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Kamarádi na „chelčické
písečné pláži“…
Léto se svými prázdninami je sice pro děti nenávratně pryč, ale krásné dny babího léta dělají v
těchto dnech radost nejen dětem. Včera projížděli
naší obcí cyklisté při Slavnostech plodů, odpoledne se sešli rodáci a spolužáci chelčické obecné
školy a děti? Dětem připravila naše obec do těchto krásných dnů velké překvapení: Chelčice získaly pro své děti a rodiče finance z podpořeného
projektu Ministerstva pro místní rozvoj a mohou
pro nejmladší generaci v obci realizovat nové dětské hřiště s interaktivními moduly, prolézačkami,
skluzavkami, lezeckou stěnou, pyramidou, a to
vše zabudované na podkladu říčního písku.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Setkání rodáků obce
a bývalých žáků ZŠ Chelčice

A ač není hřiště ještě dostavěné, krásný slunečný víkend lákal mnohé chelčické děti k hrám na
„chelčické písečné pláži“… Děti stavěly hrady,
zahrabávaly se do písku, kutálely v něm sudy a
kreslily svou fantazií krásné obrazy…
Za to vše patří velké poděkování obecnímu zastupitelstvu a celé obci Chelčice, protože za radost
dětí to určitě stojí!
Díky svým dětem jsem dnes mohla být „blízko“ u
jednoho velkého příběhu dvou kamarádů, o který
bych se s Vámi ráda podělila…

Stačí zaklepat na kterékoli dveře a najdeme za nimi osud, o němž se dá vyprávět…
Totéž platí o rodném kraji: dům, ulice, část obce, les, kopec, kámen, strom… Kamkoli
vstoupíme, objevíme při dobré vůli příběh. Může sahat staletí do minulosti, ale mohl
se také odehrát v časech, které již pamatujeme, a právě proto má cenu se scházet a
vzpomínat na své dětství, mládí a dospívání… je to část něčeho v nás, ta důležitá část,
která neodmyslitelně k nám patří a kterou nám nikdo nemůže vzít; je to velký poklad!
V překrásný podzimní den babího léta, v sobotu 1. října 2011, se před Mateřskou
školou v Chelčicích setkali rodáci obce a bývalí absolventi Základní školy v Chelčicích, která byla založena v roce 1882 a fungovala do roku 1976. Tuto obecní školu
navštěvovaly děti nejen z Chelčic, ale také ze Záhorčí, Truskovic, Dlouhé Vsi, Křepic a Libějovických Svobodných Hor.
Rodáků a spolužáků bývalé obecní školy se v Chelčicích sešel hojný počet, na prezenční listinu a do kroniky se podepsalo na 100 účastníků. Před budovou současné
mateřské školy je přivítal zastupitel obce a předseda O.S. Mája-Tvořivé Chelčice
pan František Krump, který všechny seznámil s historií školy, se současným děním
v obci a aktivitách zájmových spolků a O.S. Mája-Tvořivé Chelčice. Paní ředitelka
MŠ v Chelčicích Věra Vondrášková seznámila účastníky se současným chodem mateřské školy a pozvala všechny na prohlídku, Markéta Cinádrová seznámila všechny
s provozem Chelčického domova sv. Linharta, který sídlí v prostorách bývalé fary,
kterou mnozí jako žáci často navštěvovali. Také i na prohlídku současných prostor
sociálně-terapeutické dílny byli všichni pozváni. V době setkání rodáků právě probíhal v prostorách bývalé fary keramický a sochařský kroužek pro chelčické děti
a rodiče. Klára Kavanová Mušková seznámila rodáky s možnostmi prohlídek Památníku Petra Chelčického, historického projektu naší obce ve spolupráci s MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech a pozvala také všechny do Klubovny občanského
sdružení Mája-Tvořivé Chelčice, která se nachází v prostorách bývalé vily pro řídícího kantora a učitele.

- pokračování na str. 2 -

Klára K .M.

Všichni účastníci si po zapsání do kroniky mohli nabídnout propagační materiály Chelčicka, od Obce Chelčice dostali lístky pro občerstvení k posezení u hudby a
postupně si všichni prohlédli prostory Mateřské školy v Chelčicích, Památník Petra
Chelčického, Chelčický domov sv. Linharta a Klubovnu O.S. Mája-Tvořivé Chelčice.
Mnozí také navštívili chelčický hřbitov a vzpomenuli tak na své přátele a spolužáky.
- pokračování na str. 3 -
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Zápis č. 9/2011 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 14. 9. 2011
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Jan Baloušek, Petr Novák, Jindřich
Turek, František Krump
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová,
František Krump
Omluveni: ing. Miroslav Dušek
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2011 ze dne 29. 6. 2011.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Pokyn k provedení inventarizace pro rok
2011 a složení inventarizační komise.
4. Informace o postupu realizace investičních a dotačních projektů (fara, ZTV
Straků vršek).
5. Rozpočtové opatření č. 2.
6. Informace o postupu projektové žádosti
ROP NUTS II Jihozápad, 13. výzva.
7. Vyhodnocení chelčické poutě a oslav
50. výročí FK Chelčice.
8. Organizační zajištění Setkání rodáků a
žáků bývalé ZŠ Chelčice.
9. Vypsání výběrového řízení na akci
„Chelčice – překládka vedení TO2“ a
složení výběrové komise.
10.Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.8/2011 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 29. 6. 2011. Bez
připomínek. č. 9/2011/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a Františka Krumpa. č.9/2011/2
ad 3) Starosta obce vydal pokyn k provedení inventarizace pro rok 2011 k 31. 12.
2011. Dále stanovil inventarizační komisi
ve složení: předsedkyně: Jana Aiznerová,
členové: Baloušek, Dušek, Krump, Novák,
Jakubcová, Turek a Lukešová. Zastupitelé
berou na vědomí. č. 9/2011/3
ad 4) OZ schvaluje projektovou přípravu
(dotační) pro objekty Chelčického domova sv. Linharta, výstavba a rekonstrukce
místních komunikací, ZTV Straků vršek.
V současné době je realizována projektová
dokumentace objektů fary a ZTV Straků
vršek. OZ bere na vědomí postup příprav
investičních akcí. č. 9/2011/4

