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Tři neobyčejní králové
Když jsme připravovali v adventním čase Živý
betlém, dostávala se ke mně různá vyprávění o
různě hraných Živých betlémech po vlastech
českých… a nejvíce mne zaujalo vyprávění o
třech „neobyčejných králích“ v jednom dětském Živém betlému. „Děti se snažily ze všech
sil, aby představení Živého betléma dopadlo co
nejlépe. Pes roli soba zdárně zvládl bez štěkání a Josefovi se neodlepil plnovous, čehož se
všichni obávali. Nikdo však netušil, že se právě příchod Tří králů stane nejsilnějším místem
celé hry…“
Vánoční čas, myslím nejen v Chelčicích, utekl
a minulou neděli chodily chelčické děti za Tři
krále po obchůzkové koledě. Uvědomila jsem
si (v jedné skupince jsem s dětmi chodila já
a v druhé Petra Tlapová), jak tento příběh je
aktuální a živý a jak by bylo úžasné darovat při
sbírce ze svého nedostatku, a ne z přebytku…
Už mezi vánočními svátky jsme s dětmi z divadelního souboru Chelčické štěstí připravovali tříkrálovou obchůzku, na kterou se všichni moc těšili. Děti měly krásné bílé rochetky,
vysoké koruny se zlatým písmem a zlatými
hvězdičkami a nechyběli ani mouřenínští Baltazarové. Letos s námi chodila i jedna pastýřka
nesoucí zlatou vánoční hvězdu, aby králové
nezabloudili… Tento rok připravila zapečetěné
kasičky Obec Chelčice ve spolupráci s Chelčickým domovem sv. Linharta a každá skupinka nesla jednu z nich.
Děti se sešly v Klubíčku již dopoledne, kde
se hezky připravily a společně i s rodiči jsme
šli na mši sv. do kostela sv. Martina, kde děti
P. M. Nikolu požádaly o požehnání koledníkům. Všechny sloky koledy „My tři králové
jdeme k Vám“ děti zazpívaly nejen v kostele, ale i ve všech domácnostech v Chelčicích,
Záhorčí i samotách, a to s radostí a nadšením
dětem vlastním. Po mši sv. nechybělo společné foto, a již pak se obě skupinky rozdělily
a vydaly se každá do své části „horních“ či
„dolních“ Chelčic. Letos nám také i počasí
přálo, nemrzlo, jen občas sněžilo a my jsme si
zvlášť na samotách připadali jako v pohádce.
Taky bychom chtěli poděkovat Vavruškovým,
u kterých jsme měli malou přestávku s horkým čajem a cukrovím. Ještě nás p. Vavruška
popovezl do Strouhy a do Záhorčí, abychom
mohli potěšit zpíváním i požehnáním domovů
opravdu všechny.
- pokračování na str. 6 Klára Kavanová Mušková

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Chelčický Živý betlém
aneb Jedno stéblo slámy

Rok utekl jako voda a my všichni z Chelčic i širokého okolí jsme mohli přivítat na
Štědrý den letícího anděla zvěstujícího radostnou novinu, že i o letošních Vánocích
se nám v Chelčicích „narodilo Světlo do našeho chléva“.
Přípravy na letošní Živý betlém byly příkladné a pečlivé, neboť domluva probíhala již od listopadu a zapojilo se do ní vícero klubů OS Mája-Tvořivé Chelčice i
mnoho jednotlivců. Hasiči se postarali o dobré technické zázemí pro anděla (letos
létala Markétka Tlapová již od jednoho stromu k druhému, a to pro radost všech
dvakrát…), Poker klub připravil technické zázemí pro občerstvení (výborný horký dětský punč i svařené víno pro dospělé vařila Maruška Vávrová), celou scénu
Živého betléma a pomáhal i s organizací scény. Se živými (a dokonce březími)
dvěma kozami a holoubky přijela Míša Šmídová, která byla i krásnou pastýřkou
v nové dřevěné ohrádce, kterou nám sestavil pan Vlk s panem Krumpem. Zázemí
„tepla a odpočinku“ zajišťovala Hanka Machová v Chelčickém domově sv. Linharta, ozvučení programu Živého betléma měl na starosti Petr Šmíd a hospodyně s
kostýmy pro Živý betlém pečlivě připravovaly Markéta Cinádrová a Petra Tlapová.

- pokračování na str. 5 Klára Kavanová Mušková
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Zprávy z radnice
Zápis č. 11/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 19. 11. 2010

Zápis č. 12/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 22. 12. 2010

Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Petr Novák,
František Krump, Jindřich Turek, Jan Baloušek
Ověřovatelé: Jan Baloušek, Petr Novák
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Petr Novák, Jindřich Turek, Jan Baloušek
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová,
ing. Miroslav Dušek
Omluveni: František Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2010 ze dne 11. 11.
2010.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení návrhu ceny vodného a stočného na rok 2011, předložený provozovatelem vodohospodářské infrastruktury Čevak, a.s. České Budějovice.
4. Pokyn k provedení inventarizace pro
rok 2010 a složení inventarizační komise.
5. Mimořádné odměny zaměstnancům
obce.
6. Informace o průběhu Slavností plodů.
7. Různé.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 10/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 11. 11. 2010. Bez
připomínek. č. 11/2010/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Petra Nováka. č. 11/2010/2
ad 3) OZ bere na vědomí návrh ceny vodného a stočného na rok 2011 a odkládá její
schválení na příští jednání zastupitelstva.
č. 11/2010/3
ad 4) Starosta obce vydal pokyn k provedení inventarizace pro rok 2010 k 31. 12.
2010. Dále stanovil inventarizační komisi
ve složení: předsedkyně: Marta Pytlíková,
členové: Baloušek, Dušek, Krump, Novák,
Jakubcová, Turek a Lukešová. Zastupitelé
berou na vědomí. č. 1/2010/4
ad 5) OZ schvaluje mimořádné odměny
zaměstnancům a finanční dar odcházejícím
zastupitelům. č. 11/2010/5
ad 6) OZ bere na vědomí informaci starosty
obce o průběhu Slavností plodů 2010 v Malovicích. č. 11/2010/6
ad 7)
a) OZ jednomyslně schválilo podání žádostí dotačních titulů v rámci POV,
DT č. 1-4 – Dětské hřiště, DT č. 8 –
Úroky z úvěrů. č. 11/2010/7/a
b) OZ jednomyslně schválilo poskytnutí
finančního příspěvku o.s. Mája-Tvořivé Chelčice ve výši 15 000 Kč na jeho
činnost. č. 11/2010/7/b

