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Živý betlém poprvé v Chelčicích

Přečtěte si:
Z radnice / 2-7

„Pastýři milí, muži i ženy, pospíchejte, na malé dítě se všichni podívejte. Narodil se
dnes Kristus Pán, Bůh seslal Spasitele k vám. Nebojte se!“

Ze života spolků / 8-11
Oznámení / 12

Takovouto zvěst, poselství a radost přinesl letošní Štědrý den v Chelčicích.

Přítel jako bezpečný stan
Po šesti letech s dětmi na „mateřské dovolené“
a uvnitř života v naší obci jsem opět vstoupila
mezi „lidi ve světě“, kde se pohybuji mezi různými sociálními skupinami… ač už jsou to studenti, lidé se zdravotním či mentálním handicapem, maminky na mateřské dovolené, malé
děti, kolegové v práci, spoluobčané a tak dále…
Stále více si uvědomuji, jak fenomén opravdového PŘÁTELSTVÍ je důležitý a vzácný. „Přátelství je jako slunce, které prozáří život člověka.“ Tak je poznal římský filozof Marcus Tullius Cicero: „Kdo odstraňuje ze života přátelství, odnímá vesmíru slunce.“ Bez přátelství se
stává život ponurým a neradostným. Psychologové dokazují, že lidé bez přátel trpí mnohem více ranami osudu a krizemi. Nedokáží totiž překonat zážitek hlubokého utrpení. Právě
v něm se osvědčuje přítel. Přítel je také nejlepší terapeut v osamění a ublížení. Johann Wolfgang von Goethe k tomu poznamenal: „V srdci přítele zas a zas ozvěnou tiší se bolesti tón.“
V posledním čase jsem více o přátelství přemýšlela a překvapilo mě, když jsem o něm
např. se studenty mluvila, jak málo z nich má
opravdového přítele, přítelkyni… O co víc mě
potěšil jeden tatínek dětí z Chelčického štěstí,
který mi děkoval za své děti, jak se jim moc líbil letošní Štědrý den a Živý betlém… Chválil si, že nešla technika zvuku a mikrofony: „To
vůbec nevadilo, že to tak nekřičelo… kdo chtěl,
tak si šel blíž a slyšel a my jsme si s přáteli
mohli alespoň popřát a pozdravit se… to přece patří k Vánocům!“ Uvědomila jsem si, jak
často chceme mít věci, které děláme, dokonalé
a „přesně nalajnované“, ale někdy je mnohem
více „jen být“, být pro druhé, kteří potřebují „jen“ vyslechnout a povzbudit… Přítel není
rádce. Stojí prostě u mne a při mně. Vyslechne
mě, aniž by hodnotil, co říkám. Mohu před ním
vyslovit, co cítím, nemusím se stále kontrolovat. Vím, že je to u něj dobře uloženo. Příteli
mohu říct všechno, aniž bych vážil každé slovo. Když mu svěřím, co mě tíží a rmoutí, bolest
je „poloviční“… a je mi lehčeji u srdce.

Odpolední vánoční program začal ve 14 hodin v kostele sv. Martina, kam si každý
mohl přijít poslechnout koledy, které pro všechny na kůru hráli a zpívali mladí lidé ze
souboru Chelčické štěstí, prohlédnout si vánoční betlém, odnést si Betlémské světlo
a prožít vánoční mši sv. Po této mši sv. pozdravil všechny vánočním slovem ThDr. P.
Patrik Maturkanič, PhD., pan starosta Chelčic Jiří Iral a tři andělé přišli všechny pozvat do venkovních prostor před kostel k prožití Živého betléma. Tam již čekalo plné
prostranství spoluobčanů, při východu z kostela a chelčického hřbitova stáli malí andílci, u ohýnku se hřáli malí i velcí pastýři a před neorenesančním obrazem s vánočním reliéfem Svaté rodiny stála živá opravdová svatá rodina – Maria s Josefem a v
jesličkách malý Ježíšek, nejmladší chelčický spoluobčan, Matějíček Šmíd.
Koledou „Půjdem spolu do Betléma“ začal program celého letošního vánočního Živého betléma. „Lidé v Chelčicích si žijí svým životem, pracují, odpočívají, radují se a
zpívají“… tak vše začínalo společně s lidovými písničkami přicházejících hudebníků.
„V té krajině byli pastýři, pobývali pod širým nebem a střídali se v noční hlídce nad
svým stádem. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila, a bázeň na ně padla, veliká bázeň.“ V tu chvíli začal krásný anděl vystupovat do
výšky tří metrů nad Svatou rodinu a hlásal velikou radostnou zvěst: „V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel, to je Mesiáš, Pán. Toto vám bude znamením:
Naleznete děťátko zavinuté do plének a ležící v jeslích.“ Přicházeli další andělé s
pastýři ke Svaté rodině a narozenému Ježíšku a začalo přicházet mnoho lidí poklonit se Jezulátku a přinášeli mu rozličné dary. Chelčické hospodyně se svými dětmi přinášely vánočku, vejce, ořechy, jablka, džbán s vínem, peřinu a další… Na závěr přicházeli Tři králové, kteří se poklonili u jesliček a položili k nohám Ježíška
své dary. V tuto chvíli byl celý živý obraz betléma zaplněný a zazněla nejkrásnější koleda „Narodil se Kristus Pán“ a celý vánoční příběh byl zakončen. V průběhu
jednotlivých scén sletěl anděl z výšin dolů, lidé si popřáli, dali si na zahřátí výborné svařené víno, děti dětský punč z jablečného džusu a pomalu se všichni rozcházeli s lucernami s Betlémským světlem do svých domovů ke štědrovečerní večeři.

- pokračování na straně 7 -

- pokračování na straně 9 -

Klára K. M.

Klára K. M.
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Zápis č. 14/2009 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 7. 12. 2009
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, ing. Lucie Aiznerová,
František Krump
Ověřovatelé: František Krump, ing. Miroslav Dušek
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu.
2. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Miroslava Duška a Františka Krumpa.
č. 14/2009/1
ad 2) Zastupitelstvo obce Chelčice na základě došlých nabídek rozhodlo o výběru
nejvýhodnější nabídky na poskytnutí úvěru na předfinancování a dofinancování projektu „Modernizace místních komunikací
Chelčice“. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Komerční banky a.s.
č. 14/2009/2

Zápis č. 15/2009 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 15. 12. 2009
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
ing. Lucie Aiznerová, František Krump
Ověřovatelé: František Krump, Jan Baloušek
Omluveni: Miroslav Vavruška
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2009 ze dne 11. 11.
2009 a č. 14/2009 ze dne 7. 12. 2009.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení dodatku č. 7 ke Smlouvě o
poskytování služeb v oblasti nakládání
s odpady v k.ú. Chelčice.
4. Schválení rozpočtového provizoria pro
rok 2010.
5. Projednání a schválení poplatku za svoz
TKO pro rok 2010.
6. Schválení návrhu ceny vodného a stočného na rok 2010, předložený provozovatelem vodohospodářské infrastruktury 1. JVS Č. Budějovice.