ad 5) OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtová opatření č. 2 v paragrafovém a položkovém znění. č. 9/2011/5
ad 6) OZ bere na vědomí vyřazení žádosti
obce ve věci projektu „Modernizace místních komunikací Chelčice“ Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad,
oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, 13. výzva. č. 9/2011/6
ad 7) OZ bere na vědomí vyhodnocení poutě sv. Máří Magdaleny a oslav 50. výročí
FK Chelčice. č. 9/2011/7
ad 8) OZ projednalo a schválilo organizační a materiální zajištění Setkání rodáků a
žáků bývalé ZŠ Chelčice. č. 9/2011/8

vření smlouvy (o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování změny
č. 1 územního plánu Chelčice pro OÚ
Chelčice) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona se společností UPLAN,
s.r.o., jejíž pracovník splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního
zákona. č. 9/2011/10/e

Kamarádi na
„chelčické písečné pláži“…
- pokračování ze str. 1 -

ad 9) OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Chelčice – překládka vedení
TO2“ a složení výběrové komise: Iral, Baloušek, Dušek. č. 9/2011/9
ad 10)
a) OZ schvaluje finanční dar ve výši
3 000 Kč Českomoravské myslivecké
jednotě OMS Strakonice na pořádání
mezinárodních zkoušek loveckých psů
v Libějovicích. č. 9/2011/10/a
b) OZ bere na vědomí odstoupení žádosti Stanislavy Lenkerové na pronájem
bytu 1+0 v Chelčicích čp. 123 a zároveň schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tento byt se slečnou Veronikou
Míčkovou. Podmínkou pronájmu bytu
1+0 je stanovena úhrada kauce ve výši
20 000 Kč. č. 9/2011/10/b
c) OZ schvaluje zařazení objektu kapličky
(božích muk) v polích západně od Chelčic (pod lesem v Hůrkách) do majetku
obce. Odhadní cena majetku 100.000,Kč. OZ zároveň schvaluje zařazení rekonstrukce této stavby do investičních
akcí roku 2012 s předpokládaným zajištěním grantové či jiné dotační podpory.
č. 9/2011/10/c
d) OZ schvaluje zapojení obce do projektu „Kalendář jihočeských vesnic roku
2013“. Dále OZ souhlasí s úhradou
příslušné části finančního podílu (minimálně 30% z hodnoty projektu), který
bude rozpočítán mezi jednotlivé zapojené obce podle počtu odebraných kalendářů. č. 9/2011/10/d
e) OZ schvaluje pořízení změny č. 1
územního plánu Chelčice (dále též jen
„změna č. 1“) dle § 6 odst. 5 písm. f) a
§ 44 písm. a), d) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat z vlastního podnětu a na návrh
fyzických osob. Dále OZ schvaluje uza-

Dva chlapečci si hráli na pískovišti a jeden
náhle vstal a odcházel pomalu, zamyšleně od
druhého. Ten druhý kluk žasl. Položil lopatku
a díval se za svým kamarádem. Pak se náhle
za ním rozběhl. „Ty jdeš pryč?“ Odcházející
chlapec kývl a pokračoval v chůzi. Soustředěně, ani na druhého nepohlédl. „Ty si se
mnou nebudeš hrát?“ Druhý chlapec to vyrazil ohromeně, teskně, nechápající, proč jejich
hra náhle končí… „Už si nebudeme hrát?“
Odcházející chlapec zakroutil hlavou. Druhý
chlapec, který nechápal, co se přihodilo, jej
obíhal a zmateně mával formičkou… Nerozumí tomu…Tohle je možná první setkání s
opouštěním a první poznání bývá nejsilnější.
„Tak my už nejsme kamarádi?“, vyrazí zoufale. „Jsme“, kývne první chlapec, „jsme kamarádi, ale musím kakat.“
Kolik je na světě zmatků, rozchodů, nedorozumění – a jejich důvod nemusí být tak prostý
jako tenhle. Tak zcela srozumitelný. Je tolik
jiných důvodů… Důvodů, které by stačilo
vyslovit a tím změnit nedorozumění – tolik
důvodů složitějších než tenhle, tak srozumitelný na první poslech.
Jenomže ten, kdo odchází, své důvody často
nevyslovuje, anebo je vysloví málo srozumitelně – a ten druhý nechápe jeho počínání,
žasne… trpí.
Kolik může být nenápadných důvodů – důvodů, které by nenarušily vztah, kdyby byly vysloveny, důvodů podobně jasných a prostých,
i když nepoznaných a někdy neobvyklých…
Stačí je vyslovit. Pojmenovat nedorozumění…
Oba chlapci dál spěchají. Vedle sebe…Přece kamarád neopustí kamaráda. Neopustí jej
v žádné potíži… A chlapeček s lopatičkou se
spokojeně usmíval… JSOU KAMARÁDI.

