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Znali jste strýce Oskara?
Letošní sklizeň jablek, hroznů, švestek a hrušek
je na Chelčicku v plném proudu a jen málokdo
by si nevšiml krásně voňavého a probarveného
letošního podzimu, jeho listí, odlétajících ptáků
nebo taky dětských draků…
Další rok, milí čtenáři, stejně jako i další čtyřleté volební období se nachýlilo ke své sklizni…
sklizni toho, čeho jsme ve svém okolí dokázali
druhým dát či „jen tak“ druhým naslouchat. Nedávno jsem dočetla jeden román podle skutečné události a uvědomila jsem si, jak je ve světě
a v každém z nás spousta utrpení… Pokud se
nám zdá, že někdo netrpí, pak mnohokrát jen
proto, že ho dobře neznáme. Proto, že jsme jeho
utrpení nepoznali. Jeden ze znaků, jak se lidé
liší, je ten, jak dokáží svá trápení lépe nebo hůře
utajovat. A pak existují výjimky – lidé, kteří objevili nějakou cestu, kterou se mohou lidskému
trápení vzdalovat… a o jednom z takových lidí
– „strýci Oskarovi“ – Vám chci dnes vyprávět:
„Strýc Oskar“ trpěl v životě jako málokdo. Byl
sirotek, nechtěné dítě v rodině krutých příbuzných, kteří ho často ponižovali. Miloval dívku,
která mu zemřela. Stonal. Když se oženil a měl
děti, přišla válka a manželka i jeho děti odešly
do koncentračního tábora, zahynuly v plynu, on
sám věznění přežil, jenže za komunistů v padesátých letech byl zas vězněný. A přesto… Bylo
na něm něco záviděníhodného. Každou neděli
poseděl se svým přítelem, který celý příběh románu vyprávěl, v kavárně u svého viržinka…
a přítel mu jednoho dne řekl: „Člověk by s tebou měnil, a přitom vím, cos měl za život…“
„Strýc Oskar“ se usmíval s viržinkem v ústech
s tím úsměvem „nad věcí“, vyfoukl dým a řekl:
„Dokud se směješ, žiješ.“ „Strýc Oskar“ je už
mrtvý, i když se dožil vysokého věku, přes
devadesát let v úplné svěžesti. Nezanechal po
sobě nic, jen poličku knih, postel, stůl a židli,
trochu obnošených šatů … a tuhle větu.
Dědictví našich blízkých nejsou peníze, jsou
to věty, které nám podali, aniž bychom si jejich důležitost někdy uvědomovali… ty věty
hřejí, svítí, září a jsou tím nejdrahocennějším
dědictvím. „Strýc Oskar“, který byl vězněný s
Viktorem Franklem, zakladatelem logoterapie
a jedním z největších dobrodinců moderních
neurotiků, byl vykován shodnými zkušenostmi
jako on. Prožil hrůzy, jaké jsou snad jen v apokalypse, hrůzy německých koncentráků, přežil
je a mohl je přežít jen díky své filosofii… Je na
světě úzkost, ze které by si nešlo dělat legraci?
-pokračování na str. 5 			

Klára K. M.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Mezinárodní Dny
Petra Chelčického 2010

Od jarního otevření provozu Památníku Petra Chelčického při Slavnostech květů
v květnu 2010 uteklo půl roku a my jsme mohli v Chelčicích plně dotvořit vlastní
expozici Památníku Petra Chelčického k jejímu slavnostnímu otevření. Stalo se tak
v sobotu 4. září 2010 při Ekumenických dnech Petra Chelčického, i v letošním roce
s mezinárodní účastí.
Dny Petra Chelčického mají již svou tradici se zástupci Bratrské jednoty baptistů
v ČR od roku 2004, kdy se konal 1. ročník Dnů Petra Chelčického v Chelčicích.
Letošní slavnosti 4. září začaly tradičně u pomníku J. V. Duška v 10 hodin dopoledne přivítáním všech přítomných panem starostou Jiřím Iralem a Vladislavem
Donátem z Bratrské jednoty baptistů. Přivítali zástupce obce Chelčice, o. s. Mája-Tvořivé Chelčice, zástupce některých obcí Chelčicko-Lhenického mikroregionu
a mikroregionu Blata, zástupce MAS „Rozkvět zahrady jižních Čech“, zástupce
Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích, zástupce
Akademie věd v oboru historie a zástupce jednotlivých církevních denominací
(Bratrské jednoty baptistů v ČR, Církve československé husitské, Církve bratrské
a římskokatolické církve).
Program pokračoval slavnostní částí, která se uskutečnila před Památníkem Petra
Chelčického, při které vystoupili se svými projevy pan starosta Jiří Iral, předseda
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech ing. Petr Leber, místopředseda MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech ing. Jaroslav Houba, ředitel KAZV Jihočeský kraj ing. Vladimír Hadáček, předseda Spolku pro obnovu venkova pan Jan Malík, patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, kazatel Bratrské jednoty baptistů
ČR Vladislav Donát a kazatel Církve bratrské z Husince Pavel Fér. Následovalo
slavnostní předání klíče od Památníku Petra Chelčického starostovi obce Chelčice, přípitek a přestřižení modré pásky před Památníkem Petra Chelčického jako
symbolu EU – donora projektu „Dědictví regionu: po stopách předků“. A už nic
nebránilo prohlídce nově zbudovaného Památníku Petra Chelčického v prostorách
historického špýcharu s jeho interaktivními prvky, filmovými dokumenty a mnohými regionálními i historickými informacemi doplněnými fotografiemi.
-pokračování na str. 5 Mgr. Klára Kavanová Mušková
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Zprávy z radnice
Zhodnocení volebního období
2006 – 2010
Vážení spoluobčané, čtenáři,
máme za sebou další volební období místních samospráv, a tak mi dovolte, abych ve
stručnosti zrekapituloval a tzv. složil účty
obecního zastupitelstva za uplynulé čtyři
roky.
Mohu konstatovat, že se mnohé z uvažovaných záměrů a aktivit podařilo realizovat
nebo jsou na dobré cestě před realizací, ale
mnohé záměry bylo nutno z nejrůznějších
příčin odložit nebo od nich zcela upustit.
Taková je bohužel realita a limitujícími
jsou zejména aktuální finanční možnosti
obecního rozpočtu.
Z pozastavených investičních projektů
bych zmínil především rekonstrukci obecního hostince a souvisejícího kulturně
společenského sálu (předpokládaný objem
15 mil. Kč), která byla sice již kompletně
připravena, ale po zdlouhavém stavebním
řízení a jednání s vlastníkem sousední nemovitosti jsme bohužel promeškali vhodnou dobu pro získání dotačních prostředků
z Programu rozvoje venkova MZe.
Dále se ze známých důvodů prozatím nepodařilo zahájit obnovu místních komunikací
(cca 11 mil. Kč) s očekávaným přispěním
stále nedořešené 5. výzvy Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad.
Tady stále věřím, že dojde k dohodě Ministerstva financí a kraje a jednou již schválený projekt budeme realizovat na jaře příštího roku.
Nepodařilo se prozatím zajistit finanční prostředky na revitalizaci obou návesních rybníků v rámci protipovodňových opatření.
Před novým zastupitelstvem tak bude stát
v investiční oblasti několik nelehkých úkolů.
Jednak bude nutno splácet historicky první
úvěry, které budou v případě realizace zmíněné rekonstrukce místních komunikací činit 1 373 974 Kč (komunikace 798 823 Kč,
fara 575 151 Kč). Zde neuvažuji s úroky
z dotačních podílů, které budou po dokončení realizace proplaceny bankovním ústavům poskytovateli dotací.
V blízkém výhledu nutných investic musí
nové zastupitelstvo uvažovat s rekonstrukcí
čistírny odpadních vod, postupném vybudování technické infrastruktury pro bytovou výstavbu a najde se i množství drobnějších investičních projektů.
Samozřejmostí by pak opět mělo být maximální využití možných dotačních titulů a
jiných zdrojů mimo běžné daňové příjmy
obce.
V této dlouhodobě pro venkov nepříznivé
situaci se snad po letošních parlamentních
volbách s novou vládou blýská na lepší