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2010 ze dne 19. 11.
2010.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení návrhu ceny vodného a stočného na rok 2011, předložený provozovatelem vodohospodářské infrastruktury Čevak, a.s. České Budějovice.
4. Schválení rozpočtového provizoria pro
rok 2011.
5. Příspěvek Sdružení hasičů ČMS okresu
Strakonice.
6. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
7. Budoucí intenzifikace ČOV.
8. Partnerská smlouva.
9. Schválení podání projektu „Modernizace místních komunikací Chelčice“
do ROP.
10. Schválení příspěvku na veřejnou sbírku.
11. Různé.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č. 11/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 19. 11. 2010.
Bez připomínek. č. 12/2010/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a ing. Miroslava
Duška. č. 12/2010/2
ad 3) OZ schvaluje návrh ceny vodného a
stočného na hospodářský rok 2011 předloženého provozovatelem vodohospodářské
sítě firmou Čevak a.s., ČB. Dvousložková
cena vodného a stočného činí 57,71 Kč za
m3 včetně DPH. Vodné 31,97 Kč/m3 a stočné 25,74 Kč/m3 včetně DPH. č. 12/2010/3
ad 4) OZ schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2011 s možností čerpat
finanční prostředky do výše 50 % skutečných výdajů roku 2010. č. 12/2010/4
ad 5) OZ schvaluje příspěvek ve výši 2 000
Kč na podporu organizované celookresní
činnosti dětí a mládeže Sdružení hasičů
ČMS okresu Strakonice. č. 12/2010/5

ad 6) OZ bere na vědomí změnu výše odměny za výkon funkce starosty dle Změny
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2011.
č. 12/2010/6
ad 7) OZ bere na vědomí předběžné výstupy ve věci budoucí intenzifikace ČOV
pro období 2016 a následující a jednání se
zástupci zpracovatelských firem ve vztahu
k čištění jejich technologických odpadních
vod. OZ ukládá starostovi vyžádat od provozovatele návrhy variantních řešení budoucí intenzifikace ČOV. č. 12/2010/7
ad 8) OZ ukládá starostovi prověřit možnosti uzavření partnerské smlouvy mezi
Mikroregionem
Chelčicko-Lhenickým
a Správním společenstvím obcí Lalling
v průběhu roku 2011. č. 12/2010/8
ad 9) OZ schvaluje opakované aktualizované podání projektu „Modernizace místních
komunikací Chelčice“ do 13. výzvy ROP
Jihozápad. č. 12/2010/9
ad 10) OZ schvaluje příspěvek na veřejnou
sbírku pro postiženého syna pana Vítězslava Vávry ve výši 1 000 Kč. č. 12/2010/10
ad 11) OZ ukládá starostovi prověřit možnosti realizace cyklostezky a pěší stezky
Chelčice – Vodňany souběžné s komunikací III. třídy. č. 12/2010/11

Zápis č. 13/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 30. 12. 2010
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Petr Novák,
Jindřich Turek, Jan Baloušek, František
Krump
Ověřovatelé: J. Baloušek, F. Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2010 ze dne 22. 12.
2010.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Rozpočtová opatření č. 3.
4. Schválení aktualizovaného rozpočtového výhledu.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 12/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 22. 12. 2010. Bez
připomínek. č. 13/2010/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Františka Krumpa. č. 13/2010/2
ad 3) OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtová opatření č. 3 v paragrafovém a položkovém znění. č. 13/2010/3
ad 4) OZ schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 2011-2015. č. 13/2010/4

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XIII. - 2011				

Leden - Únor
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PF
PF 2011
2010
Pøejeme Vám radostné prožití
vánoèních svátkù
a úspìšné vykroèení
do nového roku.
Obec Chelèice
a
OS Mája - Tvoøivé Chelèice
Andìlé - Jitka Konrádová 2010
Výrobek chránìné dílny Domova sv. Anežky
www.anezka-tyn.cz

UPOZORNĚNÍ

Třídit má smysl

Upozorňujeme všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud
produkují komunální odpad v katastru obce
Chelčice, že jsou povinni nejpozději do
30. 4. 2011 zaplatit poplatek za svoz TKO
dle mandátní smlouvy. Roční cena za svoz
TKO pro rok 2011 je platná jako v roce
2010.

Vážení spoluobčané,
pokud se v tomto článku zamyslím nad
ekologickým smýšlením všech, kteří se
aktivně zapojili do sběru tříděného odpadu
a není jim lhostejné, jakou rychlostí narůstá hora odpadků na skládce Rumpoldu
u Stožic, jak vypadají naše lesy, příkopy
podél silnic a konec konců celé planety
včetně všech oceánů i moří, musím všem
za třídění a sběr velice poděkovat. Pro
zajímavost uvedu, že odborníci spočítali množství plastového odpadu zejména
v rozmělněné mikroskopické podobě ve
všech oceánech a mořích na hodnotu přes
100 milionů tun. To polykají s potravou
všichni mořští živočichové. V jejich tělech se při trávení z plastů uvolňují různé
přísady pro změkčování plastů (ftaláty)
nebo přísady proti potlačení hoření plastů. Potom si kupujeme spolu se zdravými
a dietními mořskými rybami i tyto produkty civilizace. Obdobných příkladů by
se samozřejmě dalo uvést mnohem více.
Další velmi výraznou odměnou všem, co
sbírají a třídí odpad (v obci se zapojilo
již téměř 60 % obyvatel), je ekonomické
hledisko. Za předloňský rok 2009 jsme zaplatili Rumpoldu více než 186 000 Kč a
směsného odpadu bylo 85 tun. Platili jsme
tedy 2,18 Kč za kg. Díky třídění odpadu
jsme za loňský rok 2010 za svoz popelnic
(směsný odpad) zaplatili přes 150 000 Kč
a bylo ho jenom 76 tun. Za každý kilogram
odpadu v popelnici jsme zaplatili 1,97 Kč.
Pokud tedy odpady budeme třídit, nejen že
za ně nebudeme platit, ale od firmy EKO-KOM naopak peníze dostaneme. Tato firma určitou část peněz, kterou zaplatíte při
kupování nových věcí, přerozděluje mezi
všechny ty, kteří s těmito věcmi nakládají,
když se stanou odpadem.V minulém roce
nasbírali lidé v Chelčicích zapojeni do
pytlového třídění odpadů v naší obci 3 894
bonusových bodů, a tak si mezi sebou nyní
rozdělí (formou snížení poplatků za popel-

