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Pospěšme do Betléma
letos pomalu
„Adventus“ – očekávání příchodu Světla – nás
vede k čekání, naslouchání a výzvě k bdělosti… Rok se s rokem sešel a opět ho tu máme
– advent – a s ním očekávání Vánoc. Každým
rokem jsem více přesvědčená o tom, že naše každodenní žití, mluva a celé to „kolotání v běhu
času“ je ovlivněno našimi vnitřními myšlenkami, touhami a přáními. „Naše myšlenky nás
dělají silnými nebo slabými, zdravými nebo nemocnými. Náš život se jimi automaticky řídí.“

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Slavnosti PLODŮ 2011
Zhodnocení průběhu 9. ročníku Slavností plodů
a 3. ročníku Ovocnářského jarmarku 2011

Celý týden jsem, milí čtenáři, na Vás myslela,
s jakým slovem na závěr roku se rozloučíme a
povzbudíme… a přišly mi hned dvě myšlenky,
které měly společné téma. Vánoční pozdravení
pana starosty (otištěné na další straně Zpravodaje) a příběh, který mi poslala má přítelkyně… Obě tyto myšlenky mají podobné poselství – prožít život v čase tady a teď a zpomalit
svůj zrychlený „proběh“ životem. A tak jsem
pochopila, že to je ta pravá myšlenka pro letošní předvánoční čas u nás na Chelčicku.
Příběh mé přítelkyně vyprávěl o muži, který
vystupoval z vlaku na nádraží. Před ním šla
pomalým tempem stará žena. Muž pospíchal a
nevěděl, jak ji předběhnout. Velice ho to vnitřně rozčilovalo a byl z toho až nepříčetný. Vtom
se zarazil a ptal se sám sebe, kam vlastně pospíchá. Ozvaly se v něm výčitky svědomí, že se
v duchu zlobil na ženu, která měla dost času a
navíc za svoji „pomalost“ nemohla. Celý život
pracovala a možná si i hodně vytrpěla. A možná
i všechno trpělivě nesla. Muž si řekl: „A já jsem
takový netrpělivý a malicherný. A to všechno
jen proto, abych byl o deset minut dřív doma.
Ty minuty i tak promrhám na internetu nebo u
televize… Alibisticky to shodím na uspěchanou dobu, ve které žijeme…“

Ve dnech 21. – 22. října 2011 uspořádal Mikroregion Chelčicko-Lhenický ve spolupráci s Místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech a pořadatelskou
obcí Mičovice již 9. ročník Slavností plodů spojený s 3. ročníkem Ovocnářského
jarmarku. Již tradičně se slavností aktivně zúčastnili i naši partneři z oblasti Lallingen Winkel v Bavorsku.
Celá akce se uskutečnila v místní části Jáma, jejíž malebná a dispozičně optimální
náves výrazně přispěla ke zdárnému průběhu letošních Slavností plodů. Tradičně
přálo pořadatelům i přes pokročilý podzimní termín počasí a po mlhavém dopoledni potěšily více než tři tisíce účastníků i příjemné sluneční paprsky, jako asi
poslední letošní vzpomínka na babí léto.
Celou akci začali pořadatelé připravovat ve spolupráci s produkční agenturou již v
letních měsících a od předcházející středy i na místě samém.
V pátek již tradičně proběhlo hodnocení tematických soutěží o nejlepší
jablko, slivovici, ostatní
ovocný destilát, pekařský
a cukrářský výrobek roku
2011. Letos jsme ještě
rozšířili tyto kategorie o
zapojení místních základních a mateřských škol v
kategoriích „Květy, plody
a tradice našeho regionu“
a „Rožmberský rok 2011
na Chelčicko-Lhenicku“.

Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme toho zase moc nestihli. Frustrovaní
zalehneme a usneme spánkem spravedlivých.
Přes sms zprávy si vyznáváme lásku, komunikujeme přes chat a do očí si nemáme co říct…
Trápí nás účty, kariéra, ve schránkách se nám
hromadí maily, protože nemáme čas odepsat.
Na polici se nám hromadí knihy, neboť nemáme čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože
nemáme čas k ní přivonět… Do kdy to ale
vydržíme? Čím víc toho chceme stihnout, tím
méně toho stihneme ve skutečnosti.
- pokračování na str. 3 -

Klára K. M.

- pokračování na str. 4 -

Jiří Iral

Zpravodaj obce Chelčice			

Z

Ročník XIII. - 2011				

Listopad - Prosinec

Zprávy z radnice

R
A
D
N
I
C
E

Vážení spoluobčané a čtenáři,
máme zde opět to krásné a jedinečné sváteční období Vánoc a Nového roku. S nadcházejícím koncem kalendářního roku se
opět ohlížíme a bilancujeme, ale přichází
také chvíle pro zmírnění tempa života a
zamyšlení se nad jeho smyslem. Setkáváme se svými blízkými a přáteli, abychom
si vzájemně od srdce popřáli, ale hlavně si
našli čas jeden na druhého.
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Přeji proto nám všem, abychom ten čas na
setkání, pochopení jeden druhého nalezli.
Radostné svátky vánoční a šťastný nový
rok přeje
Jiří Iral, starosta obce

Zápis č. 10/2011 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 13. 10. 2011
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Jan Baloušek, Petr Novák, Jindřich
Turek, František Krump, ing. Miroslav Dušek
Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, Jindřich Turek
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2011 ze dne 14. 9.
2011.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Aktualizace plánu investic vodohospodářského majetku na rok 2012.
4. Schválení převodu pozemků Pozemkového fondu do majetku obce.
5. Schválení darovací smlouvy na pozemky.
6. Schválení vytvoření dvou pracovních
míst na VPP.
7. Projednání rozúčtování nákladů na vytápění v čp. 123.
8. Výběr dodavatele na akci „Chelčice –
překládka vedení TO2“.
9. Školné v MŠ Chelčice.
10. Informace o možnostech podání dotačních projektů (fara, MŠ, POV JčK).
11. Krátkodobá půjčka Mikroregionu
Chelčicko-Lhenickému, svazku obcí.
12. Strategie rozvoje Chelčicko-Lhenického mikroregionu, svazku obcí.
13. Kamerový systém pro dětské hřiště.
14. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 9/2011 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 14. 9. 2011. Bez
připomínek. č. 10/2011/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Miroslava Duška a Jindřicha Turka. č.
10/2011/2
ad 3) OZ schvaluje aktualizovaný Plán investic vodohospodářského majetku na rok
2012. č. 10/2011/3
ad 4) OZ schvaluje bezúplatný převod
pozemků p.č. 5/17 díl a), díl b) v celkové
výměře 195 m2 v k.ú. Chelčice z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
obce. č. 10/2011/4
ad 5) OZ schvaluje darovací smlouvu mezi
Obcí Chelčice a Jiřím Iralem na pozemky
p.č. 11/3 o výměře 45 m2, p.č. 5/16 o výměře 127 m2 v k.ú. Chelčice. Obec Chelčice
tyto pozemky přijímá a uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví. č. 10/2011/5
ad 6) OZ schvaluje vytvoření dvou pracovních míst na VPP, jedno pracovní místo od
3. 10. 2011 do 31. 12. 2011, druhé pracovní
místo od 17. 10. 2011 do 31. 12. 2011. Příspěvek od Úřadu práce činí měsíčně 8 000
Kč na jedno pracovní místo. č. 10/2011/6
ad 7) OZ projednalo a schválilo rozúčtování nákladů na vytápění v objektu čp. 123.
č. 10/2011/7
ad 8) OZ schválilo doporučení výběrové
komise na dodavatele akce „Chelčice – překládka vedení TO2“. Jako nejvýhodnější
byla vybrána nabídka firmy TAPAS spol.
s r.o., Strakonice s nabídkovou cenou 447
888 Kč včetně DPH. č. 10/2011/8

ad 9) OZ bere na vědomí směrnici ředitelky MŠ Chelčice o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání dětí navštěvující MŠ
Chelčice. č. 10/2011/9
ad 10) OZ bere na vědomí informaci
starosty o možnostech podání dotačních titulů: 14. výzva PRV – fara, OPŽP
3.2 – zateplení MŠ Chelčice, POV JčK
2012 – údržba místních komunikací. č.
10/2011/10
ad 11) OZ schvaluje bezúročnou krátkodobou finanční půjčku Mikroregionu Chelčicko-Lhenickému, svazku obcí na předfinancování akce Slavnosti plodů 2011
ve výši 250 000 Kč. Finanční prostředky
budou poukázány na účet obce ihned po
obdržení dotačních prostředků z POV JčK
DT č. 7 pro rok 2011. č. 10/2011/11
ad 12) OZ bere na vědomí Strategii rozvoje Mikroregionu Chelčicko-Lhenického,
svazku obcí. Zpracování verze červenec
2011. č. 10/2011/12
ad 13) OZ ukládá starostovi a místostarostovi poptat případnou dodávku kamerového systému pro monitoring dětského hřiště na pozemkové parcele č. 607/3 v k.ú.
Chelčice. č. 10/2011/13
ad 14)
a) OZ bere na vědomí zpracovanou prováděcí projektovou dokumentaci pro komplexní obnovu zeleně v intravilánu obce
Chelčice Regenerace sídelní zeleně v obci
Chelčice. č. 10/2011/14/a
b) OZ schválilo aktualizaci Místního programu obnovy venkova s platností do 31.
12. 2015. č. 10/2011/14/b
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- pokračování ze str. 1 Věnujeme velmi času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si
hodnotu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale
už si je ani neprohlédneme. Vypálíme je na
CD a tím to končí. Počítače máme plné hudby,
na kterou nemáme čas, máme množství televizních kanálů, které ani nestačíme sledovat,
stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal… a přitom si přestáváme vážit krásných
věcí i lidí, kvůli kterým se vyplatí žít.
A možná by stačilo jen zpomalit… Tvrzení,
že se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik
času věnujeme nepodstatným věcem. Zkusme
vypnout mobily a počítače a porozprávět si…
Příběh končí úvahou muže: „Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil.
Kamarád má chalupu v malé osadě obklopené
horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý a ve čtvrtek a jedna
hospoda pět krát pět metrů. Asi tam zaběhnu,
abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří
si váží zbytku života a zbytečně nespěchají za
smrtí, tak jako mnozí z nás.“
Přeji Vám, milí čtenáři, čas na „povyprávění si s přáteli“, na prožití „očekávání“ a
setkání s moudrými a pozitivními lidmi.

