewegů
Ovocnářský jarmark, Prezentace místní produkce
a stánkový prodej.
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