Klára K .M.
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Podvečerní posezení probíhalo v multifunkčním stanu Chelčicko-Lhenického mikroregionu v prostorách za obecním úřadem u fotbalového hřiště v Chelčicích, kde si všichni rodáci a žáci chelčické
obecní školy mohli popovídat, poslechnout si hudbu kapely „Kosatka“ a také si zatančit. Postupně se k rodákům po cykloturistické
ovocnářské trase Slavností plodů přidávali účastníci slavností (včetně našeho pana starosty Jiřího Irala, který byl celý den na trase Slavností plodů) a také chelčičtí sportovci FK Chelčice, kteří zajišťovali
občerstvení pro setkání rodáků a žáků obecní školy v Chelčicích.
Myslím, že všichni byli setkáním se spolužáky a rodáky potěšeni a
pro další setkání možná „vyzvěděli“ další kontakty na své spolužáky, se kterými by bylo hezké se potkat při dalším setkání.

Děkujeme všem za přinesení materiálů a fotografií z chelčické školy,
věříme, že se všem originály po okopírování vrátily. Pokud byste
ještě nalezli další materiály či kontakty na další spolužáky, budeme
rádi, když nám je přinesete či pošlete na obecní úřad v Chelčicích
(Chelčice 123, p. Vodňany 389 01), a my Vám je samozřejmě vrátíme zpět.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, optimismu a při dalším setkání v
Chelčicích na viděnou.
Za Obec Chelčice Jiří Iral, starosta
Za O.S. Mája-Tvořivé Chelčice František Krump
a Klára Kavanová Mušková
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Cyklistická část Slavností plodů 2011
První říjnový den 2011 patřil cyklistické části
Slavností plodů. Jak se dalo očekávat, téměř letní
počasí přálo všem akcím, které se ten den odehrávaly. Na startu se sešlo kolem 300 účastníků všech
věkových kategorií: po registraci mohli ochutnat
výborná jablka od ovocnářů ze Zemcheby, osvěžit
se ovocnou šťávou, prohlédnout si Památník Petra Chelčického a
zakoupit si drobné pozornosti. Starosta obce Chelčice a předseda
Chelčicko-Lhenického mikroregionu Jiří Iral přivítal všechny přítomné a podal nezbytné informace k úspěšnému zdolání všech tras.
Cyklisty pozdravila také Ing. Dagmar Stiborová, ředitelka zemědělského pojištění České pojišťovny z Prahy, která akci podpořila sponzorstvím, a také Ing. Marie Kabátová, starostka městyse Lhenice.
V odpoledních a podvečerních hodinách se cyklisté vraceli občerstveni pohybem, krásnou přírodou a mnoha zastávkami s ochutnávkami místní produkce.
Těšíme se na jubilejní jízdy Slavností květů 2012!
M. Cinádrová

Informace k soutěžím Slavností plodů
Vážení,
pořádání podzimních slavností v roce 2011 převzala Obec Mičovice, a proto Vás jako zástupce pěstitelů a občanů na území
Mikroregionu Chelčicko-Lhenického srdečně zveme na tradiční PODZIMNÍ SLAVNOSTI, které budou probíhat ve dnech
21.- 23.10.2010 v Jámě.

Slivovice a Ovocný destilát roku 2011
• do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu s
popisem: VÝROBCE + ADRESA, NÁZEV OVOCE.
• vzorky odevzdávejte ve dnech 17.- 21.10. (pondělí - pátek) do
15,00 hodin na všech obecních úřadech mikroregionu nebo přímo na obecním úřadě v Mičovicích.
• do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).

Ovocná dobrota roku 2011
• kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek
• do této soutěže odevzdávejte vzorky dle uvážení. Výrobek musí
být vyroben z výpěstků charakterizujících tuto oblast, které musí
být jeho součástí (jablko, hruška, švestka, meruňka, broskev,
rybíz…), nikoli z exotického ovoce, s popisem: VÝROBCE +
ADRESA, NÁZEV VÝROBKU vzorky odevzdávejte 21.10. do
15,00 hodin po dohodě se starosty obcí v místě bydliště nebo
přímo 21.10. na obecní úřad v Mičovicích.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického (Jablko roku 2011, Pálenka kategorie Slivovice a
kategorie Ostatní ovocný destilát roku 2011, Ovocná dobrota – kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek roku 2011)
uvádíme podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:

• Sraz členů všech komisí je v pátek 21.10.2011 v 17,00 hodin v
kulturním domě v Jámě.

Jablko roku 2011

• Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží, předání cen vítězům jednotlivých kategorií v bude součástí Ovocnářského jarmarku v sobotu 22.10.2011 od 13,00h. Prosíme všechny přihlášené, aby se
v případě umístění na 1.-3. místě zúčastnili vyhlášení výsledků a
předání cen nejlépe osobně.

• do této soutěže odevzdávejte jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích
po 4-5 kusech s popisem: PĚSTITEL, OBLAST, ODRŮDA.
Prosíme každou odrůdu přihlášenou do soutěže zabalit zvlášť.
• vzorky odevzdávejte ve dnech 17.- 21.10. (pondělí – pátek) do
15,00 hodin na všech obecních úřadech mikroregionu nebo přímo na obecním úřadě v Mičovicích.

• Slavnostní vernisáž Podzimní výstavy začíná v sobotu 22.10.2011
v 10,00 hodin v kulturním domě v Jámě. Výstava bude přístupná
i v průběhu neděle 23.10.2011 od 10 hodin do 17,00 hodin.