Klára K. M.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci svá jubilea:
9. 11. Jana Urbánková, 60 let, Chelčice 38
21. 11. Jakub Holeček, 15 let, Chelčice 7
10. 12. Ondřej Kvasnička, 10 let, Chel. 67
20. 12. David Janura, 20 let, Chelčice 128
Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí
a osobní spokojenost.

Regenerace sídelní zeleně
v obci Chelčice
Obec Chelčice realizovala v roce
2011 projekt
s názvem „Regenerace sídelní zeleně v obci
Chelčice“, který byl podpořen z grantového
programu Rozvoj venkova a krajiny – opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity a
realizován s podporou Jihočeského kraje v
rámci vybraných akcí grantové politiky Jihočeského kraje. Předmětem bylo zpracování
projektové dokumentace umožňující podání
žádosti do OPŽP nebo jiných dotačních programů.

Komentář k zákonu o tzv. rozpočtovém určení daní
Vážení čtenáři a spoluobčané,
dovolte mi, abych i v tomto předvánočním
období komentoval ze svého pohledu zainteresované osoby poslední dobou tolik diskutované a aktuální téma zákona o tzv. rozpočtovém určení daní, zkráceně nazvaném RUD.
Orientační výpočet současného stavu a navrhované změny lze zjistit pomocí odkazu
na: http://www.smscr.cz. Obec Chelčice by
tak podle tohoto návrhu získala do svého
běžného rozpočtu místo současných 6 700
Kč nově 8 900 Kč na obyvatele ročně, což
v součtu činí téměř jeden milion korun, tedy
řádově o 32 % více, a to rozhodně není zanedbatelná částka.
Za dobu svého působení v zastupitelstvu
obce od roku 1994 a vykonávání funkce
starosty obce od roku 1998 se samozřejmě
setkávám s problematikou ekonomiky malé
obce denně a troufám si tvrdit, že se v ní i
poměrně dostatečně orientuji.
Ostatně není žádným tajemstvím, že jsem se
k problematice diskriminace českého venkova, ať už v otázce nárokových prostředků (daňových výnosů), nebo nenárokových
zdrojů (nejrůznějších dotací), za tu dobu
nesčetněkrát vyjadřoval. Vždy jsem tvrdil,
že financování venkova a jeho samospráv
dlouhodobě zaostává za příjmy velkých
měst. Za těch sedmnáct let proběhlo sice
několik kosmetických úprav v nastavení financování samospráv, ale výrazný nepoměr
daňových výnosů pro venkov zůstal nadále
zachován. Vše zkrátka fungovalo a prozatím
stále funguje na principu stranické disciplíny jednotlivých poslanců, zájmových a lobbistických skupin zejména těch měst, kde
mají nejsilnější politické strany samozřejmě
jistotu největšího volebního potenciálu a silné pozice na magistrátech zejména v Praze,
Brně, Ostravě a v Plzni.
Čtyři největší města České republiky tak
stále neoprávněně získávají z rozpočtového
určení daní víc jak 50 % veškerých příjmů.
Přitom mají pouze dva miliony obyvatel. A
zbývajících osm milionů obyvatel na svoje
samosprávné funkce získává méně než polovinu veškerého rozpočtového určení daní.
Toto až dosud bylo politicky neprůstřelné.
Teprve po posledních parlamentních volbách dosáhla zájmová nepolitická sdružení
venkovských měst a obcí, zejména „Sdružení místních samospráv“ toho, aby část vrcholných politiků toto dlouhodobé volání po
nápravě pokřivených pravidel financování
alespoň přijatelněji napravila podle srovnatelných evropských parametrů.
Současný návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní z dílny Kalouskova Ministerstva financí, který zejména zástupci dvou

nejsilnějších politických stran a pan premiér
tolik kritizují, je v tomto ohledu ještě stále
nespravedlivý, protože i po jeho přijetí budou mimopražští občané posílat do Prahy
třikrát více než do nejchudších obcí. Přitom
průměrný obyvatel Prahy zcela jistě nevytvoří třikrát vyšší HDP než průměrný obyvatel na venkově. Přesto ale souhlasíme s tím,
že náš obyvatel něco ze svých daní do Prahy
pošle, aby Praha měla příjem na hlavu trojnásobně vyšší než ostatní. Dnes je to zatím
stále propastný 4,2násobek.
Problém ale není v tom, že by nebyla všeobecně vůle ten trojnásobek schválit, problém
je v tom, že ministerstvo navrhuje kromě
jiných zdrojů, například ze zrušených dotačních programů, část vzít oněm čtyřem velkým městům, tedy to, co dostávali dosud neoprávněně a zcela nesystémově. Navíc ještě
chce toto utahování jejich opasků rozložit
do delšího časového období, aby se zmírnil
dopad na jejich rozpočty. Jenže tady právě
návrh naráží na těžký odpor dvou nejsilnějších parlamentních stran, které jinak zdaleka
nejsou názorově takhle vzorně jednotné.
My občané větší části této země se už dlouhá
léta proti své vůli skládáme na Prahu a další
velká města, tolerujeme jim jejich marnotratné hospodaření s našimi penězi. A teď,
když už nás to po všech skandálech přestává
bavit, i my chceme ve svých obcích kvalitní
místní komunikace, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizaci, tedy vybavení, na které si
naši občané vydělali a které svými daněmi
zaplatili, protože za své peníze chceme opravit své vlastní školy a cesty, a ne je nechávat
Praze na cyklostezky za cenu dálnic, Open
card nebo další tunely Blanka a jiné a jiné
tunely na veřejné prostředky.
Právě jihočeské krajské organizace Sdružení
místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí proto na podporu této
novely zákona o RUD zvou na 29. 11. 2011
do Č. Budějovic všechny senátory a poslance našeho kraje napříč politickým spektrem a
chtějí prostřednictvím diskuse se starosty jihočeských měst a obcí dát jasně najevo vůli jejich voličů. Osobně jsem zvědav, jak se k této
historické diskusi naši zákonodárci postaví.
Věřím, že tentokrát prokážou svou loajalitu
hlavně ve vztahu ke svým voličům a nepodřídí své rozhodování stranické disciplíně.

Jejich účast či neúčast na tomto setkání a
hlavně následné hlasování o podpoře nového RUDu by pak měla být pro nás voliče
z venkova dostatečným signálem pro jejich
další mandáty.
S použitím údajů Sdružení místních samospráv, jehož je naše obec členem
Jiří Iral, starosta obce Chelčice
a předseda krajské organizace SMS JčK
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- pokračování ze str. 1 -

Odborné komise také vybraly ty nejlepší ve všech kategoriích a
ti byli slavnostně vyhlášeni na ovocnářském jarmarku. Výsledky
všech kategorií včetně fotogalerie jsou k dispozici na webových
stránkách www.slavnostiplodu.cz a www.chelcicko-lhenicko.cz.

Doprovodný kulturní program pak přinesl tematické vystoupení dětí z MŠ
Lhenice, tvořivou výtvarnou dílnu pro děti na téma Rožmberkové a náš region, vystoupení dechových hudeb Doubravanka a Pěčnovanka, zdařilou
parodii na téma Slunce, seno místního Spolku hezkých holek pro Jámu a
okolí a samozřejmě i hlavní tahák kulturního programu – plzeňskou skupinu
Turbo. Paralelně v průběhu celého dne mohli návštěvníci zhlédnout i tradiční
ovocnářskou výstavu v sále místního hostince.
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Sobotní jarmark nabídl návštěvníkům jednak prezentaci místních
podnikatelů a partnerů akce na velkoplošné obrazovce, výpěstky a
výrobky místních pěstitelů a podnikatelů ve 22 prezentačních stáncích mikroregionu, ale i dalších zhruba 50 prodejních stánků s nejrůznějším sortimentem. K těm nejfrekventovanějším samozřejmě
patřily stánky ovocnářů s bohatou nabídkou jablek a moštů, palíren
s nabídkou horké medoviny, ale i destilátů a samozřejmě i stánky s
dalším občerstvením.

Večer pak ještě proběhla ve velkokapacitním stanu mikroregionu taneční zábava s kapelou Šumavanka.
Chtěl bych touto cestou poděkovat a vyjádřit obdiv všem organizátorům, vystavovatelům, soutěžícím, účinkujícím, partnerům a pořadatelům letošních
Slavností plodů 2011 za jejich podporu a profesionální zvládnutí celé akce ať
už při dříve uskutečněné cykloturistické akci, nebo uplynulý víkend v Jámě.
Letošní ročník byl opravdu vzornou a příkladnou prezentací našeho regionu
a hlavně jeho aktivních obyvatel.

Významnými hosty letošních Slavností byli kromě jiných např. člen zastupitelstva JčK Jiří Netík, poradce prezidenta republiky Josef Kalbáč, předseda
Euroregionu Šumava František Vlček, představitelé správního společenství
Lalling pánové Ferdinand Brandl a Norbert Bayerl.