časy a rozpočty místních samospráv budou,
tak jak po tom dlouhodobě voláme, snad
spravedlivěji přerozdělovány ve prospěch
venkovských sídel.
V rekapitulaci záměrů, které se naopak
v uplynulých čtyřech letech realizovat podařilo, bych zmínil alespoň ty nejvýznamnější:
Restaurace sochy sv. Jana Nepomuckého
142 857,-

rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR v celkové
výši 2 360 102 Kč.
GP JčK na podporu územně plánovací dokumentace obcí – „Pořízení územního plánu“ – získaná dotace 180 000 Kč + vlastní
podíl obce 60 000 Kč. Projekt bude dokončen do konce roku 2011.

Protipovodňová opatření Chelčice		
507 707,-

Z tohoto výčtu vyplývá, že v uplynulých
čtyřech letech realizovala obec Chelčice
převážně za přispění dotačních prostředků různé investiční, neinvestiční projekty a záměry v celkové hodnotě více než
12 milionů korun. Abychom si dokázali
představit vazbu na běžný roční rozpočet
obce, který se pohybuje řádově okolo 3
milionu korun, zbývá po odečtení běžných výdajů na provoz, na investice řádově 500-600 tisíc Kč ročně, tudíž pouhá
šestina skutečně proinvestovaných prostředků za uplynulé čtyři roky. Uvedené
investice byly ve výši 2 milionů korun
pokryty rozpočtovými rezervami obce
z let minulých a řádově cca 7,5 milionu
korun získala v uplynulém volebním období obec z dotačních zdrojů. Dá se tudíž
konstatovat, že naše obec byla v získávání prostředků nad rámec běžných daňových příjmů více než úspěšná.
V následujícím období to však znamená,
že budeme muset naše záměry s největší
pravděpodobností výrazně omezit, protože již nebudeme disponovat dostatečným množstvím prostředků na spolufinancování vlastních podílů k případným
dotacím.

Rekonstrukce vrat požární zbrojnice		
75 922,-

Tolik tedy ekonomická stránka obecního
dění.

Restaurace sochy Panny Marie s dítětem
217 000,Rekonstrukce veřejného osvětlení u hřiště
178 586,Výměna ovládacích prvků vodovodní sítě
147 144,Částečná rekultivace skládky Písečná
165 000
Příspěvky na úhradu nákladů likvidace odpadních vod Ovčín 30 % 100 000,Nákup nemovitostí Římsko-katolické farnosti Chelčice 2 000 000,Hasičská technika, sociální zařízení		
273 725,Čekárna Záhorčí				
164 791,II. etapa veřejného osvětlení u kostela
365 982,Zřízení pracoviště Czech Point		
120 540,Kaplička sv. Jana Nepomuckého na Lázni
54 000,-

Rekonstrukce Mateřské školy		
1 239 213,Společné akce obcí Chelčice a VG Lalling
40 283,Památník Petra Chelčického – projekt byl
realizován MAS Rozkvět, celkové náklady
1 980 000,-, vlastní podíl obce 198 000,Vybavení interiéru Klubíčka – projekt byl
realizován MAS Rozkvět, celkové náklady
288 410,-, podíl obce 28 840,Grantová podpora se spoluúčastí obce či
OS Mája na kulturu celkem za období
2006-2010 634.186,Dopravní značení a informační systém
v obci 228 898,V letošním roce byl zrealizován projekt
„Fara Chelčice – výměna střešní krytiny“,
který byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro

Neméně významné jsou i skutečnosti svědčící o našem životě občanském, společenském, kulturním a sportovním. I zde můžeme s potěšením konstatovat, že naše obec
nezůstává stát na místě.
Bohatý spolkový život bereme již jako
samozřejmost a všechny aktivity zde ani
nemohu vyjmenovávat, abych na nějakou
nezapomněl. Někdy už mám ale dojem, že
někteří z nás již ani nevědí, co se ve vsi za
dveřmi jejich domu děje. Proto nadále zasluhují náš obdiv a uznání ti, kteří v Chelčicích místním děním tzv. hýbou. Naštěstí
jich není málo a snad i trochu přibývají.
Snahou zastupitelstva bylo spolkovou a
zájmovou činnost v obci maximálně podporovat.
Aktivity obce se dále rozvíjely například i
v oblasti prohlubování vzájemné spolupráce se zahraničními partnery v Bavorsku a
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Dolním Rakousku, obec je aktivní i v dalších organizacích jako např. Spolku pro
obnovu venkova JČ kraje, Chelčicko-Lhenickém mikroregionu, Místní akční
skupině „Rozkvět“, Svazku města a obcí
okresu Strakonice a dalších. Na velmi
dobré úrovni byla i spolupráce s Římsko-katolickou farností Chelčice. Po delších
peripetiích byla v letošním roce zahájena
Komplexní pozemková úprava a zahájeno
zpracování nového Územního plánu obce.

Soukromý investor realizoval a následně
převedl do majetku obce prodloužení vodovodního řadu v Zahorčí. Pozitivně myslím
lze hodnotit i stabilitu a rozvoj místních
podnikatelských subjektů. Obec zavedla i
poměrně velmi progresivní změnu v systému nakládání s odpady tzv. adresným
kódovým systémem svozu tříděných složek. Prvním a velmi významným krokem
v budoucí vizi obce v poskytování sociálních služeb v obci je zahájení činnosti

Z

Chelčického domova sv. Linharta.
Výčet aktivit obce a jejích obyvatel je jistě
bohatý a je na čem dále stavět.
Vážím si a děkuji touto cestou všem aktivním, pracovitým a slušným lidem, kteří se
na posunu obce o pomyslný další stupínek
výše zasloužili, a přeji nám všem, aby ani
v následujících letech tomu v Chelčicích
nebylo jinak. Také děkuji všem členům zastupitelstva za jejich práci.
Jiří Iral, starosta obce

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Obce Chelčice konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Název volební strany: TOP 09
Typ volební strany: POLITICKÁ STRANA
		
Kandidáti:
Poř. č.

Jméno a příjmení

Věk

Povolání

Obec

1.

Jiří Iral

48

Podnikatel

Chelčice

Bez politické příslušnosti

2.

Jan Baloušek

33

Automechanik

Chelčice

Bez politické příslušnosti

3.

Ing. Věnceslava Jakubcová

46

Hospodářka

Chelčice

Bez politické příslušnosti

4.

Petr Novák

21

Student

Chelčice

Bez politické příslušnosti

5.

Zdenka Vavrušková

29

Na mateřské dovolené

Chelčice

Bez politické příslušnosti

6.

Luděk Sosna

30

Skladník

Chelčice

Bez politické příslušnosti

7.

Mgr. Klára Kavanová Mušková

37

Učitelka

Chelčice

Bez politické příslušnosti

8.

Ing. Marta Tůmová

60

Podnikatelka

Chelčice

Bez politické příslušnosti

9.