Jiří Iral
předseda Chelčicko – Lhenického mikroregionu
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Zprávy z radnice
Zprávičky z naší
mateřské školy

Památník Petra Chelčického dýchá svým životem

Začal nový školní rok, prázdniny jsou už
minulostí. Nedá se nic dělat, čas neúprosně
běží…
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Září je důležitý „nástupní měsíc“ nejen pro
školáky, ale pro děti, které nastupují do mateřské školy. Po létě stráveném s rodiči a u
babiček potřebují určitý čas na adaptaci i
kluci a holčičky, kteří už měli trochu zkušeností se školkou před prázdninami. A tak
často zářijová rána bývají ve školce jako
„slzavé údolí“.
Letos nastoupilo do MŠ 40 dětí (některé
přijdou v průběhu roku), z toho 13 předškoláků, kteří se budou připravovat na vstup do
1. třídy ZŠ. Někteří mají před sebou hodně
práce (a rodiče s nimi) – doučit se správně
artikulovat, správně držet tužku a netlačit
při kresbě, soustředit se na delší dobu…
Adaptace na nové prostředí trvá u každého jedince různě dlouho. I tady je velmi
důležitá role rodičů, kteří mohou adaptaci
usnadnit tím, že pobyt ve školce prezentují
jako fakt – „já musím do práce, ty do školy, sestra do školy,…“.
Pokud dítě vycítí, že postoj rodičů je nejistý, často zkouší, jestli by si nemohlo vybojovat pohodlnější variantu, která neobnáší
ranní vstávání, podřizování se režimu, autoritě a přizpůsobování se ostatním dětem.
Maminky, které se první dny trápí, jestli dítě ve školce nestrádá, ujišťujeme, že
jejich potomkovi pláč dlouho nevydržel
a že si většinu dne spokojeně hrál.
Problémy adaptačního období se tedy kumulují do prvních týdnů nového školního
roku, a tak situace nebývá náročná jen pro
tříleté dětičky, ale i pro rodiče a samozřejmě také pro učitelky.
Přejeme si navzájem „Hodně sil a vydržet!“
Vondrášková Věra
ředitelka MŠ

V současné době slaví Památník Petra
Chelčického v prostorách obecního špýcharu v Chelčicích své roční působení. Památník byl slavnostně otevřen při zářijových
Mezinárodních dnech Petra Chelčického
v loňském roce. Můžeme s kolegyní Markétou Cinádrovou, se kterou se o Památník
staráme, říci, že si jak regionální expozice
našeho kraje Chelčicko-Libějovicka, tak
expozice Petra Chelčického našla své příznivce a žije si svým životem.
Provoz Památníku má i nadále na starosti
Místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech sídlící ve Lhenicích za velkého
přispění naší obce Chelčice. Na údržbě interiéru Památníku se také podílejí uživatelé
Chelčického domova sv. Linharta a obecní
zaměstnanci obce Chelčice.
Těmto všem patří díky za to, že chod exkur-

zí a návštěv probíhá v poklidu a ke spokojenosti návštěvníků. Svědčí o tom pozitivní
vzkazy v obecní kronice a také vzkazy a
kresby psané brkem a inkoustem v horním
patře památníku – v badatelně.
V druhé polovině letošního září navštívil
památník také architektonický otec tohoto
památníku – arch. Petr Kovář z Prahy.
Navštívil ho také se svou dcerou arch. Dorou Kovářovou a arch. Špačkovou; účastnili
se komise prestižní urbanisticko-architektonické soutěže „Cena Petra Parléře 2011“,
v níž byl vybrán projekt obnovy území areálu
Škorna ve Vodňanech. V kronice v Památníku Petra Chelčického nám zanechali pozitivní reflexi a byli jsme velice potěšeni, že s
realizací expozice byli spokojeni.
Mnohé z exkurzí v Památníku Petra Chelčického jsou ze zahraničí. Např. v poslední
době nás navštívili historici z Vídně, studenti
z Německa nebo např. návštěvníci turné po
ČR v rámci Czech Turism. Tyto prohlídky
většinou probíhají dvojjazyčně a většina
těchto návštěvníků se jde ještě s kolegyní M.
Cinádrovou podívat do kostela sv. Martina,
do chráněných dílen Chelčického domova
sv. Linharta a se mnou účastníci procházejí
expozice Památníku Petra Chelčického.
Přejeme našemu památníku zvídavé a otevřené návštěvníky, a aby žil čilým turistickým ruchem.
Mgr. Markéta Cinádrová
a Mgr. Klára Kavanová Mušková
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20. 8. 2011 FK Chelčice – Sokol Zdíkov 4 : 0
Chelčice rozstřílely Zdíkov, všechny čtyři góly dal Šácha

Chelčice sehrály v Kestřanech velmi dobrý zápas a především v prvním poločase byly výrazně lepším týmem. Výsledkem jejich herní
převahy bylo několik velmi dobrých šancí. Jednu z nich dokázali
hráči Chelčic využít ve 20. minutě, kdy po přihrávce Valenty zakončoval Šácha a Jakš dorážel v kaluži vody zastavující se střelu
do branky Kestřan. Další šance hostující hráči nevyužili. Za zmínku
stojí především hlavička Šáchy po centru Turka a po standardní situaci opakované dorážky Turka.
Druhý poločas přinesl vyrovnanější hru. Na mokrém trávníku se
ovšem oběma týmům nedařilo dotahovat akce do finálního zakončení. Ve snaze zastavit ofenzivní snahu hostujících kupil domácí tým
řadu faulů a výsledkem byla standardní situace z 65. minuty, ze které hostující Šácha napálil trestný kop z dvaceti metrů do šibenice
kestřanské branky.
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Do konce utkání se podařilo domácím hráčů pouze korigovat výsledek po rohovém kopu Lebedou. Závěrečné snažení Kestřan Chelčice uhlídaly a v závěru ještě velmi aktivním Jakšem nastřelily tyč.
Celý tým Chelčic odehrál velmi dobrý zápas, což platí obzvláště pro
obrannou a záložní řadu. Především v prvním poločase fungovala
velice dobře spolupráce Kopenec, Lang, Kortus K., Turek.
Hostující tým dorazil na utkání se zpožděním a začínal v devíti
hráčích. Ale této výhody jsme nedokázali využít a do vedení jsme
se dostali až ve 20. minutě, kdy po zákroku na Jakše v pokutovém
území proměnil nařízenou penaltu Šácha. Z řady dalších šancí jsme
nedokázali vytěžit další gól. Jednou soupeře zachránilo břevno a
před prázdnou bránu nedokázal z malého vápna trefit Valenta. Vzpamatovali jsme se v 57. minutě, kdy po centru Trobla hlavičkoval
Šácha a hostující obránce tečoval střelu do brány. Od této chvíle se
zápas odehrával v naší režii a výsledkem byly další dva góly Šáchy
po přihrávkách Jakše a Maxe z křídelních prostorů.
Sestava: Novák – Trobl, Kopenec, P. Kortus, Pícha – Turek (75.
Max), K. Kortus, Lang, Valenta – Šácha (87. Pěsta), Jakš