Za Mikroregion Chelčicko-Lhenický
Jiří Iral, předseda svazku obcí
Hlavními partnery Slavností plodů 2011 byli: Česká pojišťovna a.s., Green
engineering s.r.o., Partnery byli: Zemcheba Chelčice, Spolek pro obnovu venkova, Jihočeský kraj, Unie ovocnářů jižních a západních Čech, HIKI Chelčice, CB
Building Protivín, Kvint Vlachovo Březí, Strabag a.s., Agromechanika Lhenice,
Zeas Agro Rábín, ZEMI Mičovice, Dřevotrans Jůn, Střední odborné učiliště služeb Vodňany.
Produkce Slavností plodů: Production 1
Místní producenti a vystavovatelé: p. Navrátilová, p. Marinov, p. Lisický,
p. Tupý, p. Batystová, p. Svobodová, p. Ouředníková, p. Chaloupková, p. Šimáčková, p. Kameníková, p. Kočka, p. Šlehofer, p. Ranný, p. Stránský, Palírna
Hvozdec, p. Koutníková, p. Kaňková, p. Sochorová, p. Trněčková, p. Jabůrek, p.
Ferák, p. Heralová, p. Staněk, p. Ledajaksová, p. Jarmar, p. Karlová, Alumi s.r.o.,
p. Gerčáková, p. Launová, p. Kříž, p. Křížová, p. Grill, p. Hopfinger, p. Hošna, p.
Pohořalová, p. Mušková, p. Schwingerová, p. Swinger, p. Slavíková, p. Gregora, Zemcheba Chelčice, Zeas Agro Rábín, p. Michal, p. Záhorková, Pekařství a
cukrářství Kodádek Vodňany, p. Babický, p. Tesárková, Střední odborné učiliště
služeb Vodňany, Pekárna Netolice.
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Výsledková listina soutěží
Jablko roku 2011

			

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Pěstitel
P. Michal
J. Záhorka
Petrášek
K. Tůma
Holub
St. Petrášek
M. Babický
K. Tůma
Petrášek
Fr. Krump
Zemcheba s.r.o.
R. Gregora
V. Kuneš
Holub
R. Gregora
P. Leber
Fr. Krump
Holub
V. Kuneš
R. Gregora
M. Babický
P. Leber
J. Sebera
V. Kuneš
Petrášek
Z. Grill
Petrášek
Z. Grill
Holub
V. Kuneš
Zemcheba s.r.o.
V. Kneifel
J. Sebera
M. Babický
St. Petrášek
Zemcheba s.r.o.
F. Štauber
A. Steinocher
Zemcheba s.r.o.
M. Bojanovský
A. Steinocher
P. Fríd
Z. Grill
J. Sebera
J. Lhotský
P. Šandera
Zemcheba s.r.o.
V. Valenta
Z. Grill
F. Štauber
V. Bárta
P. Leber
St. Petrášek
Z.Grill
A. Steinocher
M. Bojanovský
A. Steinocher
P. Fríd
V. Vaněk
J. Lhotský
K. Jounová
Z. Grill
Fr. Zámečník
V. Valenta
Z. Grill
Holub
J. Sebera
J. Vágner
V. Vaněk
A. Steinocher

Vzorek č.
70
69
65
59
63
46
53
48
66
49
19
56
31
60
57
41
47
62
28
58
55
43
37
29
67
17
68
13
64
30
22
39
32
54
44
24
25
10
21
1
8
18
15
36
35
27
20
50
14
26
38
42
45
16
2
7
6
23
4
34
3
11
52
51
12
61
33
40
9
5

Odrůda
Vanda
Gala
Bohemia
Jonaprinc
Jonagored
Rubinola
Bohemia
Marnika
Jonagored
Jonaprince
Šampion
Jonagored
Bohemia
Bohemia Gold
Rubín
Lipno
Jonagored
Rajka
Rubinola
Bohemia
Rubín
Rubinola
Rubín
Jonaprince
Golden Del.
Rubinola
Rubín
Jonaprinc Red
Rosana
Jonagored
Golden Del.
Bohemia Red
Rubinola
Rubinola
Gloster
Bohemia
Melodie
Rubín
Spencer
Aneta
Rubinola
Jonagold
Šampion
Golden Del.
Jonalord
Matčino
Gala
Jonagold
Jonagored
Idared
Bohemia
Topaz Red
Idared
Rajka
Topaz
Rajka
Šampion
Rozela
Šampion
Florina
Rajka
Goldstar
Matčino
Jonagored
Topaz
Aneta
Topaz
Šarlatovo
Alkmene
Gold Cats

Lokalita
Krtely
Truskovice
Krtely
Chelčice
Krtely
Krtely
Dlouhá Ves
Chelčice
Krtely
Chelčice
Chelčice
Lhenice
Třebanice
Krtely
Lhenice
Lhenice
Chelčice
Krtely
Třebanice
Lhenice
Dlouhá Ves
Lhenice
Krtely
Třebanice
Krtely
Hoříkovice
Krtely
Hoříkovice
Krtely
Třebanice
Chelčice
Jáma
Krtely
Dlouhá Ves
Krtely
Chelčice
Mičovice
Třebanice
Chelčice
Jáma
Třebanice
Lhenice
Hoříkovice
Krtely
Rat.Lhota
Jáma
Chelčice
Chelčice
Hoříkovice
Mičovice
Jáma
Lhenice
Krtely
Hoříkovice
Třebanice
Jáma
Třebanice
Lhenice
Jáma
Rat.Lhota
Mičovice
Hoříkovice
Mičovice
Chelčice
Hoříkovice
Krtely
Krtely
Jáma
Jáma
Třebanice

Ostatní destiláty 2011			
1
2
3
4
5
6

Grill Zdeněk
Hoříkovice
jablko
Babický
Truskovice
hruška
Oswald
Grattersdorf
třešeň
Oswald
Grattersdorf
hruška
Böhm
Vrbice
višeň
Linhart
Hvozdec
hruška
				

22
20
18
17
15
13

Slivovice 2011				
1
2
3
4
5
6
7

Holeček Karel
Babický
Linhart
Pintr
Tůma
Böhm
Jungbauer

Mičovice		
Truskovice		
Hvozdec		
Mičovice		
Chelčice		
Vrbice		
Mičovice		

86
69
60
59
56
46
44

Koláč 2011
1
Bícová Drahuše
2		
3
Annemarie Bauer
4
Svatá Zuzana
5
Vávrů Petra
6
Horáková Z.
7
Martínková
8
Christina Fuchs
9
Schvingerová Marie
10
Schvingerová Marie
11
Kučerová Lenka
12
Schvingerová Marie
13
Formánková Zdeňka
14
Šejnová Marie
15
Staňková Ivana
16
Pišťáčková Marcela
17
Pišťáčková Marcela
18
Fryšová Václava

Jablkoořechová buchta sypaná skořicí
Apfelkuchen mit Weincreme
Feiner Apfelkuchen
Hruškový dort s ořechy
Jablečné hnětýnky
Štrudl s mákem
Hruškový štrudl s ořechy
Apfeltorte
Pečená jablka s náplní
Mrkváče s povidly
Švestkové mufiny s čokoládou
Jablečnooříškové pokušení
Švestkový koláč s podmáslím
Nadýchané řezy
Švestkový s tvarohem
Ovocná míchanice
Babiččin švestkový koláč

Zákusek 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SOU Vodňany
Slavíková Irena
Weinmann Petra
Babická Jana
Weiss Birgit
Chrtová
Frídová Jana
Stauberová
Chrtová
Chel. domov sv. Linharta
Fryšová Anna
Fryšová Adéla
Bártová Pavlína
Bártová Pavlína
Horáková Z.

Jablečná koruna
Čokoládový dort s hruškami
Apfelweintorte
Bábovka s jahodami
Gedecker Birnenkuchen
Jablečný dort nepečný
Jablečný koláč
Jablečný koláč
Koláč s jablky
Linhartovská ovocná
Jablečné palačinky
Hrušky v peřině
Piškotová roláda s hruškami
Řezy jablečné se šlehačkou
Roláda z jablek
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Návštěva bavorských velitelů hasičů
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Pořádání letošního již 9. ročníku Slavností plodů Chelčicko-Lhenického mikroregionu spolu s 3. ročníkem Ovocnářského jarmarku
připadlo na obec Mičovice. A tak jsme se ve dnech 21. a 22. 10.
všichni sešli v Jámě, kde proběhl hlavní program slavností včetně
ovocnářské výstavy v sále místního hostince.
Stejně jako v minulých letech byli také na letošní Slavnosti plodů
do Jámy pozváni zástupci Správního společenství Lalling z okresu
Deggendorf, Bavorsko. Kromě pana Norberta Bayerla, starosty obce
Grattersdorf, a pana Ferdinanda Brandla, starosty obce Hunding, se
letošních slavností zúčastnila i početná delegace velitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Deggendorf.
Vzhledem k tomu, že na téma dobrovolných hasičů a hromadného
záchranného systému vůbec jsme s našimi bavorskými přáteli mluvili již dříve při našich vzájemných setkáních, uvítali jsme jejich
zájem o návštěvu u našich hasičů. Měli zájem také o prohlídku profesionální techniky, a tak jsme domluvili návštěvu a prohlídku techniky u profesionálních hasičů v Prachaticích. Dodatečně tak děkuji
vedení územního pracoviště HZS Prachatice za umožnění exkurze.
Poté jsme přejeli do Lhenic, kde se uskutečnilo setkání bavorských
hasičů s výjezdovým družstvem JPO III Lhenice, které je začleně-

no do Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Také zde
si návštěva prohlédla techniku a vybavení tentokrát našich dobrovolných hasičů. Po celou dobu se živě diskutovalo o technice, organizaci hasičů, zásazích, o systémech fungování dobrovolných a
profesionálních hasičů u nás a v Německu a o jejich rozdílech a také
o financování SDH.
Po dobrém obědě v restauraci U Tomáše jsme celou delegaci přivezli na Slavnosti plodů do Jámy. Tady byla možnost se setkat ještě
s místními hasiči, ale také se pobavit při bohatém odpoledním programu.
Návštěva bavorských hasičů byla pro obě strany přínosná a určitě
ne poslední. Ze strany bavorských partnerů bylo vysloveno pozvání našich dobrovolných hasičů z Mikroregionu Chelčicko-Lhenického, ale i zástupců profesionálních hasičů do Bavorska v příštím
roce na obdobné setkání s prohlídkou hasičské techniky a vybavení.
Nastartovala se tak vzájemná spolupráce a setkávání dobrovolných
hasičů ze Správního společenství Lalling a Mikroregionu Chelčicko-Lhenického. Je to další krok k naplňování cílů Listiny přátelství,
která byla podepsána 15. 4. 2011 ve Lhenicích.
Marie Kabátová, starostka městyse Lhenice