Michal Trobl

33

Podnikatel

Chelčice

Bez politické příslušnosti

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Obce Chelčice konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Název volební strany: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Typ volební strany: POLITICKÉ HNUTÍ
		
Kandidáti:
Poř. č.

Jméno a příjmení

Věk

Povolání

Obec

1.

Ing. Miroslav Dušek

57

Podnikatel

Chelčice

Bez politické příslušnosti

2.

František Krump

58

Soukromý zemědělec

Chelčice

Bez politické příslušnosti

3.

Ing. Lucie Aiznerová

26

Analytik pohledávek

Chelčice

Bez politické příslušnosti

4.

Václav Tůma

31

Podnikatel

Chelčice

Bez politické příslušnosti

5.

Ing. Petr Šmíd

30

Učitel

Chelčice

Bez politické příslušnosti

6.

Jindřich Turek

47

Skladový mistr

Chelčice

Bez politické příslušnosti

7.

Alena Píchová

47

Podnikatelka

Chelčice

Bez politické příslušnosti

8.

Jiří Iral

25

Podnikatel

Chelčice

Bez politické příslušnosti

9.

Hana Šenkýřová

26

Na mateřské dovolené

Chelčice

Bez politické příslušnosti
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Zápis č. 8/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 1. 9. 2010
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Miroslav Vavruška, František Krump, ing. Lucie Aiznerová, Jan Baloušek
Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, Miroslav Vavruška
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2010 ze dne 30. 6. 2010.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Rozpočtové opatření č. 1.
4. Žádost o pronájem Sportbaru.
5. Žádost o finanční příspěvek.
6. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 7/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 30. 6. 2010 (trvá
bod 16/c z jednání ze dne 11. 11. 2009). Bez
připomínek. č. 8/2010/1.
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Miroslava Duška a Miroslava Vavrušku. č.
8/2010/2.
ad 3) OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtová opatření č. 1 v paragrafovém
a položkovém znění. č. 8/2010/3
ad 4) OZ projednalo žádost o pronájem
Sportbaru a ukládá starostovi jednat se stávajícím nájemcem. č. 8/2010/4
ad 5) OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FK Chelčice ve výši 20 000
Kč na činnost mládežnických družstev. č.
8/2010/5
ad 6)
a)
OZ projednalo a schválilo aktualizaci Požárního řádu obce Chelčice. č.
8/2010/6/a
b)
OZ schvaluje zveřejnění záměru
na směnu pozemků pro budoucí technickou
infrastrukturu plánované bytové výstavby.
Směna se týká pozemků č. 5/15 a 5/14 v
k.ú. Chelčice za část pozemku č. 35, vše o
stejné výměře 1 489 m2. č. 8/2010/6/b
c)
OZ bere na vědomí nabídku na
dodávku elektřiny pro veřejné osvětlení na
rok 2011 a pověřuje starostu prověřením
její výhodnosti a jejím případným využitím
pro obec. č. 8/2010/6/c

Hrobová místa
Vážení nájemci hrobových míst,
oslovujeme Vás tímto jako nájemce hrobového místa na veřejném pohřebišti v Chelčicích v souvislosti se stavebně technickým
stavem jednotlivých hrobových míst a stavby Vašeho hrobového zařízení.
Podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a
Obecně závazné vyhlášky – Řád pohřebiště
obce Chelčice č. 8/2002 vyplývá, že nájemce hrobového místa (jímž se stává na základě uzavřené nájemní smlouvy na hrobové
místo) zřizuje hrobové zařízení na pronajatém hrobovém místě za souhlasu správce
pohřebiště. Při stavbě hrobového zařízení
je pak nájemce hrobového místa povinen
dodržet podmínky pro stavbu plynoucí z čl.
VIII. řádu. Nájemce hrobového místa a zároveň pořizovatel hrobového zařízení hrobu
v jedné osobě je tak odpovědný za řádné
provedení tohoto hrobového zařízení a je
odpovědný za jeho zajištění tak, aby nedošlo k narušení bezpečnosti návštěvníků pohřebiště. V případě, že dojde k úrazu vlivem
poškození nebo nedostatečného provedení
hrobového zařízení hrobu nebo v důsledku
jeho zanedbané údržby, leží odpovědnost za
škodu, resp. za úraz, na pořizovateli hrobového zařízení hrobu, leda by se prokázalo, že
k poškození hrobového zařízení hrobu došlo
porušením povinností správce veřejného pohřebiště při údržbě tohoto pohřebiště (např.
vlivem prorůstání kořenového systému vedle stojícího stromu, poškození spadlým stromem či větvemi, vlhkostí pozemku či opěrné zdi, která přiléhá k hrobovému zařízení
hrobu apod.), které mělo za následek úraz
návštěvníka veřejného pohřebiště.
V rámci provedeného odborného dohledu
autorizované osoby ve stavebnictví bylo
zjištěno, že většina hrobových zařízení
vykazuje zhoršenou stabilitu nadzemních
částí náhrobků a ohrožuje tím bezpečnost
provozu na tomto veřejném pohřebišti.
Vyzýváme Vás proto tímto k neprodlenému
uvedení Vašeho hrobového zařízení do odpovídajícího bezpečného stavu. Případnou
odbornou konzultaci nad způsobem řešení
je Obec Chelčice, jako správce pohřebiště,
ochotna zajistit či zprostředkovat.
Děkujeme za pochopení a věříme, že jako
nájemce hrobového místa zaujmete k této
výzvě aktivní postoj a předejdete tak možným následným nepříjemnostem.
Dotčení vlastníci nevyhovujících hrobových zařízení budou písemně obesláni s výzvou k nápravě.
S přáním hezkého dne a pozdravem
Jiří Iral, starosta obce

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
• Domácích potřeb – nádobí bílé i černé,
skleničky (vše nepoškozené)
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek
• Obuvi – veškeré nepoškozené
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 sobotu 27. 11. 2010 a v neděli 28.
11. 2010 v 9.00 – 12.00 hod.
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.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci svá jubilea:
1. 7.
13. 7.
1. 8.
3. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
19. 8.
25. 8.
31. 8.

Anna Machová, 92 let, Chelčice 83
Anna Kortusová, 77 let, Chel. 65
Anna Vlková, 60 let, Chelčice 93
Zdenka Píchová, 60 let, Chelčice 81
Jan Turek, 79 let, Chelčice 10
Radek Bláha, 15 let, Chelčice 112
Marie Turková, 80 let, Chelčice 10
Ludmila Stahlová, 80 let, Chel. 103
Václav Tůma, 5 let, Chelčice 118
Václav Mach, 75 let, Chelčice 40

Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a
osobní spokojenost.
12. 7. zemřel ve věku 79 let pan Jaroslav Konvička, bytem Chelčice 27. Dovolte, abychom
celé rodině vyjádřili upřímnou soustrast.
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Zprávy z radnice
Mezinárodní Dny
Petra Chelčického 2010
- pokračování ze str. 1 -

Ve venkovních prostorách za kostelem sv.
Martina proběhlo společenské neformální
setkání účastníků slavností s občerstvením,
prezentace MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech a dále kulturní program ve venkovním
arénovém divadle za kostelem sv. Martina.
Dětské divadelní představení souboru Chelčické štěstí „O vznešené čarodějnici“ i taneční vystoupení skupiny Ego choreia s názvem
„Jen nezblbni“ slavilo svůj velký úspěch
navzdory chladnému počasí a náročnějším
divadelním a tanečním podmínkám…

Vyvrcholením slavnostního programu mezinárodních Dnů Petra Chelčického bylo
od 14 hodin ekumenické setkání zástupců
všech zúčastněných církví a obce Chelčice v kostele sv. Martina s historickou promluvou PhDr. Jaroslava Boubína, CSc. a s
hudebním doprovodem sboru Bratrské jednoty baptistů z Českých Budějovic. Všechny přítomné uvítali „domácí“ P. Miroslav
Nikola a P. ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D.
Velice se mi líbila otevřenost a opravdovost
tohoto ekumenického setkání všech zúčastněných církví, neboť mnohdy o ekumeně
jen čteme… Děkujeme také panu PhDr.
Jaroslavu Boubínovi za jeho velice pěkný historický referát o významu osobnosti

Petra Chelčického a sboru Bratrské jednoty
baptistů za jejich velmi pěkný hudební doprovod.