Vážení spoluobčané,
od úterý 1. 2. 2011 můžete platit místní poplatky v kanceláři obecního úřadu. Složenky
rozesílány nebudou, pokud budete chtít poplatek platit převodem z účtu, na požádání
Vám v kanceláři sdělíme variabilní symbol
a číslo účtu banky. Chci upozornit, že kromě
poplatku za svoz TKO jsou ostatní poplatky
splatné do 15. 3. Poplatek za svoz TKO, který je placen jednorázově, je splatný do 30. 4.;
poplatek, který je placen ve dvou stejných
splátkách, je splatný vždy do 30. 4. a 30. 10.
příslušného kalendářního roku.
Žádáme proto o dodržení těchto termínů.
V případě nesplnění této povinnosti musí
obecní úřad (správce poplatku) vydat rozhodnutí, kterým je platební výměr. Jako
sankční opatření může obecní úřad výši
poplatku v případě nezaplacení včas nebo
ve správné výši zvýšit až na trojnásobek.
Pokud ani v tomto případě nebude zaplaceno, správce poplatku může přistoupit
k exekuci.
Martina Lukešová, účetní

Výzva pro majitele psů
Vyzýváme všechny majitele psů, kteří ještě nevyplnili tiskopis „Přihláška k poplatku ze psů“, aby tak učinili do 15. 3. 2011.
Tiskopisy je možno vyplnit či vyzvednout
v kanceláři obecního úřadu.
Martina Lukešová, účetní

Z

nice) 19 470 Kč. Byly zde velké rozdíly, a
tak si někteří sníží poplatky o několik desetikorun, ale někteří o více než 800 Kč.
Průměrně tedy na jednoho poplatníka zapojeného do třídění vychází uspořená částka 286 Kč. Vypočtená částka na TKO (popelnice) byla proti roku 2010 nižší o 25 Kč
na jednoho obyvatele. Pro letošní rok 2011
byla stanovena na hodnotu 448 Kč jako
loňského roku. Přebytek bude rozdělován
ve formě bonusů pro ty, kteří se zapojují
do třídění odpadů.Další novinkou z loňského roku je uzavření smluv s dalšími
firmami zajišťujícími zpětné odběry.
Baterie – firma Ekobat; nádoby jsou umístěny na obecním úřadě, v prodejně potravin
a mateřské školce.
Chladicí zařízení, velké i malé elektrospotřebiče – firma Elektrowin
TV a PC monitory, malé elektrospotřebiče – firma Asekol
Zářivky, výbojky a úsporné žárovky –
firma Ekolamp
Všechny tyto komodity se ukládají na
obecním sběrném místě s pracovní dobou
ve všední dny od 11.00 do 12.00 hod, ve
dnech sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu nebo po telefonické domluvě
s panem Vlkem na telefonu 775 382 478.
Opakuje se zde stejný princip jako u plastů,
kartonů a papíru. Pokud tento odpad budou
svážet výše jmenované firmy, nemusíme za
něj platit, ba naopak budeme za něj dostávat peníze, protože jej třídíme.
Jelikož již pominula loňská krize s druhotnými surovinami, kdy jsme museli za sběrový papír ve sběrně ještě platit, zvyšuje se
odměna za 10 kg papíru pro tento rok na 2
bonusové body. Ostatní komodity zůstávají
po 3 bodech za jeden pytel.
Pokud má někdo návrhy na vylepšení systému sběru nebo se Vám něco nelíbí, prosím
o sdělení těchto námětů jakoukoli formou.
Budeme se jimi určitě zabývat. Mnoho dalších informací o třídění a sběru včetně tabulky s počty bodů jednotlivých poplatníků
najdete na internetových stránkách Obce
Chelčice.
Závěrem bych chtěl požádat všechny občany
naší obce, kteří se do systému sběru tříděného odpadu ještě nezapojili, aby popřemýšleli
o uvedených číslech a peněžních částkách
a přidali se k nám. Těm, co již třídí, přeji,
aby vydrželi a nasbírali co nejvíce bodů. Vyzýváme také podnikatelské subjekty v naší
obci, aby se do tříděného sběru zapojily.
zpracoval Miroslav Dušek
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Adventní tradice 2010
a nalezené hvězdy v Chelčicích
Je prosinec dalšího roku 2010, třetí adventní neděle a my se již
po tolikáté opět všichni v Chelčicích scházíme u vánočního stromu na návsi, abychom společně oslavili to ono kouzelné „advenio“ – očekávání příchodu narození Světla o Vánocích.
Společně jsme si s dětmi z Chelčického štěstí a manžely Čajanovými zazpívali adventní písně i koledy, vyslechli pěkná přání pana
starosty Jiřího Irala a pana předsedy o.s. Mája-Tvořivé Chelčice
pana Krumpa a těšili se, jak se zahřejeme v místním hostinci při
dobrém vánočním punči Jany Fišerové a při předvánoční tvořivé
dílně… Když vtom nedočkavé malé děti nesoucí na tuto slavnost
krásné vánoční ozdoby na náš rozsvícený vánoční strom (a že jich
letos bylo…) objevily „něco“ pod vánočním stromem…

Také jste slyšeli, že hvězdy jsou zvědavé? To je všeobecně známo.
Jejich úkolem je všechno bedlivě sledovat. To v nich po několika
staletích samozřejmě probudí zvědavost. Co také mají dělat, když
není nic jiného na práci? A právě zvědavost změnila osud jedné malinké a neposedné hvězdičky.
Byla tak maličká, že přes ostatní jen stěží dohlédla na to, co se dělo
v Mléčné dráze. Snažila se ze své oběžné dráhy vyklonit co nejvíc…
a tak se to stalo… V úžase nad barevnými chvosty dvou komet, které
se v hustém provozu jen tak tak nesrazily, zapomněla včas zatočit a
vypadla ze své dráhy. Ihned si ji přitáhlo velké a silné slunce, které
posílalo své paprsky tisíce světelných let daleko. Hvězdička k němu
letěla jako na nebeské skluzavce a cestou narážela do jiných hvězd,
planet a meteorických rojů. Ještě že se jí podařilo včas uhnout před
černou dírou! Nakonec se zastavila až na opačné straně Mléčné dráhy. Letěla tak rychle, že za ní zůstávala na nebi barevná zářivá stopa.
Ta sice byla pěkná na pohled, ale hvězdičce působila nemalou starost.