Rožmberská tvořivá dílna na Slavnostech plodů v Mičovicích
V sobotu 22. října 2011 jsme se všichni mohli potkat při krásném
říjnovém podzimním počasí v obci Jáma náležející obci Mičovice.
Slavnosti plodů, 9. ročník byl v plném proudu a každý návštěvník
si mohl najít „to své“ – hudbu, ovocné trhy, řemesla, výstavy, soutěže a také tvořivou rožmberskou dílnu nedaleko velkého skákacího
dětského hradu.
Letos v listopadu si připomínáme 400 let od vymření
slavného jihočeského rodu.
Rožmberkové, potomci starobylého rodu Vítkovců, patřili k mocenské elitě, která
po několik generací zastávala nejpřednější místo v
hierarchickém systému české šlechty. Jméno Rožmberkové nejspíše získali podle
růže, která byla v různých
barevných provedeních znakem všech Vítkovců. Po celé
České republice se v průběhu letošního roku 2011 uskutečňuje série výstav, koncertů, historických představení a společenských akcí, které nejslavnější český rod a jeho velikány připomenou.
I naše občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice ve spolupráci
s Místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech a obcemi
Chelčicko-Lhenického mikroregionu se přidalo k těmto oslavám a
připravilo výtvarnou rožmberskou tvořivou dílnu pro malé i velké
návštěvníky Slavností plodů 2011. Výtvarný stan byl instalován v
blízkosti skákacího dětského hradu, kam si děti v průběhu tvoření
chodily zaskákat a zahřát se. Dekorace obrazů s podzimní tematikou
plodů, lákající návštěvníky do stanu, připravili studenti Gymnázia

Vodňany a vlastní zajištění tvořivé dílny měla na starosti dvě občanská sdružení – MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a O.S. Mája-Tvořivé Chelčice.
Tvořiví
návštěvníci si mohli postupně
na všech třech výtvarných
stanovištích vyzkoušet různé
výtvarné techniky a
odnést si domů např.
pěkný podzimní obraz či medaili s rytířem rožmberského
rodu či namalovat si
rožmberskou růži na
magnetku. Výtvarné techniky byly pro
mnohé novinkou: obrazy s tematikou podzimního zátiší s plody jsme vytvářeli suchými
pastely v kombinaci s olejovými giocondami, medaile se malovaly
na stříbrné samolepicí fólie olejovými voskovkami a magnetky ve
tvaru rožmberské růže olejovými barvami na PVC.
Celý den přicházelo mnoho šikovných výtvarníků, kteří se nebáli
tvořit, a odnášeli si krásná díla. Potěšilo nás, že to zdaleka nebyly
jen děti, kteří s radostí tvořili, neboť umění kvete v každém věku!
Mgr. Klára Kavanová Mušková a Ing. Marta Krejčíčková
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Ze života spolků
Keramici z Chelčic tvořili při
Dnech otevřených ateliérů

Divadelní soubor Chelčické štěstí
zakončil již svou 11. sezónu

Sobotní odpoledne 22. října, ještě po Slavnostech plodů, jsme v rámci keramického chelčického kroužku vyrazili tvořit do nedalekých
Vodňan, kam jsme byli již druhým rokem pozváni na velmi pěknou
akci Dny otevřených ateliérů.
Vodňanští výtvarníci ve spolupráci s Městskou galerií ve Vodňanech
nám připravili krásné odpoledne plné výtvarných nápadů a zajímavých technik. Děti si mohly vyzkoušet techniky linorytu, olejové
malby, akvarelu, kresby, řezby do dřeva, výrobu loutek, výrobu potisku na papír či fotografické techniky.
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1. repríza divadelního představení „Jak šumí les“ v Městské galerii ve Vodňanech (30. 10. 2011)

Myšlenka uspořádat akci Dny otevřených ateliérů v Jihočeském
kraji vznikla v roce 2008. Dny otevřených ateliérů jsou inspirované stejnojmennou tradiční akcí, kterou letos již devátým rokem
pořádá v Dolním Rakousku sdružení Kulturvernetzung. Cílem je
zviditelnění výtvarného umění v kraji. Tyto otevřené ateliéry jsou
příležitostí pro umělce prezentovat svou práci mimo tradiční výstavní prostory ve svém vlastním ateliéru. Veřejnost má jedinečnou šanci
se po dva dny osobně setkat s umělci v jejich tvůrčím prostředí.
Někdy se může zdát, že galerie
připravují atraktivní program,
který však může být pro běžného
návštěvníka málo srozumitelný.
Proto při těchto otevřených ateliérech se mohou oslovit umělci i řemeslníci v kraji a do těchto ateliérů se mohou pozvat jak milovníci
umění, tak i ti, kteří si k výtvarnému umění teprve hledají cestu.
Dny otevřených ateliérů propojují výtvarníky a veřejnost skrze
jejich osobní interakci. Umělci
mohou přímo navázat kontakt s
potenciálními zákazníky a seznámit je se svou tvorbou prostřednictvím rozhovoru o dílech, výtvarných postupech a podnětech, které je
inspirují. Rozdělané obrazy, zaschlé barvy na paletě, tvůrčí prostředí
poskytující inspiraci pro tvorbu. Umělcův ateliér skrývá v sobě určitá tajemství, která nejlépe poodhalí sám jeho vlastník.
Návštěva ateliéru ve vodňanské městské galerii byla pro nás mladé
chelčické výtvarníky jedinečnou příležitostí nahlédnout do tvůrčího
procesu, vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky, práci s tradičními i netradičními materiály nebo si jen popovídat o umění přímo
s jeho tvůrci… Moc za to děkujeme a těšíme se za rok na viděnou.
Za výtvarný keramický klub O.S. Mája-Tvořivé Chelčice
Klára Kavanová Mušková

S
P
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Divadelní soubor Chelčické štěstí odehrál v letošním roce celkem
tři představení autorské pohádky „Jak šumí les“ napsané na motivy
pohádkového příběhu „Neplač, Muchomůrko“ od Daisy Mrázkové.
Po velké letní červencové premiéře jsme odehráli ještě v průběhu
měsíce října dvě reprízy tohoto představení, a to v Městské galerii ve Vodňanech a na osobní pozvání paní starostky také v Kulturním středisku ve Lhenicích. Tímto děkujeme za pozvání, neboť
obě představení byla pro nás velkým zážitkem a novou zkušeností,
zejména pro naše malé začínající divadelníky. Tentokrát se totiž na
pohádce podílelo 26 talentovaných herců a hereček ve věku od 4 do
13 let. Rádi bychom také poděkovali všem maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci těchto představení – každému, kdo neváhal přiložit pomocnou ruku a vložit kousek svého srdce.

2. repríza divadelního představení „Jak šumí les“ při školním představení v
KD Lhenice (31. 10. 2011)