7. Žádost o navýšení příspěvku na provoz
v roce 2009 v Mateřské škole Chelčice.
8. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 13/2009 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 11. 11. 2009 (trvá
bod 16/c) a č. 14/2009 ze dne 7. 12. 2009.
Bez připomínek. č. 15/2009/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Františka Krumpa a Jana Balouška. č. 15/2009/2
ad 3) OZ jednomyslně schválilo dodatek č.
7 ke Smlouvě v oblasti nakládání s odpady pro rok 2010 s firmou Rumpold Vodňany. č. 15/2009/3
ad 4) OZ schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2010 s možností čerpat finanční prostředky do výše 50 % skutečných
výdajů roku 2009. č. 15/2009/4
ad 5) OZ jednomyslně schválilo výši poplatku za svoz TKO pro rok 2010 ve stejné výši jako v roce 2009. Sazba poplatku
činí 448 Kč/osobu/rok, pro osoby 70 let a
starší a držitele průkazu ZTP-P je výše poplatku 250 Kč/osobu/rok, poplatek majitelů
rekreačních objektů 500 Kč/rok. Dále OZ
jednomyslně schválilo Ceník obce Chelčice za svoz TKO pro podnikatele – za jednu popelnici zaplatí 1 300 Kč/rok a za každou další 800 Kč/rok. Na základě tohoto rozhodnutí zastupitelé schválili novou
obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Chelčice pro rok 2010.
č. 15/2009/5
ad 6) OZ schvaluje návrh ceny vodného a
stočného na hospodářský rok 2010 předloženého provozovatelem vodohospodářské
sítě firmou 1. JVS a.s., ČB. Dvousložková
cena vodného a stočného činí 50,33 Kč za
m3 bez DPH. Vodné 28,69 Kč/m3 a stočné
21,64 Kč/m3 bez DPH. č. 15/2009/6
ad 7) OZ jednomyslně schválilo navýšení
příspěvku na provoz MŠ Chelčice na rok
2009 ve výši 8 000 Kč. č. 15/2009/7
ad 8)
a) OZ jednomyslně schválilo uzavření
smlouvy o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností (zářivky,
úsporné žárovky, výbojky atd.) s firmou
Ekolamp. č. 15/2009/8/a
b) OZ neschválilo příspěvek na zřízení
Babyboxu v Písku. č. 15/2009/8/b
c) OZ ukládá starostovi projednat podmínky smlouvy o nájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví Obce Chelčice v k.ú.
Stožice s panem Martinem Holečkem. č.
15/2009/8/c

d) OZ bere na vědomí informaci starosty
o žádosti na pronájem pozemku č. 448/2 a
p.č. 448/3 ve vlastnictví obce a bere na vědomí neschválení této žádosti.
č. 15/2009/9/d
e) OZ revokuje veškerá předchozí usnesení o schválených nájemních smlouvách
na nemovitý a movitý majetek obce.
č. 15/2009/8/e
f) OZ bere na vědomí veškeré uzavřené a
schválené nájemní smlouvy na nemovitý a
movitý majetek.
č. 15/2009/8/f
g) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
smlouvy o dílo p. Petra Heidingera na zpracování podkladů k zadávacímu řízení na
stavební práce s názvem „Dodavatel stavebních prací - MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ CHELČICE“.
Výše uvedená veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Modernizace místních komunikací Chelčice“ podpořeného z ROP NUTS II Jihozápad.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje obsah zadávací dokumentace a výběr těchto firem, které budou jako zájemci osloveny: Akord - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Jan Kakaščík - provádění staveb, š+h Bohunice, s.r.o., Josef Jůn - dřevo trans, Eurovia cs, a.s.
Zastupitelstvo dále jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro výše uvedenou veřejnou zakázku: členové komise - Jiří Iral, ing. Miroslav Dušek, Miroslav
Vavruška, Jan Baloušek, ing. Věnceslava
Jakubcová; náhradníci: ing. Lucie Aiznerová, František Krump, Martina Lukešová, František Vlk, mgr. Michal Jarolímek.
č. 15/2009/8/g

Zápis č. 16/2009 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 30. 12. 2009
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
ing. Lucie Aiznerová, František Krump,
Miroslav Vavruška
Ověřovatelé: Miroslav Vavruška, ing. Miroslav Dušek
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.

Rozpočtová opatření č. 4.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtová opatření č. 4 v paragrafovém
a položkovém znění. č. 16/2009/1

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XII. - 2010					

Leden - Únor

Zprávy z radnice
Zápis č. 1/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 11. 1. 2010
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
ing. Lucie Aiznerová, František Krump
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová,
ing. Lucie Aiznerová
Omluveni: Miroslav Vavruška
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.

Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 15/2009 ze dne 15. 12.
2009 a č. 16/2009 ze dne 30. 12. 2009.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky na poskytnutí úvěru na předfinancování a dofinancování projektu
„Fara Chelčice – výměna střešní krytiny“.
4. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky na dodavatele stavby „Fara
Chelčice – výměna střešní krytiny“.
5. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na dodavatele stavby „Modernizace místních komunikací Chelčice“.
6. Schválení návrhu smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
7. Podání žádosti o umístění pracovníka
na VPP.
8. Schválení převodu pohledávek na
podrozvahové účty.
9. Schválení zveřejnění záměru na pronájem bytových prostor.
10. Schválení uzavření úvěrové smlouvy.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 15/2009 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 15. 12. 2009 (trvá
bod 16/c z jednání ze dne 11. 11. 2009) a č.
16/2009 ze dne 30. 12. 2009. Bez připomínek. č. 1/2010/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a ing. Lucii Aiznerovou. č. 1/2010/2
ad 3) Zastupitelstvo obce Chelčice na základě došlých nabídek rozhodlo o výběru
nejvýhodnější nabídky na poskytnutí úvěru na předfinancování a dofinancování projektu „Fara Chelčice – výměna střešní krytiny“. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka ČSOB, a.s. č. 1/2010/3
ad 4) OZ jednomyslně schválilo na základě doporučení výběrové komise dodavatele stavebních prací na akci „Fara Chelči-

ce – výměna střešní krytiny“ jako nejvýhodnější nabídku firmy CB Building s.r.o.,
Protivín s nabídkovou cenou včetně DPH
2 263 887 Kč. č. 1/2010/4
ad 5) OZ jednomyslně schválilo na základě doporučení výběrové komise dodavatele stavebních prací na akci „Modernizace
místních komunikací Chelčice“ jako nejvýhodnější nabídku firmy Š + H Bohunice
s nabídkovou cenou včetně DPH 9 856 686
Kč. č. 1/2010/5
ad 6) OZ jednomyslně schvaluje návrh
Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem: Modernizace místních komunikací
Chelčice. č. 1/2010/6
ad 7) OZ schvaluje podání žádosti o umístění pracovníka pro výkon veřejně prospěšných prací Úřadu práce v Prachaticích. č.
1/2010/7
ad 8) OZ schvaluje převod pohledávek minulých let na podrozvahové účty a pohledávky z účtů 315/XX budou odúčtovány. č.
1/2010/8
ad 9) OZ vyhlašuje záměr na pronájem
bytu 1 + 0 s příslušenstvím o výměře 34 m2
v budově VÚZ Chelčice čp. 123. Podmínkou pronájmu je stanovena úhrada kauce ve
výši 20 000 Kč. č. 1/2010/9
ad 10) OZ schvaluje uzavření smlouvy
o úvěru na akci „Fara Chelčice – výměna
střešní krytiny“ s ČSOB a.s. č. 1/2010/10

Z

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud produkují komunální odpad v katastru obce Chelčice, že jsou povinny uzavřít
novou mandátní smlouvu s Obcí Chelčice,
a to nejpozději do 5. 2. 2010. Roční cena
za svoz TKO bude platná dle Ceníku obce
Chelčice schváleného dne 15. 12. 2009.
--Vážení spoluobčané,
od pondělí 25. 1. 2010 můžete platit místní
poplatky v kanceláři Obecního úřadu. Složenky rozesílány nebudou, pokud budete chtít poplatek platit převodem z účtu, na
požádání Vám v kanceláři sdělíme variabilní symbol a číslo účtu banky. Chci upozornit, že kromě poplatku za svoz TKO jsou
ostatní poplatky splatné do 15. 3. Poplatek
za svoz TKO, který je placen jednorázově,
je splatný do 30. 4., poplatek, který je placen ve dvou stejných splátkách, je splatný
vždy do 30. 4. a 30. 10. příslušného kalendářního roku.
Žádáme proto o dodržení těchto termínů.
V případě nesplnění této povinnosti musí
obecní úřad (správce poplatku) vydat rozhodnutí, kterým je platební výměr. Jako
sankční opatření může obecní úřad výši poplatku v případě nezaplacení včas nebo ve
správné výši zvýšit až na trojnásobek. Pokud ani v tomto případě nebude zaplaceno,
správce poplatku může přistoupit k exekuci.
Martina Lukešová, účetní