Hvězdička totiž cestou ztrácela ze svého povrchu jednu vrstvu po
druhé, až z ní zůstala jen směšná malá jiskřička, téměř bez síly a
jasu. Právě v té chvíli se jí zmocnila přitažlivá síla jedné planety.
Hvězdičku si začala přitahovat malá modrá planeta, žádný obr, ale z
dálky vypadala docela hezky a žila na ní spousta zajímavých tvorů.
A tak se hvězdička, která už nebyla větší než grapefruit, dostala až
na Zem. Propadla mezi větvemi velkého stříbrného smrku právě doprostřed Chelčic, kde se děti scházely se svými vyrobenými ozdobami o třetí adventní neděli. V adventu se brzy šeří, a tak bystrým
dětským očím neuniklo zvláštní světlo na zemi pod stromem… „Co
to tu dole svítí?“ zeptalo se jedno malé dítě… Větší se přiběhly podívat a prohlásily: „To bude určitě nějaká vzácná věc, prodáme to
a budeme bohatí…“. „To ne,“ bránilo hvězdu malé dítě, „dáme si
ji tady na strom, až nahoru, aby všem svítila na cestu, aby se nikdo
nemusel večer bát…“

Ostatní děti zvědavě přispěchaly si „malou ušmudlanou“ hvězdu
prohlédnout, utřely z ní bahno do svých rukavic a pod rukama jim
oslnivě zazářila hvězdička. Zlatavé pulzující světlo jako by hřálo
přímo u srdce. Malinká hvězdička, která chtěla pro něco žít a zářit,
se dětem zalíbila. „Ta je krásná!“ zašeptaly s údivem. „Tu prodat
nesmíme“, řekl jeden rozvážný chlapec, „tady v Chelčicích ji budeme ještě moc potřebovat“.
A že o tom, dospělí, vůbec nevíte? Hlavní je, že jste dětem jejich
krásné ozdoby i s jejich „zázračnou hvězdičkou“ pověsili na náš
společný strom, že jsme fotografie dětí s ozdobami poslali do velké
vánoční soutěže MAS „Rozkvět zahrady jižních Čech“ do Lhenic
a že i letos jsme se v místním hostinci sešli, děti z mateřské školky
si pro nás připravily moc pěknou předvánoční besídku, Chelčické
štěstí zanotovalo koledy a nechyběly ani mnohé zajímavé a zase
nové nápady chelčických žen Klubu pohody a zábavy (zdobení
perníčků, vyrábění přáníček, vánočních řetězů, svícínků, veselých ozdob na kolíčky a další).
V letošním roce se na adventních tradicích také prezentoval
Chelčický domov sv. Linharta se
svými moc pěknými adventními
svícny a jinými výrobky chráněných dílen Domova sv. Anežky,
které jsme si mohli zakoupit jako
milý dárek svým přátelům.
Myslím, kdo přišel, tak „našel“… Ať žije advent, Chelčice
a všichni, kdo nelení něco připravit druhým… Děkujeme.
Klára Kavanová Mušková
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Ze života spolků
Chelčický Živý betlém
aneb Jedno stéblo slámy
- pokračování ze str. 1 -

Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou.
„Kdepak,“ namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé.“
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: „Co jsi udělal s
tím stéblem?“
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Mladík jim ho ukázal. „Pořád ho nosím u sebe.“
5

„Zahoď to, k ničemu ti není.“¨
„Ne. Má velkou cenu. Ležel na něm Boží Syn.“
„A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy.“
„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když
je tak chudý? Boží Syn potřeboval trochu slámy.“

A tak celý program Štědrého dne mohl začít… Děti z Chelčického
štěstí pod vedením Libora Čajana, Kristýny Rejžkové a mým začaly zpívat vánoční zpěvy a koledy na kůru kostela sv. Martina již ve
14 hodin. Lidé se chodili dívat na vyřezávaný chelčický betlém, pro
Betlémské světlo i pro „zastavení a zaposlouchání se“ do vánoční atmosféry. V 15 hodin andělé zvěstovali s panem starostou Jiřím Iralem
narození Spasitele a pozvali všechny na scénu Živého betléma před
kostel sv. Martina. Tam měl pan starosta Jiří Iral velice pěkné vánoční
pozdravení a Živý betlém začal koledami a provázejícím slovem Kristýny Rejžkové – pastýřky, která vedla do betléma ty nejmladší pastýře
z Chelčického štěstí. Následovalo andělské zvěstování, zpěvy, klanění
hospodyň s dary i Tří Králů a nechyběl ani závěrečný zpěv „Narodil
se Kristus Pán“, ke kterému se přidali i diváci, a tím se propojil v
jeden chelčický Živý betlém.

Po obrazu chelčického Živého Betléma pokračovala od 16 hodin
vánoční mše sv., kterou přijel celebrovat P. Miroslav Nikola a kterou chelčický sboreček také doprovodil vánočními zpěvy. Po mši sv.
bylo ticho a pomalu se setmělo. Chelčičtí si v klidu popřáli a pomalu
se ubírali do svých domovů ke štědrovečerní večeři…

Uvědomila jsem si, že dnes narozený Kristus v Betlémě a „v našich
chlévech“ potřebuje všechny lidi a i obyčejné věci. Potřebuje všechny, kteří si o sobě myslí, že nejsou tak důležití, že toho moc neví
apod. Neboť právě ti mají velkou cenu.
Stéblo mělo pro toho malého pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že
má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni.
Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně
vykřikl: „Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch
hloupostí hlava!“
Stéblo vztekle zmačkal a zahodil.
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému
v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama.
Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten
si z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc
pevně svíral v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi
nezeptal: „Co to máš v ruce?“
„Stéblo slámy,“ odpověděl mladík. „Vzal jsem si ho z jesliček, ve
kterých leželo to dítě.“
„Stéblo slámy,“ ušklíbli se ostatní. „Takové smetí! Zahoď to!“

Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal.
„Vidíš, zůstalo stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani
tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit stéblo slámy je snadné…“
Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: „Boží
láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako
stéblo slámy.“
Děkuji Vám všem, milí přátelé, že jsme společně mohli strávit Štědrý den v Chelčicích vánočního času roku 2010.
Klára Kavanová Mušková
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Tři neobyčejní králové
- pokračování ze str. 1 Letos velkým a milým překvapením pro nás bylo, že nám nikdo „nezabouchl dveře“, že rodiny, které byly doma, na nás čekaly a byly
velice štědré. Dětské koledníky Chelčičtí obdarovali sladkostmi a
ovocem a nezapomněli ani na štědrý příspěvek pro zdravotně postižené lidi v Chelčickém domově sv. Linharta a pro děti se zdravotním
handicapem ve zdravotnickém centru Arpida (kam z této sbírky o
jarních prázdninách děti odvezou 20 %). V letošní chelčické tříkrálové sbírce se vybralo 7 109 Kč, za což patří všem veliké poděkování.

Byl jsem vděčný za to, že jsem zase mohl hýbat prsty, posadit se
bez pomoci jiných a tak dál. Těch několik měsíců v nemocnici pro
mne znamenalo velkou změnu. Začal jsem pokorně objevovat, kolik
krásy je na světě. Raduji se z každodenních maličkostí, kterých jsem
si do té doby vůbec nevšiml. A proto nesu Ježíškovi na znamení
vděčnosti tuhle berlu.“
Druhým králem byl tatínek desetiletého syna Františka. Byl to velice pracovitý a zaneprázdněný ředitel bohaté firmy. Tenhle tatínek
vůbec neměl jít za druhého krále v Živém betlému, ale vše se událo
úplně jinak: Bylo tři dny před Vánoci a zaneprázdněný pan ředitel
mrkl na hodinky a prohlédl si diář. „Už bychom měli být pryč.
Teď už moc práce nenaděláme,“ řekl své sekretářce. Ta se usmála
a řekla: „Ještě tu máte seznam dárků pro syna. Nezapomeňte, že za
tři dny jsou Vánoce.“ „Ještě, že jste mi to připomněla!“ Ředitel si
povzdechl. „Bojím se, že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na rodinu málo času. Když večer přijdu domů,
syn už spí. Skoro nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o
Vánocích chci, aby ode mne dostal pořádný dárek. Jenomže… kde
na to vzít čas? Víte co? Kupte ho Vy, paní sekretářko… Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn
přeje.“ Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála
se. „Víte, že Vaše příkazy vždycky plním, ale tentokrát to vážně
nejde.“ „Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou
mu nemůžu koupit? Ukažte ten seznam!“ Sekretářka mu mlčky
podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl: „Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne každý den našel
půlhodinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František.“ Tatínek šel
za svým synem a zeptal se ho, kde budou spolu na Štědrý den. Syn
mu odpověděl, že by byl rád, aby jeho otec šel za jednoho ze Třech
králů v jejich divadle…

A jak dopadl ten příběh se zvláštními třemi králi v divadle Živého
betléma?
Prvnímu králi bylo okolo padesáti. Měl pět dětí a pracoval na radnici. V ruce nesl berli. Položil ji vedle jesliček a prohlásil: „Před třemi
lety jsem měl ošklivou autonehodu. Byl to čelní náraz a probudil
jsem se až v nemocnici s mnoha zlomeninami. Lékaři mi nedávali
moc naděje na uzdravení, nikdo se neodvážil mi říct, co bude dál.
Právě tehdy jsem se začal těšit z každého sebemenšího pokroku.

Třetí král byl velmi mladý a přinášel s sebou čistý list papíru. Položil ho vedle Ježíška a řekl: „Nevěděl jsem, jestli mám tuhle roli
vůbec přijmout. Nevěděl jsem, co budu povídat ani co přinesu jako
dar. Mám prázdné ruce. Ale mám srdce plné touhy, štěstí a radosti
ze života. Zároveň se mi v něm honí neklid, otázky, očekávání, chyby, pochybnosti. Nemám, co bych Ti dal. Budoucnost se pro mne
ukrývá v mlhách. A tak Ti, Ježíšku, nesu čistý list. Vím, že jsi přišel
proto, abys nám dal novou naději. Jsem ještě uvnitř prázdný, ale
srdce mám otevřené a připravené na slova, která budeš chtít napsat
na list mého života. Teď, když jsi přišel, se všechno změní…“
Klára K. M.
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CHELČICKÉ DĚTSKÉ PRAVIDELNÉ AKTIVITY

KLUBÍČKO PRO VĚTŠÍ DĚTI ANEB DRAMAŤÁČEK

Milé děti a rodiče,
zdravíme Vás v novém roce 2011 a přejeme spousty legrace při
hrách, výtvarném tvoření, divadelním dovádění, „klubíčkování“ a
všech chelčických činnostech.

Kroužek je určen pro předškolní a školní děti, kde je připraven program s dramatickou výchovou, výtvarným tvořením i taneční přípravkou s muzikoterapií pro budoucí práci Chelčického štěstí.
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Rodičům přejeme hodně času pro své děti a trpělivosti sami se sebou
„být zase trochu dětmi“.

Kroužek se schází každý pátek od 15 do 16.30 hod. v klubovně O.S.
Mája-Tvořivé Chelčice.

Posíláme Vám kromě nového časového rozpisu kroužků i malý příběh, který je určený pro nás pro všechny…

Budeme rádi za příspěvek na topení a provoz (20 Kč), popř. svačinu
pro děti.

Srdečně zdraví Klára K. M. a Kristýna Rejžková

Příběh o Bohatství

KERAMICKÝ A SOCHAŘSKÝ KROUŽEK

Otec se synem strávili týden na malém a skromném statku svých
vzdálených příbuzných. Otec si přál, aby se jeho syn, který byl trochu líný a domýšlivý, seznámil s tvrdým životem lidí, kteří si váží
všeho, co mají.
Při cestě domů se otec syna zeptal:
„Jak se ti líbila naše cesta?“
„Byla fajn, tati.“
„Všiml sis, jak byli ti lidé chudí?“
„Ano.“
„A co jsi ještě objevil?“
„Všiml jsem si, že oni mají čtyři psy a my máme doma jen jednoho.
My máme bazén, který měří pár metrů a oni mají potok, který je bez
konce. My máme na zahradě elektrické osvětlení, abychom viděli, a
oni vidí miliony hvězd.