Divadelní sezónu jsme sice ukončili, ale naše pravidelná dramatická
setkávání pokračují dál v podobě přípravy adventních písní a koled
pro vánoční čas a Štědrý den a také v podobě přípravy vánočního
příběhu pro Živý betlém. Každého, kdo by měl zájem se k našemu
tvoření připojit, rádi uvítáme v budově OS Mája-Tvořivé Chelčice
(„Klubíčko“) každý pátek od 16 hod. V novém roce nás čeká Tříkrálová obchůzka v naší obci a začátek naší nové divadelní sezóny.
Za divadelní soubor Chelčické štěstí Kristýna Rejžková
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Den Váši Příhody
aneb Den Váš i příhody
V našich sousedních Vodňanech proběhla v měsíci listopadu
významná oslava k poctě a památce světově známého vodňanského rodáka, houslisty Váši Příhody, který žil na počátku 20.
století. Velmi pěkným, širokým a tvořivým způsobem se o tuto
oslavu zasloužila dvě občanská sdružení – Institut Váši Příhody
a O.S. Vodňany žijou společně s podporou Města Vodňany. Přináším Vám zde kousek těchto oslav v podobě netradiční výstavy,
která proběhla ve sklepeních Městského úřadu ve Vodňanech.
Gratuluji Vodňanským a přeji jim hodně úspěchů a spolupráce
mezi neziskovými organizacemi a městem Vodňany.
Vážení návštěvníci, milí přátelé,
dnes je sobota 12. listopadu
2011 a já bych chtěla popřát
Vášovi Příhodovi vše nejlepší
k jeho dnešnímu svátku. Chtěla
bych pogratulovat všem Vodňanským, že mají takového výjimečného, světově známého rodáka ve svém městě, a také bych
chtěla popřát všem návštěvníkům dnešní oslavy, aby se jim
všechny „performance“ líbily a
prožili si tu „svou příhodu“ dnešního netradičního dne.
Na dnešní den je připraveno mnoho estetických zážitků, za kterými
je množství viditelných i neviditelných snah, úsilí a pomoci hodně
lidí – počínaje pedagogy, kteří již od září se svými dětmi tvořili ve
svých uměleckých skupinách (při estetických hodinách, hodinách
literatury, kroužcích, v uměleckých školách, tanečních a hudebních
třídách, divadelních skupinách apod.) a v neposlední řadě konče
všemi, kteří se na přípravě a organizaci této náročné akce podíleli.
Je to mnoho práce, která vrcholí dnes, v jeden den – v Den Váši
Příhody aneb v den náš, všech, i oné příhody…
Na první pohled se nabízí otázka, proč tolik úsilí, které se „ukáže“ v
jeden den, resp. v jednom odpoledni? Je to na první pohled pravda,
ale když se nad celou myšlenkou dnešního dne více zamyslíme, je
to jedinečná a myslím ojedinělá expozice mladých umělců na Vodňansku, která chce poukázat právě na hodnotu „umění v čase“, právě
a teď a tady…
Při tvoření tohoto širokospektrého projektu jsem si vzpomněla na
umělce počátku 20. stol., kteří se distancovali od klasického vnímání
umění, jako je obraz, socha, melodie, a snažili se prostřednictvím
jakési „fúze“ všech médií (intermedialita) skrze umělecké disciplíny
(hudbu, jevištní, výtvarné umění, literaturu atd.) hledat nové způsoby
vyjádření, dokonce až nové způsoby života… Vzpomeňme na jejich
objekty a performance, které měly znaky minimalismu ovlivněné vědou, jazykem, lingvistikou (př. Josept Kossuth) či geologií, sedimenty (př. land art), filosofií (př. manifesty), sociologií (př. projekty měst
a obydlí), či experimenty s videem a televizí (např. Nam June Paik),
hudební experimenty a zvukové skladby (K. Stockhanusen) apod.
Při přípravě tohoto „Dne“ jsem byla požádána Lenkou Ebelovou,
která celou myšlenku „Dne Váši Příhody“ přivedla na svět, o pomoc
při realizaci instalace výtvarné výstavy v prostorách sklepení Městského úřadu ve Vodňanech. A ač to byl velice technicky náročný
prostor vzhledem k vlhkosti a dalším problémům při instalaci, prostor je to krásný svou netradičností, hloubkou, vysokými klenbami

bez oken, odkrývající zákoutí chodeb a stínů, a pro téma, které bylo
zvoleno pro letošní první ročník Dne Váši Příhody, „Světlo, tma a
housle“, byl velmi zajímavě vybrán. Čím víc jsem v něm přes týden pobývala, tím víc jsem chápala důvody např. Marcela Duchampa, který svému umění dokázal propůjčit jiný nalezený význam…
Později se tomuto stylu říkalo „Ready made“. Vzpomeňme na jeho
provokativní vystavený obyčejný pisoár, který šokoval tehdy celý
výtvarný svět.
Michael Bracewell řekl o hnutí Fluxus v roce 1996: „Cílem Fluxus
bylo nastolit tvořivý zmatek použitím absurdních nebo humorných
esencí. Hnutí mělo pochopení k domácí tvorbě, mělo poskytnout
domov právě pro takovéto umělce, jako byla třeba Yoko Ono, která
vyhledávala koncepční nebo minimalistická sdělení a překonávala
hranice umění a bytí. V díle Wall piece for orchestra (1962) klečela
na pódiu a opakovaně mlátila hlavou do podlahy. Humor Fluxus měl
vlastní hloubku.“
Hnutí bylo na vrcholu v 60. letech 20. stol., převážně bylo populární
v USA, Západním Německu, Japonsku a v Koreji, ovlivnilo ale celá
šedesátá léta i u nás. Performance a happening dostal již své pevné
místo ve výtvarném umění i u nás a jsem ráda, že Vám můžeme
s mladými umělci našich vodňanských škol ukázat některé z nich.
Závěrem bych Vám chtěla tímto prostřednictvím sdělit pár myšlenek, které se na výstavě objevují… Hlavní myšlenku výstavy tvoří čtyři ocelové struny houslí, vycházející z houslového hmatníku
s houslovým šnekem, které člení celý prostor na dvě části. V levé
části prostor sklepení naleznete výtvarné práce jednotlivých umělců
ze ZUŠ Vodňany, ze ZŠ Bavorovská a Gymnázia Vodňany a také
projekt studentů primy a sekundy vodňanského gymnázia nazvaný
„Modré z nebe aneb ach ty housle…“, který je zavěšen a nasvícen
v klenbách tohoto prostoru. Jedná se o ztvárnění krásy, ladnosti a
jemnosti houslí jako krásy stvořené ženy. Chlapci v tomto projektu
připravili své pojetí mraků bouřící nápady a myšlenkami padajícími
jako „modré z nebe“. Mile mě překvapily ve stejné expozici také
práce mladých chlapců z gymnázia, které jakoby na první pohled
nesouvisely s „vážným“ tématem výstavy… Divákovi připravili
čtyři ilustrace k příběhu básně Pavla Šruta „Kočka a housle“ z knihy
Šišatý švec a myšut. Ilustrace jsou pěknou ukázkou toho, jak humor
je důležitý v každé situaci.
Třetí část výstavy je nainstalována v zadní sklepní chodbě, která
propojuje začlenění zajímavého prostředí sklepení s hlubším tématem židovské problematiky. Projekt začíná papírovými skulpturami
– tvářemi diváků na výstavě, které jsou osvětleny svíčkami a které uvozují prostory projektu nazvaného „Židé ve stínu zapomnění.
1939 – Židé musejí odevzdat hudební nástroje, stávají se z nich čísla“. Tyto skupinové koláže vznikly na popud besedy na Gymnáziu
Vodňany s paní Míkovou, Židovkou z Prahy, která přežila holocaust
a prošla třemi koncentračními tábory. Studenty velice zasáhlo toto
vypravování a pro své koláže si vybrali momenty, které ukazují,
čeho všeho se tato žena musela vzdát… Jedním z Norinberských
zákonů bylo odevzdání hudebních nástrojů Židů. Studentům se myslím velmi dobře podařilo vystihnout absurdnost všech těchto nařízení a dvě velké koláže navozují celou cestu obrazů, na kterých se podíleli další žáci jak z Gymnázia Vodňany, tak ze ZŠ Alešova a ZUŠ.
Tato expozice je zakončena hliněnými maskami lidských tváří.
A tak, milí přátelé, nebojme se vykročit ze stínů naší každodennosti
a prožijme si svůj „vlastní příběh“ na cestě, která se nazývá naplněný život.
Přeji Vám k tomu hodně sil a tvořivosti.
Mgr. Klára Kavanová Mušková
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Ze života spolků
Krásní andělé v Chelčicích
„Je potřeba mnoho času, než ze semínka vyroste strom“… a já Vám
dnes mohu s hrdostí ukázat dětské sochařské práce krásných andělů,
které děti v tomto počátku letošního adventu vytvořily.

Jelikož do keramického kroužku už v současné době chodí střídavě
přes dvacet dětí plus jejich rodiče, prarodiče a přátelé (celkem jsem
nás napočítala 32), ráda bych touto cestou poděkovala Chelčickému
domovu sv. Linharta za zázemí, které keramickému kroužku každý
týden připravuje, Stanislavě Lenkerové za laskavou přípravu glazur,
za pravidelné výpaly v keramické peci a všem rodičům za pomoc
s příjemným chodem celého kroužku, který je velkým darem pro
mnohé z nás.
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Přeji všem nadaným výtvarníkům lásku k umění a trpělivost se sebou, aby jednoho dne zažili krásu odpočinku pod vzrostlým stromem svého nadání. Těším se, že Vás budeme moci všechny pozvat
na výstavu našich prací, ale to si necháme až na slunečné dny…
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Krásné Vánoce, milí umělci!
Za keramický klub O.S. Mája-Tvořivé Chelčice Klára K. M.

Jsou to už opravdu osobitá umělecká díla, a o to větší radost mám, že
je vytvářejí samy děti a rodiče si v současné době tvoří již svá díla a
mají z nich stejnou radost jako jejich děti…

Milí přátelé,
přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a stálé zdraví a všechno dobré v novém roce 2012.
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a ochotnou spolupráci v našich
činnostech.
Také děkujeme panu starostovi Jiřímu Iralovi za jeho velkou a stálou podporu a panu Františku Vlkovi a jeho týmu za spolupráci.