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Chelčice zveřejňuje podle § 39 Sb.,
zákona č. 128/2000 o obcích a na základě usnesení obecního zastupitelstva č.
1/2010/9 ze dne 11. 1. 2010

ZÁMĚR
pronajmout byt 1 + 0 s příslušenstvím o výměře 34 m2 v budově VÚZ Chelčice čp.
123.
Podmínkou pronájmu je stanovena úhrada
kauce ve výši 20 000 Kč,
kterou je nájemník povinen složit před uzavřením nájemní smlouvy.
Tato kauce je vratná.
Tento záměr bude zveřejněn podle zákona
č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích, díl
2, § 39 po dobu 15 dnů od data jeho vyvěšení.
Bližší informace je možné získat v kanceláři Obecního úřadu Chelčice na tel. č. 383
382 479 nebo 777 741 930.
Jiří Iral, starosta obce

Výzva pro majitele psů
Vyzýváme všechny majitele psů, aby si vyzvedli na Obecním úřadě tiskopis „Přihláška k poplatku ze psů“ k vyplnění.
Martina Lukešová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci svá jubilea:
3. 1.
4. 1.
8. 1.
12. 1.
4. 2.
10. 2.
24. 2.

Anna Holečková, 75 let, Chelčice 13
Jana Babická, 50 let, Chelčice 98
Irena Hrnečková, 50 let, Chelčice 99
Václav Kortus, 55 let, Chelčice 97
Marie Sečková, 83 let, Chelčice 76
Marie Konvičková, 73 let, Chelčice 27
Klára Kellnerová, 1 rok, Chelčice 20

Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a
osobní spokojenost.

R
A
D
N
I
C
E

3

Zpravodaj obce Chelčice			

4

Leden - Únor

Zprávy z radnice

Z
R
A
D
N
I
C
E

Ročník XII. - 2010					

Třídit má smysl
Vážení spoluobčané,
na konci tohoto roku lze již částečně hodnotit, jak funguje systém třídění odpadů v
naší obci. V uplynulém roce nás stál každý kilogram netříděného odpadu v popelnici nebo kontejnerech průměrně 2,20 Kč. To
není málo a dá se předpokládat, že náklady na skládkování v budoucích letech stále porostou.
Naproti tomu více jak polovina našich občanů velice dobře pochopila, jak lze tříděním odpadů tyto náklady snižovat. Za polovinu minulého roku, kdy systém evidence tříděného odpadu pomocí čárových kódů
provozujeme, nashromáždili zaregistrovaní
občané 2 314 bonusových bodů, a tak si v
tomto roce mezi sebou rozdělí formou snížení poplatků za popelnice více jak 11 500
Kč. Pokud by tyto tříděné odpady skončily v popelnicích, zvýšily by se naopak naše
náklady svozové firmě více jak o 6 000 Kč.
Z těchto čísel je zcela jasné, že třídit má
smysl a také se vyplatí.
V nejbližší době bude v Chelčicích zřízeno sběrné místo pro gelové baterie, suché
monočlánky všeho druhu, zářivky, výbojky
a úsporné žárovky. Sběrné boxy budou na
Obecním úřadě, prodejně smíšeného zboží
a také ve sběrném dvoře. Prosíme občany,
aby i tyto komodity zařadily do svého repertoáru třídění a v nerozbitém stavu je na
sběrných místech odkládali.
Za zastupitelstvo obce Chelčice zpracoval
Miroslav Dušek
Pozn.: Nalepovací štítky s čárovými kódy, které
mají občané již doma, budou platit i v roce 2010.

Termíny svozu tříděného
odpadu v roce 2010
12. ledna, 9. února, 9. března, 6. dubna, 4.
května, 1. června, 13. července, 10. srpna,
7. září, 5. října, 2. listopadu, 30. listopadu

Termíny svozů TKO 2010
Leden
Středa
Únor
Středa
Březen Středa
Duben Středa
Květen Středa
Červen Středa
Červenec Středa
Srpen
Středa
Září
Středa
Říjen
Středa
Listopad Středa
Prosinec Středa

13.1. a 27.1.
10.2. a 24.2.
10.3. a 24.3.
7.4. a 21.4.
5.5. a 19.5.
2.6., 16.6. a 30.6.
14.7. a 28.7.
11.8. a 25.8.
8.9. a 22.9.
6.10. a 20.10.
3.11. a 17.11.
1.12., 15.12. a 29.12.

Upozorňujeme, že dle obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Chelčice čl. V., odst. 3 jsou občané povinni umístit
nádoby na odpad za účelem svozu od 16,00
hodin dne předcházejícího určenému svozu!

Obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzické osoby
Zastupitelstvo obce Chelčice vydává dne
15. 12. 2009 usnesením č. 15/2009/5 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10
písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. I
Základní ustanovení
Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Chelčice dle zákona č.
337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

Čl. II
Předmět poplatku
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zpoplatňuje obcí zavedený systém ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Čl. III
Poplatník
Poplatníkem je:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek
odveden společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální

rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Čl. IV
Sazba poplatku
1) Fyzická osoba, která má trvalý pobyt na
území obce: 448 Kč/ rok
- poplatek je tvořen:
a) paušální částkou:
250 Kč/ rok		
b) pohyblivou částkou: 198 Kč/ rok
- skutečné náklady na sběr a svoz tříděného a komunálního odpadu za rok 2009:
160 266,80 Kč/ rok
- počet poplatníků:
332 trvale žijících (stav k 31. 12. 2009)
23 staveb určených nebo sloužících 		
k individuální rekreaci
(160 266,80 – 23 x 500): 332 = 448 Kč
částka dle bodu b): je rozdílem skutečných
nákladů na poplatníka a paušální částky
2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu sloužící k individuální rekreaci
- poplatek paušálně: 500 Kč/ rok
(max. ve výši jedné fyzické osoby vzhledem
k jedné stavbě pro individuální rekreaci)
3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci,
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto kalendářního měsíce.

Čl.V
Osvobození
1) Od poplatku je osvobozeno každé třetí
dítě a další nezaopatřené dítě ve věku do 18
let žijící s rodiči ve společné domácnosti.
V případě, že počet dětí do 18 let žijících
s rodiči ve společné domácnosti klesne na
dvě a méně, zaniká toto osvobození na konci kalendářního roku, kdy ke změně došlo.
2) V případě, že fyzická osoba vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a má trvalé bydliště na území obce
Chelčice, je povinna platit sazbu dle bodu
1 čl. IV.
3) Fyzická osoba dle bodu a) čl. III, která
je držitelem průkazu ZTP-P: 250 Kč/ rok
4) Fyzická osoba dle bodu a) čl. III a která v tomto kalendářním roce dovrší 70 a
více let: 250 Kč/ rok
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ČL. VI
Slevy
Poplatníkovi, který platí místní poplatky
včas a ve správné výši a je současně zapojen do systému třídění komunálního odpadu – „svoz pytlů označených čárovým kódem od domu“ podle „Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů“ –, je přiznána sleva ve výši 5 Kč
za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období. Pro účely této vyhlášky se stanovuje hodnota tříděného odpadu následovně:
Tříděný papír (balík nebo pytel s minimální váhou 10 kg)………………………1 bod
Tříděné plasty (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg) ……………………...3 body
Tříděné nápojové kartony (pytel 110 litrů
s minimální váhou 2 kg) …..……....3 body
Tyto slevové podmínky jsou platné do doby
změny v sazbách odměn pro obec ze strany autorizované obalové společnosti EKO-
KOM, a.s., která je upřesňuje čtvrtletně.