Tento kroužek je určen pro děti s rodiči nebo i školní děti docházející na kroužek samy a je zaměřen na výtvarné prostorové tvoření s
keramickými technikami pro všechny tvořivé děti i dospělé.

Naše zahrada je ohraničena plotem, který odděluje náš pozemek od
sousedova, a oni mají zahradu ukončenou horizontem. Oni mají čas
na to, aby si spolu sedli a popovídali o tom, co se jim přihodilo nebo
co se stalo ve vesnici. Vy celý den pracujete, a když přijdete domů,
tak jste tak unavení, že nemáte sílu ani chuť si společně sednout…
Otec pozoroval svého syna překvapeně, zaraženě a zároveň láskyplně.

Kroužek se schází každou sobotu od 15.30 do 17 hod. v keramické
dílně v Chelčickém domově sv. Linharta.

Syn dodal: „Děkuji ti, tati, že jsi mi ukázal, jak bohatí můžeme být.“

Příspěvek na materiál (hlínu, glazury atd.) je 20 Kč.

(z měsíčníku Učitelka z mateřské školky, listopad 2009)

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S MALÝMI DĚTMI

Cvičení na míčích pro dívky a ženy

V této skupině jsme vytvořili především prostor pro klidné cvičení a
tvořivou hru s nejmladšími dětmi do 3 let.

Zdravotní cvičení na míčích pro ženy a dívky s Bc. Evou Seberovou začne podle zájmu v klubovně o.s. Mája-Tvořivé Chelčice
druhou sadou pátečních pěti cvičení za sebou. První cvičení bude
nejdříve 5. 2. 2011. Je nutné se předem nahlásit Ing. Věnceslavě
Jakubcové na tel. č. 607 634 587, aby kurz mohl začít. Srdečně
všechny zveme.

Scházíme se každý pátek dopoledne v čase od 9 do 10.30 hodin
v klubovně O.S. Mája-Tvořivé Chelčice. Prosíme teplou deku s sebou a pro maminky i mimátka teplé ponožky na přezutí.
Budeme rádi za příspěvek na topení a provoz (20 Kč).
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Výroční členská schůze FK Chelčice
se koná 4. 3. 2011 od 19 hod. v Obecním hostinci.
Všichni členové FK jsou srdečně zváni.

Výsledky A týmu – podzim 2010
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30. 10. 2010

12. kolo Dudák okresní přebor

Bavorov – FK Chelčice A		

0:3 (0:0)

branky: Šácha 3
rozhodčí: Raba, Frčka, Jáchim
Dlouho očekávané derby nabídlo vyrovnaný fotbal s šancemi na
obou stranách. Hosty podržel několika vynikajícími zákroky Novák.
Mezi 70. a 80. minutou pak Šácha hattrickem po brejkových situacích rozhodl o vítězství Chelčic.

6. 11. 2010

13. kolo Dudák okresní přebor

FK Chelčice A – Malenice		

5:0 (2:0)

branky: Remta 4, Šácha
rozhodčí: Klečka
První půle zápasu byla vcelku vyrovnaná s mnoha nepřesnostmi na
obou stranách. Do druhého poločasu vstoupili domácí velmi nesoustředěně. Po zamíchání sestavou se obraz zcela změnil. Malenice
se do konce utkání již k ničemu nedostaly a domácí střelec Remta
předvedl své umění, kdy si několikrát pohrál s hostující obranou.

9. 10. 2010

8. kolo Dudák okresní přebor

Tabulka po podzimu:
1.

Chelčice A

13

11

2

0

57:9

35

( 17)

2.

Volyně A

13

8

2

3

25:12

26

( 5)

3.

Bavorov

13

7

5

1

23:10

26

( 5)

4.

Katovice B

13

6

5

2

30:17

23

( 2)

5.

Lom

13

5

5

3

27:31

20

( 2)

6.

Dražejov

13

5

4

4

26:22

19

( 1)

branky: Šácha 3, Remta 2, Trobl, Staněk, Turek Jan - Strnad

7.

Osek B

13

5

3

5

35:36

18

( 0)

rozhodčí: Klečka

8.

Štěkeň A

13

5

1

7

31:33

16

( -5)

9.

Blatná B

13

5

1

7

18:26

16

( -2)

10.

Malenice

13

4

2

7

28:37

14

( -7)

11.

Sedlice B

13

4

2

7

10:25

14

( -4)

12.

Cehnice A

13

3

4

6

22:29

13

( -8)

13.

Lnáře A

13

3

2

8

17:36

11

( -7)

14.

Hoštice

13

1

0

12

12:38

3

(-18)

Blatná B – FK Chelčice A		

0:2 (0:1)

branky: Šácha, Ondok
rozhodčí: Klečka
I přes skutečnost, že domácí nastoupili posílení o hráče A mužstva,
se hrál pohledný vyrovnaný fotbal. Z vítězství se díky efektivnější
koncovce radovali hosté.

9. 10. 2010

9. kolo Dudák okresní přebor

FK Chelčice A – Střelské Hoštice 8:1 (3:0)

Domácí měli po celé utkání jasnou převahu. Hosté korigovali výsledek utkání v jeho samotném závěru.

16. 10. 2010

10. kolo Dudák okresní přebor

Volyně A - FK Chelčice A		

1:2 (1:1)

branky: vlastní – Remta, Jakš
rozhodčí: Machovec, Chval, Jáchim
Do utkání o první místo nevstoupili hosté zrovna šťastně. Už po pěti
minutách si dali vlastní branku. Za deset minut však bylo vyrovnáno. Hrál se zápas velmi dobré úrovně, v němž byli šťastnější hosté a
v 60. minutě vstřelili vítězný gól.

23. 10. 2010

11. kolo Dudák okresní přebor

FK Chelčice A – Štěkeň A		

3:1 (2:1)

branky: Remta, Ondok, Jakš - Šlehofer
rozhodčí: Poklop
Štěkeň se ujala vedení již v první minutě. Domácí však byli lepší
a do půle skóre otočili. Po obrátce se hrál vyrovnaný fotbal. Hosté
hráli nepříjemný fotbal na hranici pravidel. Výhru si pojistili domácí
10 minut před koncem.

Tým mužů zahajuje přípravu na jarní část sezóny 26. ledna.