Po tomto ekumenickém setkání program v
Chelčicích skončil. Následující den, v neděli 5. září, pokračovaly jednotlivé církve
při svých bohoslužbách vzpomínkou na
učitele Jednoty bratrské Petra Chelčického.
Myslím, že ekumenické Dny Petra Chelčického se slavnostním otevřením Památníku
Petra Chelčického byly důstojným výrazem naší úcty k jedné z nejvýznamnějších
postav českého středověku, a ráda bych
vyjádřila poděkování všem zúčastněným i
všem, kteří jakkoli přispěli k jejich uskutečnění.
Mgr. Klára Kavanová Mušková

Chelčický mužem dialogu,
Bible a nenásilí
Slavnostní setkání v Chelčicích je výrazem
našeho zájmu o osobnost Petra Chelčického. Kde jinde by měl být připomínán než
právě zde v Chelčicích – v místě, které je
spjato s jeho životem, s jeho rozjímáním
nad Biblí a jeho osobitou literární tvorbou?
Chelčický byl mužem dialogu. Ačkoliv žil
do jisté míry v ústraní a mimo vření dramatických událostí na počátku 15. století,
přesto na tyto události reagoval a vedl živý
dialog s důležitými představiteli české reformace.
Setkává se osobně s mistrem Janem Husem.
Toto setkání s dílem a strhující svědeckou
osobností, která stojí na počátku české reformace, ho ovlivňuje na celý život.
Setkává se i s mistrem Jakoubkem ze Stříbra – pražským teologem, se kterým se
rozchází v otázce obranné války. Jakoubek
dává v čase vojenského ohrožení s těžkým
srdcem souhlas k obranné husitské válce,
zatímco Petr Chelčický odmítá násilí a fyzický boj jako takové.
Vedl rozhovor s táborským teologem Mikulášem z Pelhřimova. Ač měl Petr blízko
k táborům a jejich radikalismu, přesto zastává v otázce večeře Páně výklad a pojetí
mistra Jakoubka ze Stříbra.
A ještě jedno setkání je třeba uvést. V posledním období se setkává s Bratrem Řeho-

řem, který za ním přichází do Chelčic. Jeho
učení se tak stává inspirujícím impulzem
při vzniku Jednoty bratrské, usilující o naplnění zákona Kristova v pospolitém a prostém životě na odlehlém místě ve východočeském Kunvaldu.
Petr Chelčický byl duchovní osobností,
mužem Ducha. Tak byl také charakterizován autorem v předmluvě ve vydání jeho
spisu Síť víry z roku 1521. Nebyl mistrem
sedmi svobodných umění – neměl univerzitní vzdělání, ale byl mužem, který naplňoval osmero Ježíšových blahoslavenství
(Mt 5,1-12).
Základní metafora jeho známého spisu
Síť víry je vzata z biblického příběhu o
rybolovu Petra a dalších učedníků na Galilejském jezeře (L 5,1-11). Ale tento obraz
má zvláštní srozumitelnost v souvislosti s
místy, kde Petr Chelčický žil, s krajem jihočeských rybníků, rybolovu a rybářských
sítí. Síť víry pravé je podle Petra Chelčického Písmo svaté „utkané z mnoha uzlíků
Božích pravd“. Celá jeho literární tvorba se
vyznačuje důsledným biblicismem a úctou
k autoritě Božího slova.
Dva aktuální podněty z jeho díla přesahují
každou dobu. Je to právě biblický pramen
jeho poznání a s ním spojený motiv nenásilí, zřeknutí se odplaty a překonání nenávisti
pozitivním vztahem k druhým lidem (Mt
5,39; Ř 12,17). Tyto hodnoty jsou uchovány jedinečným způsobem v díle Petra z
Chelčic, kterého chceme nejen dnes vděčně
připomínat.
ThDr. Tomáš Butta,
patriarcha Církve československé husitské

Znali jste strýce Oskara?
- pokračování ze str. 1 -

Staré kmeny v dávných dobách to znaly,
jejich rituály bývaly plné zesměšňování
strachu, zesměšňování tísně, posmívání
se hrůze … recept na přežití i v těch nejhroznějších podmínkách… Každé ráno
se „strýc Oskar“ stavěl k zrcadlu, ať už
ke střepu zrcadla v koncentrácích, nebo k
malému oválnému zrcadlu později ve svém
bytě, díval se na sebe a usmíval se, a říkal
si: „Oskare, daří se ti lépe a lépe, vypadáš
báječně a čeká tě krásný den…“
Svět kolem nás, přátelé, nemůžeme změnit,
můžeme změnit jenom náš vztah k němu
– ovšem v tom „jenom“ je možná největší cesta ke šťastnému životu. Smích je silou, která zachraňuje život tonoucí ve tmě.
Úsměv je ten nejlepší lék, který dokáže
proměnit náš vztah ke světu – a tím dokáže
změnit i svět…
Hojnou sklizeň letošního podzimu, milí
čtenáři.
		
Klára K. M.
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Ze života spolků
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Cyklistická část Slavností plodů 2010

Jak se žije novým hercům v Chelčickém štěstí?

6

„Každý druh o cosi usiluje. Jelikož však mezi druhy existuje spolupráce stejně jako soupeření, cílem tohoto soupeření je vyjádřit své
bytí, svou povahu. To jsou metafory propojující vědu, sport i umění:
tam vidíme, že lidé kreativní jsou a hrají si. Na této hře není nic triviálního. Je nejzákladnější lidskou činností: kultura se dá považovat
za hru.“ (Brian Goodwin)

Chelčické štěstí hrálo v neděli 10. října na festivalu „Vodňany žijou“. Bylo to již třetí představení pohádky „O vznešené čarodějnici“, které s další generací patnácti dětí ve věku od 6 do 13 let nastudovala režisérka Kristýna Rejžková.
Nedělní představení se dětem povedlo stejně jako premiéra v chelčickém hostinci při pouti sv. Máří Magdalény či jako představení ve venkovním divadle za kostelem sv. Martina při Dnech Petra
Chelčického počátkem září. Krásné kostýmy, ručně malované kulisy, tance se zpěvy a emocionální líčení podtrhlo atmosféru tohoto
představení.
Gratulujeme Vám, mladí herci Chelčického štěstí!
Klára K. M.