Zaměstnanci a uživatelé
Chelčického domova sv. Linharta

Posvícenská tradice

Tyto sochy andělů jsou odrazem duše jednotlivých dětí, z arteterapeutického hlediska se jedná o vlastní pohled sám na sebe, je to
jakási vlastní „podobizna“, a je opravdu úžasné sledovat, jak každá
ze soch je jiná a krásná úplně jiným způsobem…

Jako každý rok, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Chelčice první pondělí po martinském posvícení tradiční Pěknou hodinku. Tato zábava se
koná bez jediného přerušení od založení hasičského sboru již 114 let, a to jako jediná v okrese
i v kraji.
Odpoledne většinou předchází Pěkné hodince poražení máje, který
je za doprovodu dechové kapely odnesen na nádvoří Obecního hostince a večer v tombole vydražen. V letošním roce se Pěkná hodinka
musela obejít bez slavnostního poražení, neboť po několika týdnech
po postavení poryv větru na májce odlomil vršek.
Stává se tradicí, že na Pěkné hodince hraje k tanci i poslechu dechová kapela „Doubravanka“, za kterou přijíždí její fanklub, jehož
členové jsou od Blatné, Příbrami i Ústí. Letos jich přijelo přes dvacet. Sbor dobrovolných hasičů připravil také již tradiční tombolu, ve
které bylo nabídnuto přes 200 cen. Členové sboru, kteří akci připravovali, děkují touto cestou všem dárcům za sponzorské dary. Zábavu navštívilo 90 lidí, kteří se náramně bavili a s výhrami z tomboly
odcházeli spokojeni.
Co závěrem? Je jen škoda, že se Pěkné hodinky zúčastnilo pouze 18
domácích. A chce se mi věřit, že se jako Chelčičtí do příštích let polepšíme a nenecháme tuto tradici, které se účastnili již naši dědové
a otcové, zaniknout.
Petr Janka, Starosta SDH

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XIII. - 2011				

Listopad - Prosinec

FK Chelčice
S
P
O
R
T

10

Trápení v útoku stálo „A“ tým body
8. 10. 2011 FK Chelčice – Blatná A

0:1 (0:1)

branka: Jiřinec
rozhodčí: Ťupa – Trkovský, Holman
sestava FK Chelčice: Novák – Trobl, Pícha, Varyš, Lácha – Turek, Lang,
Kortus Pe., Valenta – Šácha (Kortus K.), Jakš
sestava Blatná: Reguš – Skuhravý, Rubáš D., Petrášek, Rubáš O. (Marek) –
Merašický, Prokopec (Peleška), Vanduch, Nový – Jiřinec, Mišiak T.
Zápas byl po většinu času vyrovnaný a odehrával se převážně mezi šestnáctkami obou týmů. V první půli využila jednu z mála šancí na obou stranách
pouze Blatná, kdy po chybě v domácí obraně dotlačil míč do branky Jiřinec.
Do druhého poločasu nastoupili domácí s velkým odhodlání výsledek otočit,
ale v útoku se trápili a vytvořili si pouze jedinou vyloženou šanci. V té Jakše
výborným zákrokem vychytal hostující Reguš. V závěru si Blatná již výsledek pohlídala. Zápasu by spíše slušela remíza, ale díky bezradnosti Chelčic
v útoku si odvezli všechny body hosté.

Chelčice umožnily Vimperku jít do čtyřgólového trháku, marná stíhačka
15. 10. 2011 Šumavan Vimperk – FK Chelčice 5:2 (3:0)
branky Chelčic: Jakš, Šácha
rozhodčí: Šnajder – Turek, Pfeffer
sestava Šumavan Vimperk: Formánek – Pechlát, Prochaska, Sýs, Zimmermann, Blahout, Málek, Děd, Kurz (62. Janda), Císař M., Císař P.
sestava FK Chelčice: Novák – Trobl (86. Hraba), Varyš, Kortus P., Lácha
(60. Max) – Turek, Lang, Kortus K. (61. Pícha), Valenta – Šácha, Jakš
Do první šance zápasu se po rohu dostal hostující Varyš, ale obránci jeho
střelu zablokovali. Na druhé straně po rohu zahrozili i domácí, ale vše vyřešil
Novák. V 7. minutě byl Vimperku odpískán ofsajd, Valenta chtěl rychle rozehrát, míč však nahrál na kopačky domácích, kteří přečíslili obranu Chelčic a
ujali se vedení – 1:0. Za minutu mohlo být vyrovnáno. Varyš odcentroval na
Jakše, který přiťukl Šáchovi, jenž se mohl Formánka zeptat, kam to chce, ale
domácí gólman jeho střelu špičkou kopačky vyrazil na roh.
Z protiútoku přidali domácí další gól, když hostující obrana místo odvrácení
balonu signalizovala ofsajd a přestala hrát – 2:0. V 19. minutě nabídla obrana
Chelčic Vimperku další šanci, při špatně zahrané malé domů, ale domácí
nabídnutou příležitost nevyužili. Mezi 20. a 30. minutou pak měl Vimperk
jasně navrch, zahodil několik možností navýšit vedení a hosté se v této části
hry spíše hádali, než aby se soustředili na hru.
Další branku přidali domácí v 31. minutě. Turek ztratil balon na hranici šestnáctky domácího týmu a z rychlého brejku skóroval Málek – 3:0. Domácí si
do poločasu vypracovali ještě jednu dobrou šanci. Formánkův dlouhý výkop
propadl za obranu Chelčic, kde se k němu dostal domácí útočník a jeho střela
jen těsně minula šibenici.
Po změně stran začali být hosté aktivnější a domácí na chvilku zatlačili.
Tento tlak ukončil hlavní sudí, který neodpískal před pokutovým územím
evidentní faul na hostujícího hráče a domácí z brejku zvýšili na 4:0. Chelčice
se nadále snažily hrát aktivně a dočkaly se branky v 57. minutě. Lang rozehrával standardní situaci, nacentroval do šestnáctky, kde přesně našel Jakše
a za jeho hlavičkou na vzdálenější tyč se Formánek natahoval marně – 4:1.
Poté se střídaly šance na obou stranách. Nejprve Novák vychytal v nájezdu
domácího Málka. Na druhé straně pak snížil z trestného kopu Šácha na 4:2,
když míč, který by Formánkovi jistě nenadělal větší starosti, nevyzpytatelně
odskočil na drnu před brankou. V 72. minutě chytil Novák další samostatný
únik. Tentokrát na něm ztroskotal Císař. Velkou šanci měl také chelčický
Varyš, který po rohu hlavičkoval jen těsně nad.
Deset minut před koncem nejprve rozhodčí odpískal proti Chelčicím penaltu,
když si Turek při snaze odvrátit centr nastřelil vlastní ruku. Po protestech kapitána Šáchy a poradě s pomezním svůj verdikt změnil a zahrával se míč rozhodčího. O minutu později utnul šance hostů na další zkorigování výsledku Málek,
který unikl po levé straně a přeloboval vybíhajícího Nováka. Po tomto gólu
Vimperku už se zápas pouze dohrával. Chelčice podaly ve druhé půli zlepšený
výkon, a nebýt chyb v prvním poločase, mohly pomýšlet na bodový zisk.

Hosté ze Stach nevyužili v Chelčicích
svých příležitostí a nakonec museli litovat
22.10. 2011 FK Chelčice – Sokol Stachy 2:0 (1:0)
Chelčice: Hostující Sokolové neodehráli zrovna šťastný zápas. Chelčice si
vytvořily převahu a tlačily se k vápnu Stach. Jejich gólman Hebký měl plné
rukavice práce, podlehl až střele Varyše po sedmnácti minutách hry. Ve druhém poločase hosté hodně přidali a na jejich hře to bylo znát. Tlak ale žádný
gólový úspěch nepřinesl. Naopak v posledních vteřinách přišli o vyloučeného Dvořáka a navíc podruhé inkasovali. K jejich škodě se dá říci, že se o
daleko příznivější výsledek připravili sami.
Do zápasu vstoupili lépe domácí. Po pár minutách se do šance dostal po
dobré přihrávce K. Kortuse Turek. Jeho střela z vápna však branku netrefila.
Hosté o sobě dali také vědět, když přečíslili obranu Chelčic. Hostující Šíp
byl osamocen před brankou, ale centr nedokázal z první usměrnit tak aby
skóroval. Další dobrou šanci měl chelčický Šácha, kterého vysunul Kopenec, ale obránci Stach jej vytlačili ze střeleckého úhlu.
V 16. minutě napřáhl z dálky Kopenec a mladý gólman Stach s problémy
vyrazil na roh. Ten domácí rozehráli nakrátko, nacentrovali do vápna, kde
přetažený balon vrátil před branku Šácha. Tam byl špatně pokrytý Varyš
a vstřelil první gól domácích – 1:0. Chelčice se dále dostávaly do šancí.
Nejprve Šácha po centru hlavičkoval těsně vedle. Poté tentýž hráč obešel
od rohového praporku obránce Stach, jeho přihrávku skrze malé vápno ale
nedokázali dva jeho spoluhráči dotlačit do branky.
Ve 34. minutě nabídli domácím dobrou šanci obránci Stach. Jakš aktivně
napadal jejich rozehrávku, a ti pak zazmatkovali a nahráli na hranici vápna
Šáchovi. Do jeho střely stačil dát obránce nohu a tečoval ji tak na břevno.
Hosté se dostali k zakončení až dvě minuty před půli. Turek po rohu hlavičkoval do břevna Novákovy branky. Na opačné straně pak ještě po centru
hlavičkoval Šácha, ale netrefil.
Druhý poločas začaly Stachy daleko aktivněji a měli téměř celou dobu navrch. Do první šance se dostal kapitán Heidenreich. Jeho střelu Novák reflexivně vyrazil. O chvilku později přihrával Heidenreich na Záleského, který z
hranice šestnáctky napálil břevno. Pak měl šanci Šíp, ale trefil přesně náruč
Nováka. Stachy si po hodině hry vytvořily trvalý tlak a domácí nebyli schopni založit kloudnou akci směrem dopředu.
V 67. minutě se dostal sám před Nováka Voldřich. Snažil se jej přelobovat,
ale domácí brankář jeho úmysl vystihl. Největší šanci hosté zahodili v 71.
minutě. Nejdříve skončila Voldřichova tečovaná střela na tyči domácí branky. Následně se po rohu dostal k míči Sedláček. Sám před brankou však trefil
opět jen břevno.
Domácí trenér Nárovec ve snaze otupit tlak hostů pustil na hřiště Langa,
který nebyl pro zápas zcela fit a zůstal od začátku na lavičce. Tento záměr mu
vyšel a dvě dobré příležitosti měl Valenta. Nejprve jeho nepovedený centr
málem zapadl k tyči branky hostů. Za minutu to tentýž hráč zkusil z dálky a
střela těsně minula tyč.
V posledních deseti minutách to byla spíše bitva o každý balon než nějaká oku lahodící podívaná. Na obou stranách padlo několik žlutých karet. V
nastavení byl vyloučen hostující Dvořák, který stáhl unikajícího domácího
hráče. Rozhodčí to ocenil žlutou kartou, a jelikož pár minut před tím dostal
kartu také za faul, putoval do sprch. Ve druhé minutě nastavení pečetil vítězství Chelčic Šácha, který dorazil pokus Jakše zakončujícího nůžkami centr
Langa. Hosté a jejich fanoušci si po utkání stěžovali na výkon rozhodčích,
ale kdyby využili své šance a odvezli si z Chelčic všechny body, nemohl se
tomu nikdo divit.
Branky: 17. Varyš, 90. Šácha
Rozhodčí: Písek – Vítek, Urban, Delegát: Maroušek
ČK: 0:1 (90. Dvořák)