Rozpis zápasů přípravy A mužstva
13. 2. 2011 NE Chelčice – Vodňany 17:00 UMT Strakonice
19. 2. 2011 SO Chelčice – Pištín

19:00 UMT Strakonice

27. 2. 2011 NE Chelčice – Netolice

15:00 UMT Strakonice

6. 3. 2011

17:00 UMT Strakonice

NE Chelčice – Sedlice
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FK Chelčice
Výsledky B týmu – podzim 2010
3. 10. 2010

Výsledky starší přípravky – podzim 2010
2. 10. 2010
6. kolo okresní přebor st. přípravek
Bělčice – FK Chelčice 		
4:2 (2:1)

7. kolo IV. třída

FK Chelčice B – Volyně B		

2:4 (1:2)

branky: Turek Jindřich, Dušek J. – Bendl 2, Kabrna, Kubeš
rozhodčí: Hejtmánek
Vstup do utkání měli domácí špatný. Hosté se prosazovali díky tvrdé
hře a dvěma posilám z A mužstva. Chelčice sice dvakrát snížily, na
víc však předvedená hra stačit nemohla.

10. 10. 2010

8. kolo IV. třída

Mnichov – FK Chelčice B		

3:1 (0:1)

rozhodčí: Mráz M.
V první půli předváděli hosté překvapivě pěkný kombinační fotbal a
po zásluze se ujali vedení. Po změně stran se hra Chelčic totálně zhroutila a konečný výsledek je vzhledem k obrazu hry ještě přijatelný.

9. kolo IV. třída

FK Chelčice B – Cehnice B

7:1 (1:1)

branky: Staněk 3, Koutský P., Dušek J., Turek Jan, vlastní - Talafous
rozhodčí: Raba
Prvních bodů se domácí dočkali až v předposledním zápase podzimu. Do půle se hrál vyrovnaný zápas, avšak po změně stran se
nechal vyloučit jeden z cehnických obránců a to byla voda na mlýn
Chelčic. Konečně jsme se také dokázali prosadit střelecky.

24. 10. 2010

10. kolo IV. třída

FK Chelčice B – Drahonice

10. 10. 2010
7. kolo okresní přebor st. přípravek
FK Chelčice – Blatná 		
0:4 (0:2)

branky: Dráb 2, Maleček, Bláha V.
Domácí bojovali, ale na fotbalově vyzrálejší hosty to nestačilo. Za
předvedený výkon však zaslouží pochvalu.

branky: Švohivec D. 2, Pavlovič D. - Brůžek

17. 10. 2010

branky: Jelínek 3, Holub – Dudák 2
Hosté podali bojovný výkon. Domácí stavěli svou hrou pouze na
jednom fyzicky a herně zdatnějším borci, který sám zařídil jejich
vítězství.

16. 10. 2010
8. kolo okresní přebor st. přípravek
SK 1908 B – FK Chelčice		
8:0 (5:0)

branky: Kynkor 4, Holín, Vaněček, Červenka, Zemen
Hostům chyběla jakákoli chuť poprat se o dobrý výsledek a trenér
byl s předvedenou hrou velmi nespokojen.

22. 10. 2010
9. kolo okresní přebor st. přípravek
FK Chelčice – Bavorov		
3:3 (2:3) pen. 4:2

branky: Štědrý 3 – Kvapil 2, Funda
Ve vyrovnaném zápase naši chlapci dvakrát vedli, nakonec však museli dotahovat. Hattrickem se blýskl Matyáš Štědrý.

30. 10. 2010
10. kolo
okresní přebor starších
přípravek
Vodňany – FK Chelčice

0:6 (0:4)

branky: Mošovský 3, Faktor, Koc, Maroušek
rozhodčí: Vondráček
Poslední zápas záložního týmu přesně odpovídal průběhu celé podzimní části sezony. Nechuť domácích bojovat rostla s každým inkasovaným gólem. Chyby a přístup některých hráčů je k zamyšlení.
Nezbývá než doufat, že jarní část dohraje B tým trochu důstojněji.

7:1

V silně oslabené sestavě se hosté
prali se soupeřem o každý balon a
odměnou jim byl pěkný výsledek,
který se před utkáním moc neočekával.

Tabulka po podzimu:

Tabulka po podzimu:
1.

Drahonice

9

5

2

2

35:20

17

( 5)

1.

SKS 1908 B

9

8

1

0

49:7

26

(10)

2.

Sousedovice B

9

4

5

0

20:11

17

( 2)

2.

Blatná

9

8

0

1

39:14

24

(9)

3.

Volyně B

9

4

4

1

17:15

16

( 1)

3.

Volyně

9

7

1

1

47:16

22

(10)

4.

Mnichov

9

4

3

2

20:17

15

( 0)

4.

Vodňany

9

6

0

3

52:21

18

(3)

5.

Cehnice B

9

5

0

4

20:25

15

( 3)

5.

Bavorov

9

4

1

4

37:33

13

(-2)

6.

Předslavice

9

4

2

3

34:21

14

( 2)

6.

Osek

9

3

1

5

15:39

11

(-2)

7.

Lnáře B

9

2

5

2

22:19

11

( -1)

7.

Bělčice

9

3

0

6

25:46

9

(-6)

8.

Číčenice

9

3

2

4

21:21

11

( -4)

8.

Chelčice

9

0

4

5

9:35

6

(-8)

9.

Nišovice

9

1

1

7

14:33

4

( -8)

9.

Sedlice

9

1

1

7

7:33

5

(-8)

10.

Chelčice B

9

1

0

8

14:35

3

(-12)

10.

Katovice

9

0

1

8

5:41

1

(-11)

S
P
O
R
T

9
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Výsledky mladší přípravky – podzim 2010

10. 10. 2010

7. kolo okresní přebor ml. přípravek

Volyně – FK Chelčice		

5:1 (2:0)

branky: Hrubeš 3, Boška J. 2 - Pícha
Až nečekaně dobrý výsledek uhráli mladíci na hřišti silné Volyně.
Ještě 5 minut před koncem byl rozdíl ve skóre minimální. Za předvedený výkon zaslouží hráči velkou pochvalu.

24. 10. 2010

9. kolo okresní přebor ml. přípravek

Štěkeň – FK Chelčice		

3:0 (1:0)

branky: Vančura, Vachuška, Kynkor
Další pěkný výkon předvedli chlapci ve Štěkni. Škoda jen, že se jim
nepodařilo proměnit alespoň jednu z několika dobrých brankových
příležitostí.