27. 8. 2011 ZD Kestřany – FK Chelčice 1 : 2
Chelčice vstoupily do B třídy dvěma výhrami, kapitán Šácha
pěti góly!

Sestava Chelčic: Novák – Varyš, Kopenec, P. Kortus, Pícha – Turek, K. Kortus (60. Max), Lang, Valenta – Jakš, Šácha. Trenér Jiří
Nárovec

3. 9. 2011 FK Chelčice – TJ Otavan Poříčí 9 : 2
Chelčice pokračují ve vítězném tažení, na řadě bylo Poříčí
Vedoucí celek B skupiny I. třídy jede na vítězné vlně a bleskurychle
si přitom stačí vylepšovat skóre. V úvodních třech kolech soutěže už
stačil zatížit konta svých protivníků patnácti góly a opět u toho nechyběl excelentní kanonýr Martin Šácha. Do branky Poříčí se trefil
dvakrát a měl blízko i k hattricku.
Domácí začali aktivně a již v páté minutě je poslal Šácha do vedení
– 1 : 0. Hráči Chelčic poté na pár minut polevili a Poříčí toho využilo
k vyrovnání, kdy Šrámek po spolupráci s Hanzlíkem prošel celou
obranou a obešel i vyběhnuvšího Nováka – 1 : 1. Domácí posadil
v 21. minutě zpět na koně hostující Pešír, který hlavou usměrnil do
vlastní branky Valentův střílený centr – 2 : 1.
Poté se rozjel brankostroj Chelčic. Za dvě minuty napřáhl z 30 metrů
Kopenec a trefil k tyči – 3 : 1. Ve 27. minutě vystřelil Jakš zpoza
šestnáctky a také trefil k tyči – 4 : 1. Za další tři minuty skóroval
Karel Kortus umístěnou střelou – 5 : 1. Hosté byli v té chvíli na ručník. Dostali však šanci se do zápasu ještě vrátit, když se Petr Kortus
nechal u autové čáry obrat o míč Hanzlíkem, který si to namířil do
šestnáctky, kde jej vracející se domácí obránce zfauloval. Nařízenou
penaltu proměnil Šrámek – 5 : 2. Do konce poločasu se však na
skóre nic neměnilo.
Ve druhém poločase už domácí hosty k ničemu nepustili a postupně
navyšovali skóre. V 56. minutě zvyšoval na 6 : 2 po pěkné akci Turek. Další gól přidal Kopenec a opět to byla rána z velké vzdálenosti,
která ještě lízla tyč branky – 7 : 2.
Osmý zásah přidal Šácha po přihrávce za obranu, kdy propálil Němce v hostující brance – 8 : 2. Domácí střelec útočil na hattrick, jenže
jeho další tvrdou ránu dokázal Němec vyrazit před sebe. Tam však
stál na dorážku připravený Jakš a pohodlně uzavřel na 9 : 2.
Branky: Šácha, Kopenec, Jakš 2, Kortus K., Turek, vlastní Pešír –
Šrámek 2 (1×11)
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Poříčí: Němec – Harenčák, Vojík, Podskalský, Šrámek, Zábranský,
Hanzlík, Civáni, Pešír, Frk, Kepl. Střídali Dohanič, Matějů