Sestavy

FK Chelčice: Novák – Pícha, Kopenec (46. Max), Varyš, Lácha – Turek (57.
Trobl), Kortus K. (76. Lang), Kortus P., Valenta – Šácha, Jakš
Sokol Stachy: Hebký – Dvořák, Turek, Sedláček, Heidenreich, Novotný,
Druta, Šíp, Kraml, Záleský, Oldřich
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FK Chelčice
Strunkovice se doma snažily,
předhonily konkurenty z Chelčic
29.10. 2011 Blaník Strunkovice – FK Chelčice 4:1 (1:1)
Strunkovice: Oba soupeři byli v minulém kole vcelku úspěšní. Strunkovice si
odvezly z Bělčic důležitý bod po remíze 1:1 a Chelčice zase doma pokořily
Stachy 2:0. Ve svých výsledcích chtěly pochopitelně pokračovat, ale daleko
úspěšnější byli nakonec domácí fotbalisté. Díky tomu fotbalisté Blaníku postoupili o příčku výš na sedmou úroveň a svého soupeře nechali za sebou.
Zápas začal opatrnou hrou z obou stran. První šanci měl v 9. minutě domácí
Pelech, jehož střela z dálky minula branku Chelčic. Na druhé straně zahrozil
Šácha, který střílel po Turkově centru nad. Stejně dopadla i šance P. Kortuse
o pár minut později. V 16. minutě se už hosté dočkali. Jakš vystihl špatnou
rozehrávku strunkovické obrany a sám před Turkem nezaváhal – 0:1. Vzápětí poskytl podobnou šanci domácím K. Kortus, který ztratil balon před
vápnem. Strunkovice však nabídnutou příležitost nevyužily.
Další gól Chelčic mohl přidat opět Jakš, jehož našel Šácha kolmicí za obranou Strunkovic. Postupoval sám na Turka, ale přeloboval jak domácího
brankáře, tak i branku. Ve 22. minutě se dočkali gólu i domácí. Křenek napřáhl za hranicí šestnáctky a křižnou střelou, která se od tyče odrazila do
branky, nedal Novákovi šanci – 1:1.
O minutu později zkusil štěstí z dálky V. Beneš a Novák musel nadvakrát
krotit balon v rukavicích. Zápas se pak odehrával především uprostřed hřiště a do jediné šance se dostal chelčický Jakš, ale nezamířil přesně. O největší
vzruch před půlí se postaral zaběhnutý pes, kvůli kterému se několik minut
nehrálo, než se jej podařilo pořadatelům odchytit.
Ve druhém poločase měli více míč na kopačkách hosté, ale do šancí se dostávaly většinou Strunkovice. První z nich měl jedenáct minut po obrátce
Pelech, který mířil těsně vedle. V 59. minutě se domácí dostali do vedení. Křenek ukořistil uprostřed hostující poloviny špatnou rozehrávku, udělal několik rychlých kroků k brance Chelčic a další nechytatelnou střelou
zvýšil na 2:1.
Vynikající šanci na vyrovnání měl hostující Turek, který postupoval sám na
svého jmenovce v domácí brance, ale šanci trestuhodně zahodil. Chelčice
se tlačily do útoku, ale v 64. minutě přišla další jejich chyba. Vracející se
Pícha přiťukl míč hlavou k Novákovi, který si chtěl míč pustit do šestnáctky,
aby jej mohl chytit do ruky. Za balonem dobíhal domácí útočník, a když si
Novák uvědomil, že rychlejší bude hráč Strunkovic, rozhodl se pro odkop
do bezpečí. Trefil však napadajícího Šabršulu, kterému se odrazil míč před
prázdnou branku a nebyl pro něho problém skórovat – 3:1.
Směrem dopředu už toho Chelčice mnoho nevymyslely. Dvě dobré šance
měl domácí Křenek. Nejprve jeho lob vystihl Novák a podruhé nezamířil
přesně. Poslední dvě příležitosti si hosté vytvořili v 81. a 82. minutě. V
první Šácha hlavičkoval po rohu těsně nad, v té druhé vychytal Jakše Turek.
Pět minut před koncem zápasu přidal pojistku domácích Pelech a upravil na
konečných 4:1. Strunkovicím stačila k zisku tří bodů hra, kdy místo snahy
tvořit vyčkávaly na chyby hostů, které dokázaly využít. Chelčice opět doplatily na špatnou produktivitu v útoku.
Branky: Křenek 2, Pelech, Šabršula – Jakš.
Rozhodčí: Trkovský – Voldřich, Klíma.

Sestavy

FK Chelčice: Novák – Max, Varyš, Pícha, Lácha – Turek, K. Kortus (68.
Valenta), P. Kortus, Lang – Šácha, Jakš.
Blaník Strunkovice: Turek – Krump, Rejžek (46. Šabršula), Jirkovský, Pelech, V. Beneš, Brych, P. Beneš, Křenek, Brabec (71. Mottl), Richter.

FK Chelčice – Vlachovo Březí 2:1
Do první velké příležitosti se dostali hosté, ale nevyužili ji. Poté měli ještě několik slibných příležitostí, ale naložili s nimi stejně. My jsme první
šanci měli až v 25. minutě, Kopenec to zkusil jak jinak než z dálky, avšak
mimo branku. Zanedlouho se prosadil Šácha po rohu - 1:0. Hosté stačili do

přestávky vyrovnat, když vyšachovali kompletně naši obranu. Začátek druhého poločasu patřil opět soupeři, ale opět své šance nevyužil, což ho stálo
body. V poslední půlhodině jsme si příležitosti vypracovávali zejména my.
Jednu z nich proměnil osm minut před koncem Varyš.
Sestava: Novák - Varyš, Pícha, Kopenec, Lácha - K. Kortus, P. Kortus,
Lang, Turek -Šácha, Jakš.

Chelčice se nerozloučily s podzimem
a svými fanoušky nejlepším výkonem
12.11. 2011 FK Chelčice – FK Lažiště B 1:1 (1:1)
Chelčice: Poslední zápas podzimu nenabídl žádnou velkou podívanou. Hosté hráli zodpovědně směrem dozadu a domácím se vůbec nedařila kombinace. Nakonec si mohli po závěrečném hvizdu rozhodčího Valeše oddechnout,
protože zápas se jim vůbec nepovedl a za získaný bod mohou být rádi.
V první příležitosti utkání se objevil domácí Šácha, ale jeho střela z úhlu
minula branku. V 19. minutě byl ve velké šanci hostující Holub, ke kterému
se dostal sražený míč po centru, avšak nikým neatakován na velkém vápně
nemířil přesně. Chelčice hrozily spíše náznaky šancí. V jedné takové byl
Šácha s Varyšem, ale ani jeden z nich nedosáhl na dobrý centr K. Kortuse.
Ve 32. minutě se po jednom z brejků ujali hosté vedení. Holub postupoval z
úhlu na branku a v momentě, kdy proti němu začal Novák vybíhat, přihrál
balon do středu vápna, kde pro Soukupa nebyl problém uklidit míč do odkryté branky – 0:1.
Za tři minuty se řítil do šance Iliev, poté co obraně Chelčic propadl dlouhý
nákop. Únik útočníka Lažistě zastavil na poslední chvíli skluzem Pícha. Po
několika minutách měli hosté další šanci, když K. Kortus ztratil uprostřed
hřiště míč a hosté šli čtyři na dva domácí obránce. Soukup se dostal sám
až před Nováka, ale střelou kolem domácího gólmana netrefil branku. V té
době byli hosté lepší a s domácími to vypadalo velmi bledě. Tři minuty před
půlí je vrátil do hryTurek, který se štěstím prošel sám celou obranu a sám
před Kučerou chladnokrevně zakončil – 1:1.
Ve druhém poločase se obraz hry moc nezměnil. Nejdříve nadělal starosti
hostujícímu brankáři přízemní střelou z trestného kopu K. Kortus. O chvíli
později nedosáhl Jakš na Šáchův centr. Domácího Nováka pak vyplašila
střela Ilieva zpoza vápna, která šla těsně vedle tyče. Do poslední velké šance
domácích se v 77. minutě dostal střídající Max, který po centru hlavičkoval
na branku. Míč už se snášel za překonaného Kučeru, ale za něho zaskočil
jeden z obránců a na poslední chvíli vyhlavičkoval míč nad branku.
Posledních deset minut patřilo jednoznačně Lažištím. Nejprve šel sám na
Nováka Iliev. Domácí brankář dobře vyběhl a výborně si poradil i s dorážejícím Kotrchem. Poté se v náznaku šance ještě objevil Šácha a Varyš, ale
oba hlavou mířili velmi nepřesně. Spíše to vypadalo, jako když pomáhají
Lažištím s bráněním. V 85. minutě střílel nebezpečně lažišťský Hodina. Novák jeho pokus vyrazil a dobíhající Iliev mířil mimo branku.
Minutu před koncem vyrobil domácí Valenta velkou hrubku, když poslal
malou domů Novákovi, ale přihrávka neměla potřebnou razanci. Zachránit
situaci se podařilo Píchovi, který vypíchl balon unikajícímu Ilievovi. Ten se
k zakončení ještě dostal, ale byl tísněn a jeho střela šla těsně nad branku. Po
této akci rozhodčí zápas ukončil a Chelčickým se asi ulevilo.
Branky: Turek – Soukup
Rozhodčí: Valeš – Kolář, Jeřábek
ŽK: 4:1

Sestavy

FK Chelčice: Novák – Varyš, P. Kortus, Pícha, Lácha – Trobl, Lang, K.
Kortus (63. Valenta), Turek – Jakš (71. Max), Šácha
FK Lažiště B: T. Kučera – Pěsta, Turek, Holub, Z. Kučera, Iliev, Hodina,
Brzobohatý, Podlešák, Soukup, Kotrch

Referáty připravil
Jiří Iral mladší
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Oznámení
CK FLORIA PASÁŽ OD KORUNA VODŇANY
Knihovna Petra Chelčického zve na

VÁNOČNÍ KURZ BALENÍ DÁRKŮ,
který se koná v sobotu 17. 12. 2011 od 16 hod.
v Obecním hostinci v Chelčicích.