Keramický kroužek
v Chelčickém domově sv. Linharta

Letošní start Slavností plodů v sobotu 2. října 2010, cykloturistická
část, začal v historickém jádru Chelčic – před kostelem sv. Martina.
Na startu se sešlo na 150 cyklistů, kteří se začali sjíždět již v 8 hodin
ráno a které postupně doplnili i pěší turisté.
Po registraci startu a po ochutnání krásných podzimních jablek od
ovocnářů ze Zemcheby s.r.o. (měli jsme nabídku sedmi různých odrůd, např. Spartan, Gala, Golden Delicious, Šampion, Bohemia a
další) se účastníci Slavností plodů mohli podívat na expozici Památníku Petra Chelčického, na fotografickou výstavu putování lidí se
zdravotním postižením v projektu Dál společnou cestou a na obrazy
rakouské terapeutické skupiny St. Pius v Chelčickém domově sv.
Linharta. Pan starosta a předseda Chelčicko-Lhenického mikroregionu Jiří Iral a předseda ovocnářské firmy Zemcheba s.r.o. Jaroslav
Muška popřáli všem cyklistům šťastnou cestu a cyklisté i pěší se
vydali na své trasy krásnou podzimní krajinou našeho mikroregionu
směrem ke Lhenicím a k Blanskému lesu.
Vyšlo krásné počasí a v odpoledních hodinách se cyklisté vraceli po
celé trase do Chelčic občerstvení sportem, krásnou přírodou a mnohými zastávkami s ochutnávkami místní produkce.
Zdar letošní úrodě!
				 Klára Kavanová Mušková

.

Milé tvořivé děti, milí rodiče či dospěláci,
přijďte si s námi každou sobotu do Chelčického domova sv. Linharta
zatvořit, vyrobit si něco z hlíny, sádry, pracovat s glazurami, barvítky
apod. Keramický a sochařský kroužek je určen pro děti s rodiči nebo
i školní děti chodící na kroužek samostatně, i pro všechny starší a je
zaměřen na výtvarné prostorové tvoření s keramickými technikami.
Kroužek se schází každou sobotu od 15.30 do 17 hod. v keramické
dílně v Chelčickém domově sv. Linharta a příspěvek je 20 Kč na
hodinu na materiál (výtvory si potom každý může odnést domů).
Kroužek je zaštítěn Výtvarným klubem o. s. Mája-Tvořivé Chelčice.
Mgr. Klára Kavanová Mušková (tel. 776 134 683)
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Ze života spolků
Zprávičky z naší mateřské školy
Čas kráčí, letí, život utíká, chcete, aby běžel pomaleji.
Hned je pondělí. Hned je pátek.
Nedá se nic dělat, život jde dál…
Ano, už zase máme začátek nového školního roku 2010/2011.
Máme plnou školu dětí – letos je jich 38, z toho 13 předškoláků
a ti mají nejvíce práce – budou se připravovat na vstup do 1. třídy
základní školy.
Děti formou her a různých cvičení nenásilně vychováváme, rozšiřujeme slovní zásobu, rozvíjíme paměť (pohádky, básničky, písničky,
kulturní pásma) a myšlení, fantazii, logické a matematické schopnosti, motorické dovednosti (vystřihovánky, omalovánky, skládání a
tvoření z papíru, malování, obkreslování, lepení), informujeme děti
o aktuálním dění doma, ve škole i ve světě přiměřenou formou a radíme rodičům, jak zvládat některé těžší situace s dětmi, jak se s nimi
připravovat do základní školy, jak s nimi procvičovat řeč apod.
Letos nástup malých dětí proběhl bez slziček a pláče, děti se dobře
přizpůsobují a jsou spokojené a veselé.
Přejeme si, aby naše mateřská škola byla stále plná takových zdravých a šťastných dětí a nám dospělým, které se o děti staráme, hodně
zdraví, trpělivosti a tvůrčího elánu.

Dopolední program nabídl prohlídku Památníku Petra Chelčického
s možností vyzkoušet si středověké oblečení a psaní husím brkem.
Proběhla exkurze ve zpracovně ovoce – moštovně místní zemědělské společnosti Zemcheba. V textilní dílně Linharta si účastníci
potiskli plátěný pytlíček s bylinkami a ozdobili slaměný věneček.
Mohli si také prohlédnout povedenou výstavu 150 velkoformátových fotografií ze společného pěšího putování v červnu 2009 a červnu 2010 mezi Týnem nad Vltavou a Helfenburkem. Stará maštal se
stala sice improvizovanou, ale povedenou galerií s výstavou obrazů
z arteterapeutického ateliéru St. Pius. Zároveň tu návštěvníci viděli
panely představující plány připravovaného budování takzvaných terapeutických zahrad pro pracovní terapii dospělých lidí s postižením
v chelčickém domově a také v Domově sv. Anežky v Týně nad Vltavou. Všichni pak na přilehlé zahradě mohli tomuto záměru osobně
napomoci zrýpáním kousku budoucího záhonu.

Vondrášková Věra
Ředitelka MŠ Chelčice

Setkání „Spolu na cestě“ vyvrcholilo ohňovou
show žonglérů ze St. Pius
První říjnový pátek zažil Chelčický domov sv. Linharta i celé Chelčice perný, ale velice zajímavý den. Sešlo se tu na osmdesát účastníků netradičního setkání Spolu – na cestě. „Akce se konala v rámci
přeshraničního projektu Dál společnou cestou, který realizujeme od
ledna letošního roku společně s partnerskými organizacemi z Horního a Dolního Rakouska,“ vysvětluje Jan Šesták z Domova sv.
Anežky. Do Chelčic přijely skupiny dospělých lidí s postižením a
pracovníků z charitního zařízení St. Pius v Peuerbachu a Tagesstätte Zuversicht v Heidenreichsteinu. Přidala se také další jihočeská
sociální zařízení: Arpida a Empatie z Českých Budějovic, Stroom
z Dubu u Prachatic. Samozřejmě přijeli „domácí“ z Anežky a všichni z chelčického Linharta se ujali role hostitele setkání.

Ve dvě hodiny odpoledne začal v místním hostinci kulturní program,
na který se přišli podívat také obyvatelé Chelčic, Vodňan i Netolic.
Představila se v něm například hudební a taneční skupina „Živelná pohroma“ z Domova sv. Anežky, vystoupila studentská baletní
skupina Ego choreia z Vodňan, krásné písně zahrála folková skupina Bonsai č. 3 z Českých Budějovic. Vrcholem a překvapením
odpoledne se stala žonglérská skupina ze St. Pius, která svůj program zakončila žonglováním s ohnivými kužely. Přiznejme, že jsme
všichni trochu trnuli, jak to dopadne. Naštěstí stačilo po ukončení
vystoupení jen deset minut intenzivně větrat začouzený sál. Dýdžej
Los Karlos v závěru hrál všem zúčastněným na rozloučení a šťastnou cestu domů.
„Byl to takový jednodenní intenzivní nájezd na Chelčice,“ říká
s úsměvem Jan Šesták a závěrem dodává: „Myslím, že se tu všichni
cítili dobře a zároveň se nám podařilo prezentovat výsledky i atmosféru přeshraničního projektu. Zase jsme udělali další společný krok
na společné cestě.“
Jan Šesták

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Programu „Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“.
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1. 8. 2010

1. kolo Otavský zlatý – Český pohár

FK Chelčice B – Drahonice 5:5 (4:0) pen. 2:4
branky: Fišer V., Kortus Pe. 2, Koutský P. – Myslivec R. 2, Mošovský, Častoral J., Faktor, rozhodující penalta Koc
ČK: Kortus Pe. – Chelčice
rozhodčí: Frčka
Domácí byli v prvním poločase jasně lepší a hosté pár slibných šancí
nedokázali využít. Ve druhé půli se však karta obrátila. Naši mladíci zcela odpadli a Drahonice zaslouženě vyrovnaly. V penaltovém
rozstřelu selhal hned při prvním pokusu chelčický František Šuba.
Naopak hosté proměnili všechny pokusy a radovali se z postupu do
dalšího kola.