10. 9. 2011 Sokol Bělčice – FK Chelčice 5 : 0
Vedoucí Chelčice si z Bělčic odvezly pětigólový výprask
Josef Říský, vedoucí mužstva Bělčic: „Od začátku jsme hráli koncentrovaně a soupeře jsme zatlačili na jeho polovinu. Již v 10. minutě se dostal po individuální akci sám před gólmana Nusl, obhodil
si ho, ale těsně minul branku. O dvě minuty později jsme šli již do
vedení, když se po rohu v pokutovém území dobře orientoval Ráž a
pohotově zakončil. Hosté se snažili překvapit naši obranu dlouhými
míči na Šáchu, naše obrana pracovala spolehlivě. Ve 23. minutě se
ze standardní situace zrodila asi jediná větší příležitost hostů, když
při hlavičce útočníka za již překonaného Kočovského zaskočil Nusl
a vyhlavičkoval míč mířící do pravého horního rohu. Ve 34. minutě
jsme mohli přidat druhý gól, střelu Krejčího zastavilo břevno a o minutu později pálil Cibulka z dobré pozice nad. Do druhého poločasu
jsme vstoupili znovu aktivně, ale druhé branky jsme se dočkali až v
70. minutě – nejprve Ráž trefil břevno, ale na druhé tyči se Hanzlík
již nemýlil. Soupeř potom otevřel hru a my jsme toho využili. V 77.
minutě se ještě neprosadil střídající Páca, rozklad hostující obrany dokonal v rozmezí mezi 82. a 87. minutou třemi góly David Říský, který
si navíc svůj střelecký apetit spravil v neděli v utkání dorostu ještě
dalšími šesti góly! Za předvedený výkon musím pochválit celý tým.“
Sestava: Kočovský – Zeman, Suda (58. Hanzlík), M. Hevera – Sejkora (76. Páca), Cibulka, Krameš ml., Krameš st., Ráž – Nusl, Krejčí
(55. D. Říský)
Martin Šácha, kapitán FK Chelčice: „Náš tým nastoupil výrazně
oslabený, a to absencí Langa a Petra Kortuse. Se sebezapřením odehrál utkání Pícha. Projevil se tím problém našeho užšího kádru. Jasně lepší domácí hráči nás od začátku zatlačili na naši polovinu, takže
se nám naskytlo pouze několik šancí z protiútoků. Výsledek prvního
poločasu nenapovídal, že by zápas mohl skončit takovým brankovým rozdílem. Po obdrženém druhém gólu jsme zkusili hru na tři
útočníky ve snaze změnit vývoj zápasu, ale toho využilo domácí
mužstvo a přidalo další tři góly. Bělčice byly celý zápas lepším týmem a zaslouženě vyhrály. Náš výkon byl doslova hrozný ve všech
řadách. Chybělo nasazení, vytratila se nám vlastní kombinační hra a
ve druhé půli jsme branku ani jednou pořádně neohrozili.“
Sestava: Novák – Trobl, Varyš, Kopenec, Pícha (80. Pěsta), Max,
Turek, K. Kortus, Valenta – Šácha, Jakš

18. 9. 2011 Sokol Záblatí – FK Chelčice 3 : 1
Souboj nováčků I. B třídy pro Záblatí
Zápas začaly Chelčice aktivně a neustále ohrožovaly branku domácího gólmana. Nejvíce hrozily při standardních situacích. Po jedné
z nich se ujali hosté vedení, kdy po Langově rohu hlavičkoval Jakš.
Spoustu dalších velmi dobrých šancí však využít nedokázaly a přišel
trest. Při brejku domácích a souboji Trobla s domácím útočníkem
se míč dostal k chelčickému brankáři, který chytil míč do rukou a
rozhodčí odpískal malou domů. Záblatí situaci dobře rozehrálo a
střelou skrze houštinu těl ve zdi vyrovnalo. Pro hosty to byl šok a do
konce první půle už se k vážnější šanci nedostali.
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Ve druhém poločase měli míč na noze opět převážně hráči Chelčic
a snažili se překlopit výsledek zpět na svoji stranu. Postupem času
však začali být nervózní a nedařila se jim kombinace. Čím více se
hosté tlačili do útoku, tím větší okénka nechávali v obraně a domácí
toho při jednom z brejků využili ke vstřelení vedoucí branky. Chelčice se ze všech sil snažily o vyrovnání, ale nevytvořily si k tomu
jedinou vážnou šanci. V poslední minutě domácí pečetili výsledek
gólem z bleskového protiútoku Halounkem.
Branky: Kovanda, Hálek, Halounek – Jakš
Sestava FK Chelčice: Novák – Trobl (Max), Kopenec, Kortus P.,
Varyš – Turek, Lang, Kortus K. (Pavlas), Valenta – Šácha, Jakš

24. 9. 2011 FK Chelčice – FC WESTRA Sousedovice 3 : 3
Zápas začal velkým náporem Sousedovic. Hosté dobře napadali a
nepouštěli domácí do kombinace. Ta vyvrcholila v první velkou akci
zápasu, kterou však hosté zahodili. Z následujícího rohového kopu
však využili nedůrazu domácích v pokutovém území a zaslouženě
vedli 1 : 0.
Domácí poté ožili a začali hrát svou kombinační hru. Soupeř se dostával pod tlak a domácí se dostávali do šancí. V 25. minutě se Šácha probíjel do šance, byl však faulován. K pokutovému kopu se
postavil sám faulovaný a se štěstím proměnil. Tlak domácích neustával, z toho těžil Jakš, který využil krásné přihrávky od Varyše a
bez problému proměnil.
Druhý poločas začal opět zvýšenou aktivitou Sousedovic, svou snahu využili hned v 50. minutě, kdy po přímém kopu a následné hlavičce domácí gólman neudržel míč v rukavicích a hosté pohodlně do
prázdné branky srovnali na 2 : 2.
Chelčice přišpendlily Sousedovice na jejich vápno a dostávali se
do šancí, ty ke smůle domácích končili buď mimo, nebo v náručí
hostujícího gólmana. Za to byli domácí potrestáni. V 73. minutě se
dostal k míči po dlouhém výkopu hostujícího gólmana Glazunov a
se situací si poradil zkušeně. Domácí zbraně nesložili a za to byli
odměněni vyrovnávací brankou K. Kortuse v 87. minutě. Nic víc se
nestalo a zápas skončil smírně 3 : 3.
Branky: Šácha (11), Jakš, Kortus K. – Rataj, Glazunov, Hůzl
Rozhodčí: Ursacher – Fiala, Jáchym
Delegát svazu: Švarc
FK Chelčice: Novák – Lácha, Kopenec, Varyš, Pícha (26. Trobl) –
Valenta, Lang, Kortus. K., Turek – Jakš, Šácha (88. Kortus P.)
Westra Sousedovice: Šilhan – Vodvářka, Hůzl, Rataj, Duba L.,
Duba M., Hrach, Duba F., Glazunov, Peleška (Kubata), Křížek
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28. 9. 2011 FK Lažiště B – FK Chelčice 3 : 5