Čl. VII
Splatnost poplatku

1) Poplatník uhradí poplatek bez vyměření v těchto lhůtách:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt – ve dvou stejných splátkách, vždy
do 30. 4. a 30. 10. příslušného kalendářního roku.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci – jednorázově ke dni 30. 4. příslušného kalendářního roku.
c) Poplatek lze zaplatit jednorázově, nejpozději však do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
d) V případě, že dojde k zániku poplatkové povinnosti, doplatí poplatník dlužný poplatek do 30 dnů ode dne, kdy poplatková
povinnost zanikla.
2) Poplatek se platí na účet obce Chelčice
převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti do pokladny OÚ Chelčice. V případě
platby složenkou nebo převodem z účtu je
poplatník povinen vyžádat si na OÚ Chelčice variabilní symbol platby. Složenky na
požádání vydá OÚ Chelčice.

Čl. VIII
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit vznik poplatkové povinnosti správci poplatku nejpozději do 30. 4. 2010.

2) V případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního
roku je poplatník povinen tuto skutečnost
nahlásit do 15 dnů od doby, kdy tato skutečnost nastala.
V případě nároku na nižší sazbu pro držitele průkazu ZTP-P nebo osvobození dle čl.
V je nutno uvedenou skutečnost doložit příslušným dokladem (průkazem ZTP-P, rodnými listy dětí, potvrzením o pobírání přídavku na dítě nebo potvrzením o návštěvě školy, výpisem z katastru nemovitostí apod.).
3) Registraci poplatku je nutné podat písemně na tiskopisech, které jsou k dispozici na OÚ Chelčice a v Obecním obchodě.
4) Poplatník je povinen uvést především
tyto údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého
pobytu, doručovací adresu (v případě, že je
odlišná od adresy trvalého pobytu), datum
narození, rodné číslo a další údaje potřebné dle druhu poplatkové povinnosti uvedené v čl. III.
5) Za nezletilé děti vyplní registraci jejich
zákonný zástupce.
6) V případě nesplnění ohlašovací povinnost může OÚ Chelčice uložit pokutu
v souladu se zákonem o správě daní a poplatků.

Čl. IX
Ustanovení společná a přechodná
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo
jejich nezaplacenou (neodvedenou) část
může obec zvýšit až na trojnásobek.
2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní
svoji poplatkovou povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné
poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. X
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška obce Chelčice ze dne 12. 3. 2009,
kterou byl stanoven poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru.

Čl. XI
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1.
2010.

Z

Ceník obce Chelčice
za roční svoz a uložení komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání včetně penalizace
a splatnosti
Čl. I
Roční cena za svoz a uložení komunálního odpadu
Pro právnické a fyzické osoby oprávněné k
podnikání, produkující komunální odpad,
činí cena - za jednu popelnici 1 300 Kč
- za další popelnici 800 Kč

Čl. II
Penalizace
Fyzické a právnické osoby oprávněné k
podnikání, které v termínu nesplní povinnosti vyplývající z tohoto ceníku, mohou
být penalizovány ve výši 10 % z celkové
výše ceny za každý měsíc prodlení.

Čl. III
Slevy
Poplatníkovi, který je zapojen do systému
třídění komunálního odpadu – „svoz pytlů označených čárovým kódem od domu“
podle „Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů“ –, je
přiznána sleva ve výši 5 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období. Pro účely této vyhlášky se
stanovuje hodnota tříděného odpadu následovně :
- tříděný papír (balík nebo pytel s minimální váhou 10 kg ) ….……......….. 1 bod
- tříděné plasty (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg ) …….……….......... 3 body
- tříděné nápojové kartony (pytel 110 litrů
s minimální váhou 2 kg ) ……….... 3 body
Při nezaplacení poplatku včas nebo ve
správné výši nárok na slevu zaniká. Tyto
slevové podmínky jsou platné do doby
změn v sazbách odměn pro obec, ze strany autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s., která je upřesňuje čtvrtletně.

Čl. IV
Splatnost
U svozu a uložení komunálního odpadu
mohou zájemci v odůvodněných případech
- pokračování na straně 6 -

R
A
D
N
I
C
E

5

Zpravodaj obce Chelčice			

6

Leden - Únor

Zprávy z radnice

Z
R
A
D
N
I
C
E

Ročník XII. - 2010					

Ceník obce Chelčice
za roční svoz a uložení komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání včetně penalizace
a splatnosti
- pokračování ze strany 5 požádat Obec Chelčice o rozdělení ceny na
dvě splátky. První splátka je splatná do 30
dnů po obdržení složenky, druhá je splatná
do 30. 9. kalendářního roku.

Čl. V
Splatnost
Nabytím účinnosti tohoto ceníku se ruší
ceník obce Chelčice ze dne 21. 1. 2009,
kterým byl stanoven poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru pro
rok 2009.
Tento ceník byl schválen usnesením OZ č.
15/2009/5 ze dne 15. 12. 2009 a je platný
pro kalendářní rok 2010.

Třídění s čárovým kódem
občany motivuje
Čím lépe budou občané třídit tuhý komunální odpad, tím budou méně platit
za odvoz směsného odpadu. Jak ale docílit toho, aby separovali již doma? V malé
obci Chelčice na Strakonicku zavedli pytlový sběr tříděného odpadu s využitím čárových kódů a jsou spokojeni.
Účast v systému pytlového sběru tříděného odpadu s identifikací pomocí čárových
kódů je dobrovolná. Poplatníkovi jsou po
registraci zdarma vydány samolepicí štítky
pro jednotlivé komodity sběru. Štítek obsahuje čárový kód s informacemi o komoditě, pořadovém čísle štítku a identifikuje
poplatníka pomocí vygenerovaného kódu.
Pod tímto kódem jsou informace o sběru
prezentovány na internetových stránkách
obce. Za každý řádně naplněný pytel jsou
přiznány poplatníkovi bonusové body, za
které obdrží určitou finanční částku. Takto
nastřádaná částka je poplatníkovi odečtena
při paušální platbě za odvoz popelnic v následujícím svozovém období. Hodnota jednoho bodu může například být 5 Kč. Celá
agenda sběru je zajišťována programem –
Codeware sběr.

JAKÉ MOHOU BÝT PODMÍNKY
Podmínky k plnění pytlů mohou být následující:
Pytle velikosti 110 litrů – u plastů a kartonových obalů musí mít hmotnost minimálně 2 kg = 3 body, u papíru minimálně 10
kg = 2 body. Štítek se lepí na dobře viditelné místo. Při nedodržení stanovené minimální hmotnosti pytle, při jeho znečištění nebo když obsahuje špatně vytříděné komodity, za tento konkrétní pytel se mu neudělí žádný bod. Pokud poplatník za svozový měsíc pytel nenaplní, má možnost plnit dále a odevzdat jej ke sběru v následujícím svozovém termínu. Sběrná služba, která snímá čárové kódy z pytlů při jejich sběru, případné chyby zadává rovnou do terminálu, kterým snímá, o jakou vadu se jedná.
V případech, kdy nejsou dodrženy podmínky třídění, nelze poplatníkovi započíst bonusové body. Na tuto skutečnost ho upozorňujeme v průběžných výsledcích na internetových stránkách obce (www.chelcice.
cz). Vidí tam, jaké chyby jeho pytle měly
a na co si musí dát příště pozor. V případě
nesouhlasu může se poplatník dohodnout
s obecním úřadem a doložit, že to s určitým pytlem bylo jinak. Úřad má v softwaru možnost opravovat a měnit počty bodů.
Je zaručena transparentnost systému sběru a také si každý může zkontrolovat, zda
všechny jeho odevzdané pytle byly zaregistrovány. Pro přiznání bodů je také nutné, aby poplatník včas a v patřičné výši zaplatil poplatky za svoz tuhého komunálního odpadu,« vysvětluje Miroslav Dušek,
místostarosta obce Chelčice, kde žije okolo 330 obyvatel.
Pytle s nalepenými samolepkami a čárovým kódem se svážejí jednou měsíčně v
určené dny přímo od domu. Obsluha přečte při sběru čárový kód čtečkou. Zároveň
zkontroluje, zda jsou dodrženy podmínky
pro přiznání bodů. Čárový kód lze kdykoli
načíst znovu a upravovat zadané parametry.
»Například, když bude problém s nějakým
pytlem při jeho předávání následné organizaci, lze okamžitě identifikovat příslušného
poplatníka. Pokud čárový kód nejde načíst,
je na etiketě ještě jeho číselná podoba, kterou je možné zadat pomocí klávesnice na
čtečce a pytel takto načíst. Pytle lze použít
vlastní, nebo je zakoupit na obecním úřadě
za velkoobchodní cenu. Plné pytle se poté
odvezou do příslušných organizací,« upřesňuje místostarosta.