Domácím se následně po špatném obsazení hráčů v pokutovém území podařilo snížit. To však z jejich strany bylo vše.
Na začátku druhé půle zvýšil Jakš na 1:3. Po zbytek zápasu už si
hosté vedení hlídali a soupeře do vážnější šance již nepustili. Konečný výsledek je pro Radošovické přijatelný, neboť Chelčice zahodily
velké množství gólových šancí.
sestava FK Chelčice A:
Iral (60. Novák) – Max, Pícha, Valenta – Jakš, Kopenec, Kortus K.,
Staněk – Trobl, Šácha, Dušek J.

14. 8. 2010 Turnaj starších přípravek v Chelčicích
1. semifinále
FK Chelčice – Kovohutě Příbram 			
branky: Hoffman, Kvasnička - Černohorský

2:1

2. semifinále
FK Vodňany – Blaník Strunkovice 			
branky: Bečvář, Polanský, Linhart, Hrachovec, Handšuh

5:0

Radošovice - FK Chelčice A 1:4 (1:2)
branky Chelčic: Šácha 2, Kopenec, Jakš
rozhodčí: Dunovský

zápas o 3. místo
Kovohutě Příbram – Blaník Strunkovice 		
branky: Bíza, Zholudev T.

2:0

Chelčice plnily roli favorita od začátku utkání a ujaly se vedení
rychlým gólem Šáchy. Vedení pak navýšil ránou z dálky Kopenec.

finále
FK Chelčice – FK Vodňany				
branky: Hrachovec 2

0:2

sestava FK Chelčice B:
Iral – Dušek P., Koutský P., Kortus Pa., Turek Ji. – Dušek J., Šuba F.,
Kortus Pe., Stahl – Ficko, Fišer V.

8. 8. 2010

2. kolo Otavský zlatý – Český pohár
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Sestavy:

Jakš, Kortus Pe., Trobl – Šácha, Kortus K. (Šuba F.).

FK Chelčice – Hoffman, Kvasnička, Štědrý, Brtna, Kulíř, Podlaha,
Holeček, Vondrášek, Nováček, Pícha, Kubinec, Dudák
FK Vodňany – Boška, Záruba, Bína, Handšuh, Polanský, Bár, Hrachovec, Linhart, Bečvář
Kovohutě Příbram – Legát, Bíza, Poulíček, Šlapák, Kuchařík, Zholudev Tim, Nekolný, Černohorský, Nešvara, Zholudev Max
Blaník Strunkovice – Toman J., Bezděkovský, Toman D., Danyi,
Plevka, Oračko, Cedrik, Rebela, Barcal, Schönbauerová, Vášová,
Zimová, Furišová

28. 8. 2010 3. kolo Dudák okresní přebor

Nejlepší hráči jednotlivých týmů:
FK Chelčice – Ondřej Kulíř
FK Vodňany – Patrik Hrachovec
Kovohutě Příbram – Tim Zholudev
Blaník Strunkovice – Roman Danyi

Dražejov – FK Chelčice A 2:2 (1:0)
branky: Halama, Slavík – Turek Jan, Jakš
rozhodčí: Anšlág
Hosté měli celý zápas převahu, ale velmi se trápili v koncovce. Dražejov se díky pozorné a disciplinované obraně dostal po brejcích
dvakrát do vedení, ale Chelčice dokázaly vždy vyrovnat. Hlavně konec zápasu byl napínavý, jelikož Dražejov zvýšil na 2:1 tři minuty
před koncem, ale hned po rozehrání bylo znovu srovnáno.
sestava FK Chelčice A:
Novák – Lácha , Kopenec, Pícha, Ondok – Jakš, Kortus K. (Turek
Jan), Lang, Trobl (Staněk) – Šácha, Kortus Pe.

Nejlepší brankář turnaje: Jaroslav Vondrášek – Chelčice
Dle ohlasů zúčastněných se turnaj všem líbil a snahou vedení klubu
bude z této akce udělat každoroční tradici.

15. 8. 2010 1. kolo Dudák okresní přebor
Otavan Katovice B – FK Chelčice A
branka Chelčic: Kortus K.
rozhodčí: Poklop

1:1 (0:1)

Katovice byly celou první půli lepším týmem, ale ani jednu ze svých
šancí nedokázaly využít. Naopak hosté šli do vedení umístěnou střelou Karla Kortuse. Další šanci pak měl Remta, ale domácího gólmana nepřekonal. Po změně stran se domácí snažili brzy vyrovnat
a otočit tak vývoj zápasu ve svůj prospěch. Vyrovnání se dočkali ze
standardní situace. Další slibnou příležitost si již do konce utkání
nevypracovali a nakonec byli rádi, že hosté nestrhli vítězství na svoji
stranu.
sestava FK Chelčice A:
Iral – Lácha, Pícha, Kopenec, Trobl – Kortus Pe., Jakš, Kortus K.
(Valenta), Ondok (Koutský P.) – Šácha, Remta (Turek Jan)

21. 8. 2010 2. kolo Dudák okresní přebor
FK Chelčice A – Cehnice A 6:1 (0:0)
branky: Šácha 3, Kortus P. 2, Koutský Petr – Kuric
rozhodčí: Krejčík
Chelčice měly zápas od začátku pod kontrolou, ale v prvním poločase jejich útočné snahy končily před šestnáctkou Cehnic. Do druhé
půle domácí zamíchali se sestavou a výsledek se dostavil během pár
minut. Cehnicím se z protiútoku podařilo vyrovnat umístěnou střelou Kurice, ale pak už byl na hřišti jen jeden tým. Chelčice vyhrály
zcela zaslouženě a konečné skoré mohlo být daleko vyšší.
sestava FK Chelčice A:
Iral – Lácha, Pícha, Kopenec, Valenta (Max) – Turek Jan (Koutský),

28. 8. 2010 2. kolo IV.třída
Nišovice - FK Chelčice B
branka Chelčic: Fišer V.
rozhodčí: Klečka

6:1 (3:0)

Rezervní tým předvedl tragický výkon. Hra byla vyrovnaná jen 15
minut, během nichž jsme si vytvořili několik šancí, ale žádnou nevyužili. Nišovice hrály celý zápas aktivně a skórovaly po hrubých
chybách v obraně Chelčic. Po půli jsme navíc odpadli i fyzicky a
domácí dohráli zápas v poklidu a své vedení ještě navýšili. Jedinou
branku Chelčic, kterou nám doslova darovala domácí obrana, vstřelil Vojtěch Fišer.
sestava FK Chelčice B:
Iral – Max, Kortus Pa., Baloušek, Dušek P. – Brůžek, Pěsta, Šuba F.,
Fišer J. – Fišer V., Dušek J. (Ficko)

4. 9. 2010

3. kolo IV.třída

FK Chelčice B - Předslavice 1:7 (0:1)
branky: vlastní Koloušek – Šejna 2, Kadlec, Řezník, Zíma, Žemlička, Veselka
rozhodčí: Frčka
S cílem napravit minulý nepovedený zápas nastoupili domácí k
utkání s velkým odhodláním. První poločas byl vyrovnaný s několika šancemi na obou stranách, kdy jedinou dokázali využít pouze
hosté. Do druhé půle vstoupily Chelčice velmi dobře a po pár minutách bylo srovnáno. Poté se hra domácích totálně sesypala a Předslavice odskočily během chvilky na rozdíl dvou gólů. Do konce utkání
přidali hosté další čtyři branky a uštědřili domácím pěknou ostudu
před vlastními fanoušky.
sestava FK Chelčice B:
Iral – Šuba J, Kortus Pa., Baloušek, Valenta. – Brůžek, Klouda,
Koutský P., Fišer J. – Fišer V., Dušek J. (Ficko)
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4. kolo Dudák okresní přebor

10

Utkání se hrálo ve vysokém tempu. O osudu zápasu rozhodla střelecká nemohoucnost domácích, kteří nevyužili několik dobrých šancí.