31. 10. 2010

10. kolo okresní přebor ml. přípravek

FK Chelčice – Sedlice		

1:8

V posledním utkání podzimu se domácím povedlo se silným soupeřem uhrát dobrý výsledek. Odměnou za výkony v první části sezony
byla mladíkům pozápasová dokopná.

3. 10. 2010

6. kolo okresní přebor ml. přípravek

FK Chelčice – Dražejov		

4:2 (2:0)

branky: Tlapa J. 2, Krampl, Pícha – Mach, vlastní
V pátém zápase se naši nejmladší dočkali první výhry. První půle
byla vyrovnaná a ve druhé už jsme soupeře přehráli a vstřelili dva
góly, které rozhodly zápas. Tímto chlapcům gratulujeme a přejeme
další úspěšné výsledky.

Tabulka po podzimu:
1.

SKS 1908 B

8

7

0

1

40:12

21

( 9)

2.

Blatná

8

6

0

2

95:17

18

( 3)

3.

Sedlice

8

6

0

2

68:25

18

( 9)

4.

Vodňany

8

5

1

2

59:30

16

( 4)

5.

Bavorov

8

3

2

3

43:50

13

( -4)

6.

Volyně

8

3

1

4

36:42

10

( 1)

7.

Štěkeň

8

3

0

5

34:39

9

( -3)

8.

Chelčice

8

1

0

7

9:76

3

( -9)

9.

Dražejov

8

0

0

8

5:98

0

(-12)

Děti po skončení sezóny trénují v tělocvičnách ve Vodňanech. Starší
přípravka dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ Bavorovská a mladší jednou týdně v tělocvičně na rybářské škole. Pro mladší přípravku jsme
připravili turnaj v hale ve Vodňanech, který se uskuteční 27. 2. 2011.
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Oznámení
POZVÁNKA NA
VALNOU HROMADU
občanského sdružení

OS Mája-Tvořivé Chelčice klub KPZ pořádají v pátek 25. 3. 2011 zájezd do Di-

vadla na Vinohradech na představení
„DONAHA“. Kdo nezná, čeká nás pikant-

MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE
Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na
řádnou valnou hromadu, kde bychom chtěli
zhodnotit naši činnost uplynulého roku a
připravit program na další období tak, aby
společenský, kulturní i sportovní život v
naší obci byl ještě pestřejší.

Program řádné valné hromady
občanského sdružení Mája-Tvořivé
Chelčice, která se uskuteční v pátek
11. března 2011 od 18 hod. v Obecním
hostinci v Chelčicích:

ní muzikál o šesti statečných mužích, kteří
svérázným způsobem zachraňují svou čest,
rodinu a sebeúctu. Zájemci hlaste se co nejdříve u p. Slavíkové tel.: 604 214 403.
Klub pohody a zábavy
OS Mája-Tvořivé Chelčice
pořádá v sobotu 26. února 2011
v Obecní hospodě v Chelčicích

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
začátek ve 14 hod.

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ
začátek ve 20 hod.

Bohatá tombola!
Srdečně zvou pořadatelé.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci svá jubilea:
11. 1.
25. 1.
27. 1.
4. 2.
4. 2.
10. 2.
17. 2.
25. 2.
28. 2.

Nikola Němejcová, 10 let, Chel. 39
Matouš Jan Kavan, 5 let, Chelčice 9
Pavla Píchová, 18 let, Chelčice 107
Marie Sečková, 84 let, Chelčice 76
Pavla Podlahová, 15 let, Chelčice 18
Marie Konvičková, 74 let, Chel. 27
Václav Horváth, 65 let, Chelčice 113
Viktorie Bejdáková, 10 let, Chel. 111
Petr Janka, 70 let, Chelčice 72

Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a
osobní spokojenost.
4. prosince 2010 se Haně Hrnečkové a p.
Bauerovi narodil syn Daniel. Blahopřejeme.

1. Zahájení, přivítání přítomných a volba
předsedajícího valné hromady
2. Seznámení s programem schůze

O činnosti MAS Rozkvět zahrady jižních Čech

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
a návrhové komise

Ve dnech 17. a 18. ledna 2011 proběhl příjem žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy SPL místní
akční skupiny Rozkvět zahrady jižních Čech. Tentokrát byly otevřeny všechny fiche (opatření) a bylo přijato celkem 13 projektů, z toho 6 podnikatelských subjektů, 4 neziskové organizace a 3 obce s celkovým rozpočtem cca 10,3 milionu Kč s požadavkem na finanční podporu
(dotaci) téměř 6 milionů Kč. Žadatelé ještě budou svoje projekty obhajovat před výběrovou
komisí, která poté rozhodne, které z nich doporučí ke schválení Valné hromadě MAS.

4. Zpráva o činnosti občanského sdružení
Mája-Tvořivé Chelčice v uplynulém
ročním období
5. Zpráva o hospodaření sdružení
6. Návrh a veřejná volba členů rady
sdružení
7. Návrh plánu činnosti a kulturního
kalendáře sdružení
8. Návrh rozpočtu sdružení a zmocnění
rady k případným změnám v plánu
činnosti a rozpočtu na r. 2011-2012
podle úspěšnosti v podaných dotačních
titulech

Pokud se chystáte podat žádost o dotaci v rámci 6. nebo další výzvy SPL, nebojte se nás
kontaktovat. O vyhlášení 6. výzvy SPL, se kterou počítáme ještě na letošní rok, vás budeme
předem informovat. Jsme také připraveni pomoci i dalším zájemcům o dotace, kteří se ve
vyhlášených opatřeních MAS „nenajdou“.
Pro letošní rok dále chystáme kurz průvodcovství, zavedení venkovských tržnic, aktualizaci
strategického plánu LEADER formou komunitního plánování, 5 větších propagačních akcí
MAS v území a mnoho dalších. Více informací i s kontakty naleznete na www.masrozkvet.cz.
Monika Hůrská

9. Prezentace činnosti klubů sdružení
10. Diskuse k předneseným bodům
programu a jejich schválení
11. Usnesení valné hromady
12. Závěr
Za radu sdružení srdečně zve
František Krump
předseda OS Mája-Tvořivé Chelčice

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE
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