CO JE POTŘEBA
Obec si zakoupí Sofware – Codeware sběr,
který si nahraje do počítače, a také přenosný datový terminál, který vždy zapůjčí
sběrné společnosti. Samolepicí štítky buď

může tisknout na laserové tiskárně, nebo si
může zakoupit tiskárnu, na které bude tisknout štítky odolné proti vodě (z tzv. polyethylenu). Štítky s čárovými kódy musí
být nalepeny viditelně. Po dokončení svozu se čtečka vloží do nabíjecího stojánku a
nasbíraná data lze »přetáhnout « do počítače, kde se zpracují a archivují. Program
umožňuje měnit počty bodů za jednotlivé
komodity i cenu bodu, podle vývoje plateb od společnosti EKO-KOM a navazujících odběratelských organizací. Také jej lze
rozšiřovat o další komodity v číselníku komodit či upravovat v číselníku chyb důvody, pro které není možno přiznat bonusové body. Samozřejmostí je pohodlná editace jednotlivých poplatníků v databázi a zálohování souborů. Štítky se tisknou na běžné laserové tiskárně (na archu formátu A4
je 24 štítků 70 x 36 mm). »S pytlovým odvozem tříděného odpadu od domu jsme začali v roce 2008 a ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme zavedli systém čárových
kódů. V současné době obec tento systém
ani nedotuje, ani na něm nevydělává. Docílili jsme ale toho, že jsme letos nemuseli zvyšovat ceny za svoz popelnic, snížil se
podíl netříděného odpadu a platby od společnosti EKO-KOM vzrostly více než dvojnásobně. Finanční motivace třídění odpadů
vzbudila poměrně velký zájem občanů. Za
letošní první čtvrtletí se do systému přihlásila více než polovina poplatníků,« uzavřel
místostarosta Miroslav Dušek.
/sk/

Systém odměn v Chelčicích
Poplatník, který platí místní poplatky včas
a ve správné výši a současně se zapojil do
systému třídění komunálního odpadu –
»svoz pytlů označených čárovým kódem
od domu«, může obdržet podle Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za každý získaný bonusový bod v předchozím kalendářním roce
5 Kč. Pro účely této vyhlášky se stanovuje
hodnota tříděného odpadu následovně:
- tříděný papír (balík nebo pytel s min.
hmotností 10 kg) – 2 body,
- tříděné plasty (pytel 110 litrů s min. hmotností 2 kg) – 3 body,
- tříděné nápojové kartony (pytel 110 litrů s
min. hmotností 2 kg): 3 body.
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Zprávy z radnice
Obec Chelčice, která je členem Spolku pro obnovu venkova ČR, se plně
ztotožňuje s dopisem od pana Mgr.
Eduarda Kavaly, předsedy spolku.

Spolek pro obnovu venkova ČR

Mgr. Eduard Kavala
předseda spolku
Sekretariát: Bělotín 151, 753 64
Tel., fax: 581-612 100;
E-mail: spov@belotin.cz
V Bělotíně 12. 1. 2010
Členům SPOV ČR
Vážení!
S příchodem roku 2010 bych Vám rád popřál pevné zdraví, ale také optimistickou
mysl – jsem přesvědčen, že není nutno přát
invenci – bez té byste stěží mohli vykonávat veřejnou práci, která je Vám svěřena.
Ať tedy všechny peripetie roku 2010 s nadhledem společně překonáme a jsme svému
okolí schopni dokázat, že i složitosti, které před námi jsou, stojí za to překonávat
s elegancí a přesvědčením, že náš venkov
je pěkné a důstojné místo k žití.
Za veškerou práci v roce 2009 pro společný
cíl – sebevědomý český, moravský a slezský venkov – Vám současně tímto děkuji.
Byl to rok velkých paradoxů. Vedle úspěšně zrealizovaných tisíců projektů, ať již investičních či společenských, jsme se reálně
poprvé ocitli v situaci, kdy jsme nedostali
to, nač jsme byli zvyklí.
Přestože jsme věděli, že jde do tuhého, nikdo z nás ani netušil realitu, která nastává.
Řada z nás byla navíc v červnu konfrontována s následky povodní. Nechci porovnávat nesrovnatelné, ale hrdě chci prohlásit,
že jsme obstáli. Za to si náš venkov určitě zaslouží uznání. A promiňte mi podbízivou otázku – slyšeli jste je dostatečně hlasitě? Určitě ne tak, jak by odpovídalo výsledkům Vaší práce, a to s nesrovnatelně menšími vstupy, než mají ti, kteří se hřejí na výsluní společenského i mediálního žebříčku.
Nic nového, odvětí řada z Vás. Ano, ale
před dvaceti lety jsme si (v tehdy možná

trochu bláhové euforii) slíbili, že chceme
žít a pracovat v demokratické zemi. Osobně, i když těžko zkousávám novou realitu,
konstatuji, že žijeme úžasnou dobu. A to i
tu naši venkovskou.
Tímto krátkým vzkazem Vás chci vybídnout, abyste byli i nadále nápomocni, jak
to jen umíte – našemu venkovu. Tedy nejen sobě. Sledujíc vývoj členské základny,
jsem přesvědčen, že jsme již překonali pohled – to mi nic nenese – tak proč být členem spolku?
Na tomto místě chci s nadsázkou připomenout Svatoplukovy pruty. Závěr jednání na MF ČR k RUD zněl – až se domluvíte, co chcete, tak přijďte (SMO ČR, SMS
ČR, SPOV ČR). Nechci znovu pitvat dosavadní výsledky a závěry. Jen jediné chci
říct – pozitivní úpravy v rozpočtu pro rok
2009 a 2010 nejsou zásluhou jednoho, nýbrž všech tří!!! Zároveň Vám chci sdělit, že
jsem se i po výše uvedeném ukončení jednání s MF ČR snažil svést aktéry k jednacímu stolu, a mohu říci, že se to daří. Jednání ve Velkém Meziříčí, Čermné nad Orlicí
a v Kyjově jsou toho dokladem. Prozatímní závěr – do května (tj. do voleb) mít vyjasněné společné stanovisko a požadavky,
ale i techniku – tj. že nebude zvlášť tlumočen výstup jednotlivých aktérů, jde o návrh
spolku a byl akceptován.
Chci zopakovat, že neustále tvrdíme, že krize není čas, kdy se má reforma RUD odložit (jak tvrdí pan Zakl z MF ČR), ale čas
nejvhodnější. Slábne totiž možnost získat
peníze bokem, tzn. ve známosti s politikem, a tudíž je větší šance, že nám někteří nebudou podrážet nohy z vlastních řad.
Požadavkem, který stále přednáším jménem spolku a který dlouhodobě nemá odezvu, je snížení nákladů na byrokracii. Cesta, kterou prosazují partneři, tj. ať stát zaplatí, co si objednal, je cestou do pekel. Ať
stát neobjednává nové a nové, a když tak,
ať to nové je efektivnější a levnější. Nesetkal jsem se zatím s nikým, kdo by na úrovni malých komunit tvrdil, že je šťasten, že
se na něj valí stále nové a nové úkoly, a to
pod jakýmkoliv pláštíkem.
Vážení členové našeho spolku,
je před námi rok volební. Snad volby parlamentní rozdají karty tak, abychom se za
pár let nemuseli za ty zvolené stydět a dětem složitě vysvětlovat. Ty komunální pak
ať vnesou do Vašich obcí ducha vize – co
a jak společně udělat pro důstojnější život
i v té nejodlehlejší vísce naší krásné země.
Na další spolupráci se těší
a s úctou zůstává
Eduard Kavala

Z

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s
Obecním úřadem Chelčice
VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky (vše nepoškozené)
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME
NEDÁVEJTE:
•
•
•

ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z
ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Darované věci prosím noste k panu Vlkovi
do obecního skladu naproti obchodu za Píchů, a to v těchto dnech a hodinách:

v pondělí až pátek
od 8. 3. 2010 do 12. 3. 2010
13,00 – 15,00
o víkendu 13. a 14. 3. 2010
10,00 – 12,00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Příspěvkem do sbírky pomůžete sociálně
potřebným občanům, poskytnete práci lidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali,
a odlehčíte komunálnímu odpadu.