Mladší přípravka

Chelčice začaly zápas aktivněji a již v 10. minutě byly odměněny vedoucím gólem. Po špatně zahraném domácím rohu vyvezl Lácha míč
až ke středové čáře, vysunul Jakše, který z pravé strany nacentroval
na volného Turka. Ten předvedl výborné zpracování a střelou do protipohybu nedal domácímu gólmanovi šanci. Tlak Chelčic pokračoval
několika nevyužitými šancemi, jako byla hlavička Šáchy ve 14. min
nad prázdnou domácí branku. První vážnější náznak šance domácích
nastal v 16. min., kdy gólman Novák vyrážel střelu Vaculky. Další
varování přišlo z následující domácí akce, ale skóre bylo stále 0 : 1.
V 25. min. již bylo srovnáno. Domácí předvedli rychlý přechod do
útoku, hosté propadli v obraně a Vaculka překonal pěknou křižnou
střelou gólmana hostí. Ve 27. min přišla blesková odpověď Chelčic.
Valenta zahrával rohový kop, domácí obránce pouze prodloužil na
Varyše, ten nabil Troblovi a jeho zablokovanou střelu uklidil do sítě
kapitán Šácha – 1 : 2. Pouze o čtyři minuty později, ve 32. min. vyslyšel Kopenec přání trenéra a napřáhl z 25 m. Jeho přesnou přízemní střelu zkontroloval domácí gólman pouze do sítě vlastní branky.
1 : 3: v této fázi zápasu byly Chelčice jasně lepším družstvem, ale
svoji převahu prokazovaly pouze zahazováním jasných gólových
příležitostí. Zmar domácích dokonal ve 43. min. Lang, který prošel
celou domácí obranou až do gólového zakončení. Za poločasového
skóre 1 : 4 se šlo do kabin.

4. 9. 2011 Doubravice Sokol Sedlice – FK Chelčice 0 : 7

Po přestávce však hosté upustili od aktivní hry a nechali lacino domácí získávat jak míče, tak prostor na hřišti. První trest přišel v 55.
min., kdy Lažiště zahrávalo rohový kop, Jakš místo razantního odkopu volil kličku, o míč přišel a při snaze napravit chybu fauloval
domácího útočníka v pokutovém území. Nařízenou penaltu domácí
hráč s přehledem proměnil – 2 : 4. Snaha hostujícího celku o vstřelení gólové odpovědi ztroskotávala na opětovném neproměňování jasných brankových příležitostí. Proto přišel trest z kopaček domácích
hráčů. V 70. min. po chybě Varyše v rozehrávce se lacino dostali na
rozdíl jediné branky. Zbytek zápasu se Chelčice bránily tlaku domácího Lažiště, které cítilo šanci na vyrovnání. Branky nakonec dosáhly
v nastaveném čase druhého poločasu, ale kvůli ofsajdovému postavení domácího útočníka nebyla uznána. Poslední šanci na úpravu skóre
nakonec využily Chelčice. Domácí rozehrávali roh, k odraženému
míči se dostal Lang a vyslal Jakše k sólu proti prázdné brance domácích – 3 : 5.

11. 9. 2011 FK Chelčice – SK Otava Katovice 6 : 0
25. 9. 2011 FK Chelčice – TJ Dražejov 10 : 0

Grattersdorf 2011
V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Grattersdorf jsme uskutečnili přátelské utkáni s tamním fotbalovým klubem DJK Grattersdorf.
Jednalo se o naše páté společné utkání a již druhé v tomto roce.
Na zájezd do Německa byla od počátku výborná odezva, proto nebylo překvapením, že se ho účastnilo téměř celé mužstvo FK.

Zápas začínal nezvykle pozdě. To však nesebralo nic na náboji u
obou mužstev. Již od počátku bylo jasné, že nepůjde o žádný defenzivní fotbal. Domácí tým začal velmi aktivně, a to způsobovalo našemu týmu problémy. To vyvrcholilo tím, že domácí tým se
ujal velmi rychle třígólového vedení. FK poté začalo předvádět svůj
kombinační fotbal a zavřelo tým soupeře před jeho pokutové území,
toto snažení vyvrcholilo ve 35. minutě krásnou brankou Langa. Poločas ovšem skončil pro nás nepříznivě 3 : 1. Ve druhém poločase
jsme se prezentovali stejnou hrou jako na konci prvního. To nám
pomohlo k brzkému vyrovnání na 3 : 3. Soupeř byl přibitý ke svému
pokutovému území a do žádných šancí se nedostával. My jsme dokázali přidat další 3 góly a zaslouženě zvítězili 6 : 3.

Hosté se po výborném prvním poločase, kdy se prosadili gólově a
předváděli hezký kombinační fotbal, museli díky své pasivitě a neschopnosti proměnit šance bát o výsledek celého zápasu. Výkon,
předvedený v druhém poločase, by se proti Mirovicím nemusel v následujícím kole vyplatit.
Branky Chelčic: Turek, Šácha, Kopenec, Lang, Jakš
Rozhodčí: Šibl – Průchová, Háša
Sestava FK Chelčice: Novák – Lácha, Kopenec, Varyš, Trobl –
Valenta, Lang, Kortus K. (55. Kortus P.), Turek – Šácha, Jakš

Starší přípravka
31. 8. 2011 TJ Osek – FK Chelčice 3 : 2
11. 9. 2011 FK Chelčice – Čestice 1 : 0
18. 9. 2011 Doubravice Sokol Sedlice – FK Chelčice 16 : 0
25. 9. 2011 FK Chelčice – Sokol Bavorov 1 : 4

Večer poté pokračoval v přátelském duchu v tamní hospůdce, kde se
nám dostalo výborného přivítání jak od hráčů DJK, tak od tamního
starosty.
Touto formou bych rád poděkoval všem zúčastněným hráčům i
všem, kteří se podíleli na grantu přeshraniční spolupráce. Všem patří
velký dík také za to, jak se povedla pouť ve spojení s výročím 50 let
FK Chelčice.			
Petr Novák, Jiří Iral ml.