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí své blízké překvapit
pod vánočním stromečkem dárkem, který se jim bude líbit
dřív, než ho rozbalí.
Během kurzu se naučíme mnoho netradičních způsobů balení
dárků, poznáme nové materiály a doplňky. Každý zájemce si
přinese 2 – 3 dárky a pod vedením paní aranžérky Hany Milotové (kterou někteří již znají z podzimního aranžování ze
sušin) si je společně zabalíme.

tel. 383 384 001, 602 493 909, www.ckfloria.cz,
ckfloria@ckfloria.cz

ADVENT S CK FLORIA
PRAHA – KOŇSKÁ SHOW APASSIONATA
Nová jedinečná podívaná, v níž vystupuje 40 koní z celého světa,
tentokrát pod názvem Věčné přátelství. Před představením je možné navštívit adventní trhy v centru Prahy.
sobota 17. 12.

		

Kč 1 000, 900 včetně dopravy

VÍDEŇ - ADVENTNÍ KOUZLO

Poplatek je 200 Kč.

Tradiční předvánoční návštěva rakouské metropole spojená s prohlídkou nejhezčích míst a velkolepých adventních trhů. Nádherná
předvánoční atmosféra a úžasná výzdoba plná světel.

Cena zahrnuje veškerý obalový + zdobicí materiál a
hlavně šikovné rady a nápady
paní aranžérky.

VÁNOČNÍ DÁRKY OD CK FLORIA
TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FUSSING

Pro více informací a předběžné nahlášení účasti kontaktujte
sl. Andreu Vítovcovou na tel. 776 279 710 nebo email:
AndreaVitovcova@seznam.cz

neděle 18. prosince

Kč 520/490

Tradiční, velmi oblíbený zájezd do termálních lázní v Bavorsku
Kč 600, děti a senioři Kč 550 vč. vstupného na 5 hodin
pondělí 26. prosince sobota 7. ledna – spolu s povánočními výprodeji v Pasově /Kč 290/

PRAHA – MUZIKÁL DĚTI RÁJE – NAPOSLED

Anna GORALOVÁ
MASÁŽNÍ STUDIO FLORIA
poliklinika Vodňany II. patro proti ordinaci MUDr. Linhartové

MASÁŽE KLASICKÉ REGENERAČNÍ REKONDIČNÍ
pondělí, úterý, čtvrtek 9 – 16 hod
kdykoli i mimo tuto dobu po objednávce
na telefonním čísle 773

52 52 87

SKVĚLÝ VÁNOČNÍ DÁREK – POUKAZ NA MASÁŽ
POUKAZY NA MASÁŽE LZE ZAKOUPIT I NA FAKTURU

VÝHODNÉ CENY PERMANENTEK
MASÁŽ OD NÁS – POTĚŠÍ A HLAVNĚ POMŮŽE
příjemné prostředí úleva od bolesti pohoda a relaxace
přátelské a vlídné zacházení výhodné ceny

Krásný muzikál plný největších hitů Michala Davida. Poslední příležitost – skvělý vánoční dárek – posledních 10 míst. Odjezd dopoledne, prohlídka vánoční Prahy.
úterý 27. 12.

MAĎARSKO – TERMÁLNÍ LÁZNĚ BŰKFÜRDÖ
Pobyt v oblíbených termálech v Maďarsku. Cena zahrnuje dopravu,
3 dny koupání, 2x ubytování se snídaní a služby průvodce.
28. – 30. 12.

Kč 3 490 děti do 12 let Kč 3 190

PRAHA - AKVAPARK ČESTLICE
Celodenní pobyt v největším českém akvaparku – mořské vlny.
Divoká řeka, tobogány, skluzavky, vířivky, sauny atd.
pátek 30. 12. dospělí Kč 850, dítě do 100 cm Kč 250, dítě do 150 cm
Kč 650, slevy pro rodiny

PRAHA – NÁRODNÍ DIVADLO – NAŠI FURIANTI
Klasická veselohra z české vesnice. Hrají: M. Donutil, J. Stěpnička,
T. Medvecká, D Prachař.
pátek 20. 1.

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

Kč 990

Kč 650

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

V aktuálním čísle mohou být uveřejněny pouze příspěvky dodané do 15. dne předešlého měsíce před uzávěrkou. Na všechny uvedené
příspěvky mají výhradní práva jejich autoři, další publikování je dovoleno pouze se souhlasem redakční rady. Předplatné je možné zajistit na
Obecním úřadě v Chelčicích. © 2011 OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS
V CHELČICÍCH 2011
Obec Chelčice ve spolupráci s o.s. Mája-Tvořivé Chelčice a jeho kluby, s Římskokatolickou farností Chelčice a příznivci Chelčic
připravila pro všechny zájemce pestrý adventní a vánoční program. Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás.

Pondělí

5

Příchod sv. Mikuláše do Chelčic
Klub Průhon (o.s. Mája-Tvořivé Chelčice) pořádá od 17 hodin Mikulášskou obchůzku po vsi a může Vás navštívit v jednotlivých
domácnostech. Návštěvu si můžete objednat v obecním obchodě.

Prosinec

Pro chelčické děti a rodiče navštěvující Klubíčko, divadelní soubor Chelčické štěstí a keramický kroužek pořádá o.s. Mája-Tvořivé Chelčice „Mikulášskou návštěvu s anděly“ v klubovně Klubíčka od 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Dopředu se prosím nahlaste v pátek na zkoušce koled v Klubíčku.

Pátek

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

9

Prosinec

Přijďte si všichni poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích, rozsvítit vánoční strom, zazpívat si a pokusit se překonat rekord
z roku 2008. Podpořme tak tradici „českého Ježíška“. Sraz u vánočního stromu na návsi v Chelčicích v 14.45 hodin.

3. adventní neděle – od 14 hod. na návsi u vánočního stromu

Neděle

11

Prosinec

Adventní přání a zpívání u vánočního stromu na návsi
Soutěž pro děti u vánočního stromu: O krásnou vánoční ozdobu (prosíme děti a rodiče, aby si nosili ozdoby s sebou na 14 hod.)
V obecním hostinci zpěv, adventní punč, tvořivá dílna plná přání, ozdob a voňavého cukroví…
Kulturní vystoupení dětí z MŠ Chelčice a dětského divadelního souboru Chelčické štěstí
Předání drobné pozornosti občanům od Obce Chelčice a občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice

Sobota

17

Prosinec

Kurz balení vánočních dárků
Knihovna P. Chelčického zve všechny zájemce na kurz, kde se naučíte mnoho netradičních způsobů balení dárků. Kurz se koná
od 16 hodin v Obecním hostinci v Chelčicích, vede ho profesionální aranžérka paní Milotová, cena kurzu je 200 Kč.

Štědrý den

Sobota

24

Prosinec

Neděle

25

Prosinec

Pondělí

26

Prosinec

Neděle

8

Od 14 hodin můžete před kostelem sv. Martina prožít Živý betlém s koledami i koledníky, zvířaty i nebeským andělem. Nebude
chybět ani dětský punč a svařené víno pro dospělé. (Přivítáme od chelčických hospodyň malý talířek cukroví pro návštěvníky i kolední-

ky. Zaneste jej prosíme do Chelčického domova sv. Linharta. Moc děkujeme.)

Od 14.30 do 15 hodin si můžete přijít do vánočně vyzdobeného kostela sv. Martina poslechnout a zazpívat vánoční koledy s dětmi z Chelčického štěstí.
Štědrovečerní mše sv. začne v 15 hod. Celebrovat bude P. M. Nikola. Po celou dobu programu si můžete odnášet do svých domovů Betlémské světlo.

Boží hod vánoční
11 hodin – mše svatá v kostele sv. Martina
17 hodin – Vánoční sváteční koncert v kostele sv. Martina
Účinkují: O. Jelínková (zpěv), L. Ebelová (varhany), P. Trefná (flétna), A. Hejcman (basklarinet)

Svátek sv. Štěpána
11 hodin – mše svatá v kostele sv. Martina

Neděle

1

Leden

Nový rok
Slavnost Matky Boží Panny Marie
11 hodin – mše svatá v kostele sv. Martina

Chelčická obchůzka Tří králů
Od 12 hodin budou dvě skupiny dětí ze souboru Chelčické štěstí chodit naší vesnicí po „Chelčické obchůzce Tří králů“. Výtěžek
z letošní sbírky bude rozdělen pro charitativní účely pro nemocné děti a pro Chelčický domov sv. Linharta.

Leden
Přejeme Vám všem klidný předvánoční čas, láskyplné Vánoce a nový rok 2012 plný zdraví a optimismu.
Také v příštím roce se těšíme na společné setkávání s Vámi.
Obec Chelčice ve spolupráci s o.s. Mája-Tvořivé Chelčice a Římskokatolickou farností v Chelčicích