Sedlice B - FK Chelčice A

0:4 (0:2)

branky: Trobl 2, Šácha, Kopenec
rozhodčí: Anšlág

12. 9. 2010 3. kolo okresní přebor starších přípravek

sestava FK Chelčice A:
Novák – Lácha, Kopenec, Kortus Pe., Ondok – Pícha, Kortus K.
(Staněk), Trobl (Max) – Šácha, Koutský (Valenta)

5. 9. 2010

2. kolo okresní přebor starších přípravek

Sedlice - FK Chelčice
branky: Kučera - Dudák
rozhodčí: Anšlág

2. kolo okresní přebor mladších přípravek

FK Chelčice – Blatná

0:26 (0:16)

Naši nejmenší hráči nastoupili ke svému prvnímu zápasu a hned
proti velmi silnému soupeři. Věkový rozdíl mezi našimi hráči a hráči
Blatné byl znatelný. Nicméně všichni zaslouží pochvalu za předvedený výkon.
sestava FK Chelčice:
Zíka, Daněk, Nekovář, Pícha, Tlapa J., Krampl, Tlapa M., Lácha

11. 9. 2010 3. kolo okresní přebor mladších přípravek
Strakonice 1908 B – FK Chelčice

FK Chelčice - Volyně

9:1 (7:0)

Na hřišti dalšího silného soupeře jsme odehráli dobré utkání a hlavně v druhé půli jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. Výkon
týmu byl korunován prvním soutěžním gólem, který vstřelil Jan
Krampl.

0:6 (0:2)

Domácí odehráli zápas s velkou snahou o co nejlepší výsledek, ale
ve druhé půli již nestačili se silami. Za nasazení však všichni zaslouží pochvalu.

12. 9. 2010 5. kolo Dudák okresní přebor
FK Chelčice A - Lom

1:1 (1:0)

Chelčice byly po celý zápas mírně lepším mužstvem, ale musely
dotahovat náskok soupeře. To se nakonec povedlo dvě minuty před
koncem díky Jakubu Dudákovi. Pro starší přípravku to byl historicky první mistrovský bod a věříme, že budou nadále přibývat.

5. 9. 2010

K utkání do Lnář kvůli malému počtu hráčů ani neodcestovalo. Snad
se ti, kterých se to týká, nad svým přístupem zamyslí a uvědomí si,
že fotbal je týmová hra, a změní svůj přístup.

11:0 (3:0)

branky Chelčic: Šácha 4, Jakš 2, Remta, Kortus K., Koutský, Lang,
Turek Jan
rozhodčí: Poklop
Od začátku měli domácí zápas ve svých rukou a soupeře nepustili
téměř vůbec za polovinu hřiště. Důsledkem byl velký debakl hostů a
až nečekaně snadný průběh utkání z pohledu Chelčic.
sestava FK Chelčice A:
Novák – Lácha (Koutský), Kopenec, Kortus Pe., Ondok – Trobl (Turek), Lang, Kortus K. (Valenta), Jakš – Šácha, Remta

18. 9. 2010 6. kolo Dudák okresní přebor
Osek B - FK Chelčice A
2:6 (0:4)
branky: Šácha, Remta 2, Jakš, Lang
rozhodčí: Machovec
Chelčice rozhodly o svém vítězství již v první půli díky střelecké
pohodě svých útočníků. Ve druhém poločase měly nadále hru pod
kontrolou a zaslouženě vyhrály. Osek sice ze dvou brejkových akcí
snížil, ale to bylo z jeho strany vše.
sestava FK Chelčice A:
Novák – Lácha, Kopenec, Pícha, Valenta (Staněk) – Trobl (Turek),
Kortus K., Lang, Jakš (Ondok) – Šácha, Remta

19. 9. 2010 4. kolo okresní přebor mladších přípravek

sestava FK Chelčice:
Zíka, Daněk, Nekovář, Pícha, Tlapa J., Krampl, Tlapa M., Koberna

FK Chelčice – Bavorov
2:3 (1:1)
branky: Tlapa J., Krampl – Kulík 2, Podlahová

11. 9. 2010 4. kolo IV. třída

Zápas byl vyrovnaný a o výsledku rozhodli hosté díky svým starším
hráčům. Nicméně výkony našich chlapců se zápas od zápasu zlepšují a začínají se objevovat hráči, kteří by měli být oporami. Jsou to
především Václav Pícha, Vít Daněk, Jan Tlapa a Jan Krampl.

Lnáře B – FK Chelčice B

3:0 – kontumováno

Záložní mužstvo udělalo po tragických výkonech v prvních dvou
zápasech další špatnou reklamu chelčickému fotbalu.

sestava FK Chelčice:
Daněk, Nekovář, Pícha, Tlapa J., Krampl, Tlapa M., Koberna, Lácha
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19. 9. 2010 4. kolo okresní přebor starších přípravek
Osek – FK Chelčice
branky: Vaněček – Brtna

1:1 (1:1) pen. 3:2

Další vyrovnané utkání, ve kterém naši mladíci bojovali až do konce, ale v penaltové loterii se štěstí přiklonilo na stranu domácích.

19. 9. 2010

5. kolo IV. třída

FK Chelčice B – Sousedovice B
branky: Fišer V. – Blatský, Strnad
rozhodčí: Frčka

1:2 (1:1)

Hosté přijeli s jasným cílem ubránit co nejpřijatelnější výsledek.
Od začátku aktivně bránili a znepříjemňovali domácím rozehrávku. Chelčice nebyly tentokrát tak efektivní, ale konečný výsledek a
předvedená hra je i tak uspokojivá.
sestava FK Chelčice A:
Vitáček – Lácha (Koutský P.), Pícha, Kopenec, Valenta – Trobl (Turek Jan), Lang, Kortus K. (Ondok), Jakš – Šácha, Remta

26. 9. 2010 5. kolo okresní přebor starších přípravek
FK Chelčice - Katovice
branky: Hoffman - Pichler

1:1 (0:1) pen. 5:3

Starší přípravka pokračovala v dobrých výkonech a připsala si druhé
vítězství po penaltovém rozstřelu.

26. 9. 2010 6. kolo IV. třída
Číčenice - FK Chelčice B
3:1 (1:1)
branky: Šmidmajer, Šimek, Staněk – Turek Jan
rozhodčí: Hollman

Herně byli domácí po celý zápas lepší, ale největším problémem
záložního týmu je mizerná koncovka.
Hosté šli do vedení střelou zpoza šestnáctky. Do poločasu domácí
srovnali a v druhé půli měli po většinu času míč na svých kopačkách. Gól však z mnoha šancí nedali a Sousedovice udeřily z ojedinělého protiútoku.
sestava FK Chelčice B:
Novák – Šuba J., Baloušek, Kortus Pa., Dušek O. – Brůžek, Max,
Koutský P. (Kortus K.), Fišer J. – Fišer V., Dušek J. (Ficko)

25. 9. 2010 5. kolo okresní přebor mladších přípravek
FK Vodňany – FK Chelčice 20:0 (14:0)
První poločas jsme odehráli velmi laxně a nedodržovali jsme taktické pokyny. Projevila se také zkušenost domácích, kteří mají oproti
našim chlapcům již hodně odehráno. Druhá půle už byla z naší strany mnohem lepší. Několika dobrými zákroky zachránil Zíka.
V poli dobře hráli Pícha, Tlapa J., Daněk a Krampl.
sestava FK Chelčice:
Zíka, Daněk, Nekovář, Pícha, Tlapa J., Krampl, Tlapa M., Lácha