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XIII. - 2011				

Září - Říjen

Ze života spolků
O.S. Mája-Tvořivé Chelčice nabízí aktivity pro děti, rodiče, prarodiče i všechny další příznivce
Milí všichni příznivci klubů Máji-Tvořivých Chelčic,
moc Vás všechny zdravíme a těšíme se na Vás při setkávání při některých aktivitách klubů sdružení v Chelčicích.
Hlásit se můžete u jednotlivých kontaktních osob v jednotlivých kroužcích. Těšíme se na Vás!
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Aktivity pro rodiče s dětmi
v Mateřském klubíčku

Působení Dětského divadelního
souboru Chelčické štěstí

• Letošní Mateřské klubíčko se bude scházet s maminkami a dětmi
každé pondělí od 15 do 17 hodin. Začínáme v pondělí 10. října
2011 v Klubovně O.S. Mája-Tvořivé Chelčice (obecní vila).

•

V podzimních měsících bude soubor vystupovat s letní divadelní hrou „Jak šumí les“ (viz upoutávka ve Zpravodaji)

•

V adventním čase začnou pravidelné zkoušky koled v klubovně
O.S. Mája-Tvořivé Chelčice pro malé i velké zájemce

•

Chelčické štěstí vystoupí na Adventních tradicích v obecním
hostinci a poté na Štědrý den nacvičí dramatizaci Živého betlému společně s vánočními koledami, se kterými vystoupí v
kostele sv. Martina

•

Pravidelný dramatický kroužek bude probíhat od konce ledna
každý pátek v Klubovně O.S. Mája-Tvořivé Chelčice (bližší
termín a čas ještě upřesníme)

•

Divadelní soubor vede ing. Kristýna Rejžková (tel. 777 858 177)

• Program je připraven pro menší děti ve věku 1 až 6 let a je zaměřen na pohybové, rytmické hry a tvořivé dovednosti flexibilně
podle věku přicházejících dětí. Pro starší děti je vyčleněn program s dramatickou výchovou, výtvarným tvořením i muzikoterapií.
• Kroužek vede Mgr. Kavanová Mušková (tel. č. 776 134 683)
• Pozn.: přespolní maminky z Vodňanska či Netolicka mohou využívat linkový autobus směrem Vodňany – Netolice

Aktivity FK Chelčice pro nejmenší
sportovce – tzv. „Baby fotbal“
•

Tréninky se sportovním zaměřením na fotbalové dovednosti
jsou určeny dětem od 3 do 6 let. Poté navazují další tréninkové
oddíly mladší a starší přípravky.

•

Skupinu pro nejmenší vede Zdeňka Sosnová (tel. č. 608 964
812) na fotbalovém hřišti u obecního úřadu v Chelčicích.

•

Tréninky probíhají dvakrát v týdnu, ve středu a v pátek od 17
do 18 hodin.

•

Pozn.: Pítí a kopačky s sebou…

Keramické a sochařské tvoření pro
děti, rodiče, prarodiče a všechny
zájemce
•

Tento výtvarný tvořivý kroužek pro všechny zájemce probíhá
každou sobotu od 15 do 17.30 hodin v prostorách Chelčického domova sv. Linharta (bývalé fary u kostela sv. Martina v
Chelčicích)

•

Je zaměřen na manuální a tvořivé zručnosti účastníků s keramickými a sochařskými materiály (keramickou hlínou, glazurami, sádrou apod.)

•

Tvoření vede Mgr. Klára Kavanová Mušková (tel. č. 776 134
683) ve spolupráci s Chelčickým domovem sv. Linharta

•

Pozn.: S sebou si noste pracovní oděv, přezuvky, pití, svačinu a
20 Kč (příspěvek na keramický materiál)

Těšíme se na Vás všechny!
			

O.S. Mája-Tvořivé Chelčice

Zpravodaj obce Chelčice			
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Oznámení
Knihovna Petra Chelčického ve spolupráci s O.S. Mája-Tvořivé Chelčice a Chelčickým domovem
sv. Linharta, o.p.s. si vás dovoluje pozvat na

PODZIMNÍ ARANŽOVÁNÍ

aneb Výroba věnečků a jiných hezkostí ze sušin
Aranžování proběhne v sobotu 15. 10. 2011 od 15 hod. v Chelčickém domově sv. Linharta.
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Veškerý materiál, stejně tak inspiraci a dobré rady přiveze zkušená floristka paní Milotová.
S sebou si přineste (pokud máte) tavné pistole, nůžky na papír a zahradní kleště.
Výrobky si každý účastník odnáší domů.
Poplatek za absolvování kurzu je 200 Kč.
Pro nahlášení účasti a bližší informace kontaktujte sl. Andreu Vítovcovou, mob. 776 279 710.

Klub Sboru dobrovolných hasičů Chelčice
srdečně

zve

na

posvícenskou

Pěknou hodinku,
která se koná 14. listopadu 2011
od 17 hodin v Obecním hostinci v Chelčicích.
K tanci i poslechu hraje Doubravanka
Bohatá tombola zajištěna

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE
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