Přítel jako bezpečný stan
- pokračování ze strany 1 Soužení prověří pravé přátelství a v knize
Sirachovec se o takovémto mluví: „Věrný
přítel je pevná ochrana. Kdo ho našel, nalezl poklad. Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.“
Přítel je jako bezpečný stan. Přeji každému
z Vás, milí čtenáři, abyste takovouto ochranu před prudkým sluncem i nočním chladem nalezli a cítili se v bezpečí. Přeji Vám
nový rok s opravdovými přáteli.
Klára K. M.
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Dne 21. 11. 2009 jsme se rozjeli do Prahy. Nebylo to na předvánoční Prahu, ale na lyrikál autorů Hapka - Horáček „Kudykam“. Představení se hrálo ve Státní opeře a doufáme, že byli všichni spokojeni.
Zároveň náš klub připravuje 20. března maškarní ples a 17. dubna již
IV. ročník Škrpálu. Těšíme se na vás.
OS Mája-Tvořivé Chelčice, KPZ

Velká „Mikulášská“
aneb Kolik se nás do Klubíčka vešlo
Svatý Mikuláš – nejznámějšího svatého adventní doby určitě každý zná… Má svátek 6. prosince a v podvečer tohoto svátku, 5. prosince, chodí tento muž s dobrým srdcem, který žil ve 4. století, se
svými anděly po vesnicích po mikulášské obchůzce. Ani v letošním
roce nezapomněl za dětmi, maminkami, tatínky, babičkami, dědečky i tetičkami přijít do chelčického Klubíčka. Však ho tam čekalo 54
dětí a spousta dospěláků…

Všichni jsme se sešli v Klubíčku už odpoledne a s manžely Čajanovými jsme trénovali vánoční koledy na adventní tradice a na vánoční zpívání na Štědrý den. Děti si zkoušely své básničky a písničky, které chtěli říct sv. Mikuláši, vyprávěli jsme si o jeho štědrosti,
o tom, že byl biskupem křesťanů ve městě Myře, i o tamním hladomoru a jeho dobrém a velkorysém srdci… Až najednou zazněl zvonek, zachrastění řetězů a košťat na oknech a sv. Mikuláš s krásnou
zlatou berlou, bílou mitrou a třemi anděly vstoupili před rozzářené
oči dětí, pevně se držíce maminek a všech blízkých… Tatínkové a
jeden dědeček drželi za dveřmi čerty řachtající řetězy, a po pravdě,
měli co dělat, aby čerty udrželi… Sv. Mikuláš všechny děti obdaroval dobrotami, perníčky i ovocem, děti mu rády zazpívaly a zarecitovaly a všichni plní zážitků se pak večerními Chelčicemi vraceli do
svých domovů…

Ráda bych všem, kdo krásnou mikulášskou atmosféru besídky pomohli připravit, poděkovala. Panu starostovi a zastupitelstvu obce
patří poděkování za milou nadílku pro děti a zvláštní poděkování patří sv. Mikuláši a krásným andělkám, že nás navštívili… Čertům ještě poděkování za to, že nám žádné z dětí neodnesli… Za rok se na
vás všechny opět těšíme!
				
Klára Kavanová Mušková

Adventní tradice 2009
O třetí adventní neděli 13. prosince 2009 poletoval odpoledne sníh a
my jsme se sešli v hojném počtu u adventního stromu na návsi při tradičním zpívání koled a vánočním slavnostním slově pana starosty Jiřího
Irala a pana předsedy OS Mája-Tvořivé Chelčice Františka Krumpa.

I letos pro všechny ochotně připravil jeden z klubů občanského sdružení KPZ „Adventní tradice 2009“. Přišlo mnoho malých zpěváčků ze školky, kteří se svými třemi paními učitelkami připravili pěkný kulturní program, děti i dospělí z divadelního souboru Chelčické štěstí zazpívali koledy (letos dokonce posíleni i harmonikou Vaška Podlahy, houslemi Markéty Cinádrové i vozembouchem – kromě
tradiční kytary Libora Čajana…). Potom při dobrém a již tradičním
punči Jany Balouškové jsme si mohli všichni vytvořit krásné ozdoby, adventní dekorace, ozdobit perníčky, vyrobit netradiční vánoční
přáníčka a také si popovídat s přáteli a pobýt spolu…

Děkujeme občanskému sdružení i Obci Chelčice za financování celé
akce a za přátelskou podporu všech pomocníků a vstřícných hospodyň…
					
Klára K. M.
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Živý betlém poprvé v Chelčicích
- pokračování ze strany 1 -

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří jakkoli pomohli s
přípravou krásné atmosféry vánočního Živého betléma. Především
manželům Šmídovým za choreografii a scénář k celému vánočnímu
příběhu i za technickou pomoc při průběhu celého odpoledne. Všem
maminkám-hospodyňkám, které napekly, hrály v příběhu, všem dětským hercům, moderátorce Kristýně Rejžkové, hudebníkům manželům Čajanovým a Evě Machové, Marušce Vávrové za výborné svařené víno a dětský punč, panu Vlkovi a hasičům za technické zabezpečení celé akce i holoubkům a kozičkám od Vavrušků.
Všichni jste byli skvělí a těšíme se na vás všechny i v roce 2010!
				

Klára Kavanová Mušková

Novoroční koncert a setkání přátel na Nový rok
Bylo páteční odpoledne 1. ledna nového roku 2010, 14 hodin, slavnost Panny Marie a v kostele sv. Martina se rozezněl slavnostní novoroční koncert. Letos v širším obsazení než v loňském roce, Pavla
Ondřichová Trefná hrála na příčnou flétnu, Marek Babka na violoncello, koledy zpívala Petra Nováková a na klávesy a průvodním slovem prózy i poezie provázela Lenka Ebelová. I v letošním roce koncert pořádalo OS Mája-Tvořivé Chelčice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Chelčice a Obcí Chelčice.
Po skončení krásného hudebního zážitku se všichni ti, kteří měli zájem, sešli v Klubovně OS Mája-Tvořivé Chelčice na posezení při kávě
a čaji a v klidu a teple si mohli popovídat a popřát si do nového roku.
Myslím si, že tyto chvíle setkání, pokoje a sdílení s druhými jsou
velmi důležité v našem životě… a trochu stín smutku mě zasáhl nad
tím, kolik málo chelčických spoluobčanů na tak krásný koncert přišlo… Theodor Storm píše ve své knize: „Cožpak si nechceme prokazovat všechnu myslitelnou lásku, dokud jsme naživu? Vždyť nevíme, jak dlouho nám to bude dopřáno.“ A tak, milí přátelé, těším se
na Vás na Nový rok 2011!
					
Klára K. M.

Štědrost chelčických domovů při letošní
Tříkrálové sbírce
V neděli 10. ledna 2010 procházelo naší obcí i samotami v okolí 11
postav s důležitým poselstvím zdraví, štěstí a požehnání do nového
roku 2010. Již třetí generace dětí (letos teprve prvňáčci a druháčci)
– šest králů, tři pastýři a dvě maminky z Mateřského klubíčka prošli sněhovými závěji dům od domu a byli obdarováni vřelým přivítáním a velkou štědrostí chelčických spoluobčanů.
„Byl to velký zážitek pro děti i mě samotnou,“ říká Petra Tlapová,
jedna z maminek, která putovala obcí s dětmi. Na tento den jsme se
již připravovali od adventu, kdy dětem Petra Tlapová díky dotačnímu titulu z Jihočeského kraje ušila krásné nové oblečení, děti si vytvořily originálně malované koruny, koledu jsme již trénovali v průběhu předešlých „Klubíček“ a dokonce jsme si prošli vesnici „po
koledě nanečisto“ společně s malinkými dětmi a maminkami již týden dopředu.
Při letošní Tříkrálové sbírce v naší obci obě skupiny vybraly úctyhodných 8 782 Kč, z toho polovina letos poputuje o jarních prázdninách do Dětského centra pro zdravotně postižené děti Arpida do
Českých Budějovic a polovinu jsme již odvezli do sociálního zařízení Domova sv. Anežky do Čihovic u Týna nad Vltavou. Jen pro
zajímavost, loni se vybralo 6 265 Kč. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří tuto letošní krásnou tradici pečlivě připravovali,
a především poděkování patří všem štědrým dárcům a jejich otevřenému srdci pro potřebné...
				
Klára Kavanová Mušková
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Zpráva o činnosti SDH Chelčice v roce 2009
Začátkem roku proběhla Výroční valná hromada, které se zúčastnilo 31 členů z celkového počtu 66 členů. Byly projednány a schváleny jednotlivé zprávy a byl také přijat nový člen pan Jan Zelenka.
V roce 2009 proběhlo 6 schůzí výboru, na kterých byla projednána
činnost sboru v průběhu roku. Z důležitých věcí například – projednání a odsouhlasení přihlášky do grantového programu Jihočeského kraje, příprava na okrskovou soutěž a zajištění vystoupení mužů
a žen, projednání vystoupení na chelčické pouti, příprava na posvícenskou Pěknou hodinku.
Činnost sboru byla zaměřena na údržbu techniky a výzbroje. Okrsková soutěž proběhla 16. 5. 2009 v Libějovicích, účastnili se muži i
ženy. Pro nepřízeň počasí byly zrušeny štafety a proběhl jenom požární útok. Ženy se zúčastnily jako jediné z celého okrsku. Muži ze
šesti družstev byli nejlepší časem 30,38 vteřiny. Dále se sbor účastnil na vystoupení na chelčické pouti v neděli odpoledne. Toto vystoupení proběhlo formou zábavy a zacvičily si ženy s dětmi a muži
„stará garda“.
Podařilo se nám uspět v grantu Jihočeského kraje a získali jsme částku 50 tisíc Kč na investice v hasičárně. Z těchto prostředků a prostředků Obce Chelčice se podařilo zabudovat výsuvná vrata do hasičárny a dodělat šatnové skříně na oblečení.
Další akcí SDH byla posvícenská Pěkná hodinka, která se konala 16.
listopadu v Obecní hospodě. K poslechu a tanci hrála kapela „Doubravanka“, na účastníky čekala bohatá tombola se zajímavými cenami, byl vydražen máj – to vše za slušné účasti obyvatel.
Výbor SDH by chtěl poděkovat všem, kteří se během roku zapojili do probíhajících akcí – pomáhali při přípravě mužů a žen na okrskovou soutěž, zapojili se při vystoupení o pouti a pomohli při pořádání posvícenské Pěkné hodinky. Poděkování patří také Obecnímu
úřadu Chelčice a Občanskému sdružení Mája-Tvořivé Chelčice za
finanční pomoc.
Za SDH Chelčice František Krump, jednatel

Páteční miminka v Klubíčku
Richard Armour
Má oči po mamince
a bradu tatínka,
má úsměv jako strýček
a nos jak tetinka.
Po pratetičce vlasy
a uši dědovy
a po babičce asi –
co vlastně – kdo to ví?
To malé ubožátko
je svoje, nebo něčí?
můžete se pak divit,
že pořád tolik brečí?
Páteční dopoledne je čas pro malá novorozeňátka, batolátka, zkrátka
„mimátka“ s jejich maminkami. Je to čas, kdy si od 8.30 do 11 hodin mohou maminky popovídat i vypovídat nejen o svých dětech…
„Mimátka“ voňavě pomazlíme při reflexní masáži, pohoupáme a zazpíváme v dece, nakrmíme a pak rovnou „do hajan“ – vždyť po cvičení si každý rád zdřímne…

Srdečně Vás, maminky a mimátka, zveme: přijďte se za námi podívat…
Maminky z Klubíčka

Cvičení žen
Každý pátek v prostorách Klubovny OS Mája-Tvořivé Chelčice probíhá pod vedením Bc. Evy Seberové cvičení na míčích pro ženy a dívky. Rády bychom tímto paní cvičitelce poděkovaly za skvělé vedení
a ostatní zájemkyně pozvaly, aby
přišly mezi nás a podpořily tak své
zdraví. Cvičíme od 18.30 do 20 hodin. Pevnou obuv a pití s sebou.
(Kdo má svůj velký gymnastický
míč, vezměte si ho také prosíme s
sebou.)		
Chelčické cvičenkyně

Dětský divadelní soubor Chelčické štěstí
Chelčické štěstí Vás srdečně všechny zve na svou derniéru představení „Neobyčejný příběh obyčejného advokáta“, která se uskuteční
ve čtvrtek 11. února od 18 hod. v Kulturním domě ve Vodňanech při
příležitosti Slavností Gymnázia Vodňany.
Dramatický kroužek pro všechny zájemce bude probíhat každou sobotu od 20. února od 14 do 16 hodin v prostorách Klubíčka (v obecní
vile). Kroužek vede Ing. Kristýna Rejžková. Prosíme zájemce, aby
se u ní nahlásili na telefonním čísle 777 858 177.

Sochařský a keramický kroužek
v nových prostorách
S počátkem činnosti Domova sv. Linharta v Chelčicích bude také
spojeno tvoření v keramické a sochařské dílně, kam budou od 1.
dubna 2010 moci docházet všichni malí i velcí zájemci z řad veřejnosti. Pravidelný keramický kroužek pro děti, mládež i dospělé povede Mgr. Klára Kavanová Mušková každou sobotu od 16 do 18.30
hodin (po skončení divadelního kroužku).

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XII. - 2010					

Leden - Únor

Ze života spolků
Chelčický Linhart – užitečné zdržení
Ve Zpravodaji č. 5. – 6. jsme Vás informovali o spolupráci s Domovem sv. Anežky, o.p.s. v Týně nad Vltavou a o připravovaném zahájení provozu sociálně terapeutické dílny v novém středisku – Chelčickém domově sv. Linharta. Domov chce v objektu bývalé fary přinést dospělým lidem se zdravotním postižením příležitost pro udržení a rozvíjení pracovních a sociálních dovedností a přirozený kontakt s běžnou společností. Jsou připravovány různé pracovní činnosti, keramická a sochařská dílna, textilní dílna, práce na zahradě, údržba zeleně, sušení květin a bylin, suchá vazba, sadařské práce, úklidové práce, péče o dvůr a domácí zvířata, pomoc seniorům,
pomoc s provozem Památníku Petra Chelčického. V průběhu ledna
byl původně zamýšlený únorový termín zahájení provozu domova
posunut o dva měsíce. Oficiální zahájení činnosti bylo stanoveno na
1. dubna 2010. „Důvodem pro toto malé zdržení je především větší rozsah stavebních úprav a víceprací v objektu oproti předpokladu.
Stav objektu vyžadoval realizaci opatření proti vlhkosti a kompletní opravu kanalizace. To přineslo také nutnost opravy podlah a dlažby, nově je vybudováno WC a umývárna, byl opraven jeden z komínů objektu důležitý pro vytápění. Důležité rozhodnutí bylo také posečkat kvůli bezpečnosti se zahájením provozu až po ukončení kompletních oprav střech objektů. V současné době již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a čekáme jen na vhodnější klimatické podmínky, které letos zatím mimořádná zima nevytváří. Obci
a panu starostovi patří velké poděkování. Linhart bude na svůj start
opravdu dobře připraven,“ říká Klára Kavanová Mušková, která má
v Chelčicích přípravu provozu na starosti. Ta ve spolupráci s Janem
Šestákem z Domova sv. Anežky uskutečnila v minulých třech měsících další dva důležité kroky k přípravě provozu. Proběhl náročný
a nelehký výběr pracovníků pro každodenní provoz domova. Zároveň jsou s pomocí sociálních odborů okolních měst oslovováni lidé,
kteří by mohli služby chelčického domova využít. „Jsme v kontaktu s prvními čtyřmi zájemci a další setkání nás ještě čekají. A hlavně
se všichni už moc těšíme na první dubnový den. Zdržení se ukazuje
jako velmi užitečné,“ usmívá se paní Kavanová Mušková. Přejeme
úspěšné vykročení. V počátcích moc pomohou finanční prostředky z
tříkrálové sbírky ve výši 4 400 Kč (polovina celkové částky) věnované obyvateli obce Chelčice.
Mgr. Jan Šesták, PhD.

O činnosti MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
1. výzva na podporu projektů 2009
V roce 2009 proběhla 1. výzva MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech Strategického plánu LEADER (SPL) s názvem „KVĚTY, PLODY A LIDÉ ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH“. Rozdělená
alokace na podporu individuálních projektů činila cca 6 milionů Kč.
Podpora byla zaměřena na rozvoj mikropodniků, modernizaci zpracoven ovoce, vybavení zázemí pro NNO a obnovu objektů ve vlastnictví obcí regionu MAS. Bylo podpořeno 12 projektů, z toho 4 podnikatelské projekty, 2 projekty NNO, 3 projekty obcí a 1 projekt mikroregionu Chelčicko-Lhenického.

Památník Petra Chelčického a brožury
S partnerským Občanským sdružením „CHANCE IN NATURE –
LOCAL ACTION GROUP“ „naše MAS“ zrealizovala dva projekty Spolupráce podpořené z Programu rozvoje venkova.
V projektu „DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“ byl vybudován Památník Petra Chelčického z budovy bývalého špýcharu v
Chelčicích a vzniklo celkem 12 brožur o rozsahu cca 20 stran (po
6 brožurách na obou územích). Obě MAS realizovaly tituly typické pro dané území.
Hlavním cílem projektu bylo podpořit využívání kulturního a přírodního dědictví regionu pro generace přítomné i budoucí, s úctou k
dílu a poslání předků a vytvořit základ sítě podpory cestovního ruchu a turismu v regionu spolupráce.

Centra pro neziskový sektor (Lhenice, Chelčice, Malenice)
Ve druhém projektu s názvem „ŠANCE pro další ROZKVĚT regionu“ vznikla centra pro neziskový sektor ve venkovském prostoru. „Centrum pro neziskový sektor Lhenice“, „Klubovna Chelčice“,
„Mobilní učebna“ na straně MAS Rozkvět a vybavení a vytvoření
komunitního centra v sídle LAG Chance v Malenicích. Tento projekt je primárně zaměřen na rovnost příležitostí s cílem rozvíjet lidské zdroje ve venkovském regionu spolu s další iniciací obyvatel
podporou jejich volnočasových aktivit.

Spolupartnerství MAS
Místní akční skupina se také může pochlubit, že byla partnerem velmi vydařených akcí konaných na území MAS. Byly to např: Slavnosti květů 2009, 105. výročí odhalení pomníku Jakuba Kubaty,
Slavností plodů 2009...
Ve lhenickém kině proběhla od konce října do začátku prosince výstava SPL s názvem „KVĚTY, PLODY A LIDÉ ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH“.
Občanské sdružení prezentovalo svoji činnost také na výstavě Země
Živitelka 2009, kde měla vlastní stánek.

2. výzva na podporu individuálních projektů – leden 2010
V lednu letošního roku proběhla 2. výzva SPL na podporu individuálních projektů, tentokrát byla podpora zaměřena na rozvoj zemědělství a cestovního ruchu. V rámci této výzvy se konala školení a probíhaly konzultační odpoledne jak ve Lhenicích, tak na Sedlci. Přesto byly přijaty jen 3 projekty. Vím, že výzva probíhala v čase
vánočním, kdy má každý jiné starosti. Bohužel jsme závislí na datu,
kdy můžeme projekty zaregistrovat na Regionálním odboru SZIFu, a předtím musí proběhnout ještě nutné administrativní postupy.

3. výzva pro předkládání projektů – jaro 2010
MAS Rozkvět plánuje vyhlásit na jaře další, tzn. již 3. výzvu SPL
pro předkládání projektů. Předběžně jsou připraveny fiche již schválené na SZIFu (tzn. již proběhlé - na podporu zemědělství, cestovního ruchu a vybavení zázemí pro NNO...). Přesnější znění 3. výzvy
bude známé až po jednání valné hromady.
Jsme připraveni pomoci i dalším zájemcům o dotace, kteří se ve vyhlášených opatřeních MAS „nenajdou“.
V letošním roce se MAS připravuje podpořit Slavnosti květů a plodů, dále pak 650. let obce Plástovice. A v plánu je také pořádání regionální konferenci LEADER a press trip (září 2010).
Kancelář MAS Rozkvět najdete v budově Úřadu městyse Lhenice
ve 2. poschodí, ve čtvrtek jsou konzultační odpoledne na OÚ Sedlec.
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu.
Monika Hůrská
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Oznámení
Srdečně zveme všechny sportovní
příznivce na tradiční

SPORTOVNÍ PLES,
který se koná v sobotu 20. února 2010
od 20 hodin v hostinci v Libějovicích.
K tanci a poslechu hraje
Experiment z Horažďovic

Besedy s cestovateli
Srdečně Vás zveme na zajímavou besedu
s cestovatelem RNDr. Oldřichem Pultarem
na téma „O knize, která není ještě napsána“ (Brazílie – Amazonie).
Beseda se uskuteční v sobotu 13. března
2010 od 18 hod. v prostorách Klubovny OS
Mája-Tvořivé Chelčice (obecní vila).
Všichni jste srdečně zváni! (Vstupné je
dobrovolné).

Pořádá FK Chelčice
Připravena je bohatá tombola

Dne 19. března 2010 se od 19 hodin koná

VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE FK CHELČICE
v Obecním hostinci.
Členský příspěvek pro přispívající
členy je 100 Kč, pro členy aktivní
je příspěvek 500 Kč.
Všichni jsou srdečně zváni.

Klub pohody a zábavy
OS Mája-Tvořivé Chelčice
pořádá v sobotu 20. března 2010
v Obecní hospodě v Chelčicích

maškarní bál pro děti
začátek ve 14 hod.
a

maškarní ples pro dospělé

POZVÁNKA NA
VALNOU HROMADU
občanského sdružení
MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE
Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na
řádnou valnou hromadu, kde bychom chtěli zhodnotit naši činnost uplynulého roku a
připravit program na další období tak, aby
společenský, kulturní i sportovní život v
naší obci byl ještě pestřejší.
Program řádné valné hromady občanského sdružení Mája–Tvořivé Chelčice
se uskuteční v pátek 5. března 2010 od
18 hod. v Obecním hostinci v Chelčicích:
1. Zahájení, přivítání přítomných a volba
předsedajícího valné hromady
2. Seznámení s programem schůze

začátek ve 20 hod.

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
a návrhové komise

Bohatá tombola!
Srdečně zvou pořadatelé.

4. Zpráva o činnosti občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice v uplynulém ročním období
5. Zpráva o hospodaření sdružení
6. Návrh na doplnění rady sdružení
7. Návrh plánu činnosti a kulturního kalendáře sdružení
8. Návrh rozpočtu sdružení a zmocnění
rady k případným změnám v plánu činnosti
a rozpočtu na r. 2010-2011 podle úspěšnosti v podaných dotačních titulech
9. Prezentace činnosti klubů sdružení
10. Diskuse k předneseným bodům programu a jejich schválení
11. Usnesení valné hromady
12. Závěr
Za radu sdružení srdečně zve
František Krump,
předseda OS Mája-Tvořivé Chelčice
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