25. 9. 2010 7. kolo Dudák okresní přebor
FK Chelčice A – Lnáře A
branky: Šácha, Remta 2
rozhodčí: Skolek

4:0 (2:0)

V prvním poločase jsme byli mírně lepším týmem a šli do vedení
brankou Turka. Domácí do přestávky srovnali po samostatném nájezdu Šmidmajera. Po změně stran domácí přidali a z velkého množství šancí vstřelili další dva góly. Největší bolestí našeho týmu zůstává špatná koncovka, kdy nedokážeme využít ani vyložené šance.
sestava FK Chelčice B:
Iral – Dušek P., Kortus Pa., Baloušek, Šuba J. – Brůžek, Staněk,
Koutský P., Max – Fišer V. (Ficko), Turek Jan

28. 9. 2010 semifinále Otavský zlatý – Český pohár
Osek B - FK Chelčice A		
3:1 (2:0)
branky: Oberreiter 2, Mrkvička – Turek Jan
rozhodčí: Richter
K pohárovému zápasu jsme nastoupili ve značně improvizované sestavě. Osek šel do vedení již ve 4. minutě povedenou ranou Mrkvičky. Velkou šanci na srovnání skóre měl Petr Kortus, ale jeho slabou
střelu vykopl domácí obránce z brankové čáry. Z několika dalších
šancí využili osečtí hráči ještě jednu Oberreiterem.
Po změně stran jsme byli lepším týmem, ale zahodili jsme několik
dobrých příležitostí. Osek naopak po rohovém kopu navýšil svůj náskok. Krátce na to snížil Turek, ale více podstatného se již do konce
utkání neudálo.
sestava FK Chelčice A:
Iral – Koutský P., Kopenec, Kortus Pe. (Lácha), Valenta – Brůžek,
Kortus K., Pícha, Max – Šácha, Turek Jan
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Mladí a nejmladší chelčičtí fotbalisté

FK Chelčice ve spolupráci s o. s. Mája-Tvořivé Chelčice pořádá již
od září pro malé děti i školáky (zdaleka nejen pro chlapce) fotbalové tréninky každé pondělí, středu a pátek na fotbalovém hřišti
v Chelčicích od 16 do 17 hodin.
Trenéři mladší přípravky jsou Jiří Iral ml., Jaromír Lácha a Miloslav
Homola a trenéři starší přípravky jsou Jaroslav Vondrášek, Marek
Kvasnička a Pavel Dudák.
Zveme tímto případné další zájemce, aby se za námi na hřiště přišli
podívat a zkusit si zaběhat a zahrát s kamarády kopanou. Od začátku
měsíce listopadu budou tréninky probíhat v tělocvičně, místo a čas
bude ještě upřesněno.
Jiří Iral ml. (tel. 777 741 936)

Září - Říjen
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Oznámení
Z pravidelných aktivit o. s. Mája-Tvořivé Chelčice
Milí příznivci klubů Máji-Tvořivých Chelčic,
moc Vás všechny zdravíme a těšíme se na Vás při setkávání při některých aktivitách klubů sdružení v Klubovně o. s. Mája-Tvořivé
Chelčice v obecní vile, v Chelčickém domově sv. Linharta či na
sportovním hřišti FK Chelčice.
Aktivity, místa konání s časy i kontaktní osoby upřesňujeme u jednotlivých kroužků.
		

Aktivity pro rodiče s dětmi, školní děti i mládež

Kroužek se schází každou sobotu od 15.30 do 17 hod. v keramické dílně v Chelčickém domově sv. Linharta.
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Kavanová Mušková
(tel. 776 134 683)

Aktivity pro dívky a ženy
Zdravotní cvičení na míčích pro ženy a dívky s Bc. Evou Seberovou
začne 5. listopadu 2010 od 18.30 hodin v Klubovně o. s. Mája-Tvořivé Chelčice první sadou pátečních pěti cvičení za sebou. Srdečně
všechny zveme.
Kontaktní osoba: Ing. Věnceslava Jakubcová (tel. 607 634 587)

Mateřské klubíčko pro maminky s dětmi
SCHÁZÍME SE KAŽDÝ TÝDEN – PÁTKY A SOBOTY
v KLUBOVNĚ o. s. Mája-Tvořivé Chelčice
Naše setkávání jsme rozdělili do tří skupin, kterými volně procházejí různé věkové kategorie dětí:
„MIMÁTKA“ - v 1. skupině jsme vytvořili především prostor pro
klidné cvičení a tvořivou hru s nejmladšími dětmi do 2 let.
Scházíme se každý pátek dopoledne od 9 do 10.30 hodin.
Prosíme teplou deku s sebou a pro maminky i mimátka teplé ponožky na přezutí.
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vávrů (tel. 723 445 508).
„MRŇÁTKA“ A „ROŠŤÁCI“ - Ve 2. skupině od 14.00 do 16.00
hodin přicházejí děti od 2 let do 5 let.
Program je zaměřen na pohybové, rytmické hry a tvořivé výtvarné
dovednosti flexibilně podle věku přicházejících dětí.
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Kavanová Mušková
(tel. 776 134 683)

Dramatický kroužek aneb Klubíčko pro větší děti (už bez
rodičů)
Pro starší děti (předškolní a školní) je vyčleněn program s dramatickou výchovou, výtvarným tvořením i taneční přípravkou s muzikoterapií. Tento kroužek je přípravkou pro dětský divadelní soubor
Chelčické štěstí.
Tato 3. skupina se schází každou sobotu od 14 do 15.30 hod.
v Klubovně o. s. Mája-Tvořivé Chelčice.
První dramatický kroužek bude 30. října. Prosíme rodiče o svačinu
dětem s sebou.
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Rejžková (tel. 777 858 177)

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

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ BAVIT, TVOŘIT, CVIČIT I DOVÁDĚT… VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ
ZVÁNI.
			

o. s. Mája-Tvořivé Chelčice

Klub Sboru dobrovolných hasičů Chelčice
srdečně zve na posvícenskou

Pěknou hodinku,
která se koná 15. listopadu 2010
od 17 hodin v Obecním hostinci v Chelčicích.
K tanci i poslechu hraje Doubravanka
Bohatá tombola zajištěna

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Chelčice zprostředkoval pro obyvatele obce
bakteriologický rozbor a rozbor na dusičnany vlastních zdrojů
podzemní vody (studní).
Tyto rozbory jsou dostatečné pro určení kvality vody jako
kojenecké. Orientační cena je 600 Kč.
Případní zájemci se mohou nahlásit v kanceláři Obecního úřadu
na tel. 383 382 479 nebo 775 382 479.

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: Obecní úřad Chelčice.

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. © 2010 OÚ Chelčice
OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz
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Vás zvou na

Slavnosti plodu

Green engineering s.r.o.
generální partner

2010

pod záštitou senátora Ing. Tomáše Jirsy

Program:
9:30
10:00
10:30
11:30
11:45
12:45
13:00
14:00
15:00
15:15

vystoupení MŠ Malovice
slavnostní zahájení
Doubravanka
Prodejní prezentace ovocnářů
Pěčňovanka
Prodejní prezentace ovocnářů
Předání ocenění soutěžícím (starostové obcí)
Buty
Prodejní prezentace ovocnářů
Spolek Tyl Netolice

VSTUP ZDARMA

www.slavnostiplodu.cz
Hlavní partneři:

Malovice
6.11.2010

Partneři:

drůbež
Tůmová
Chelčice

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři:

Produkce:

