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JABLÍČKA

sLAVNOSTI PLODŮ 2010

Když jsem byla malá, moc ráda jsem kramařila v babiččiných zásuvkách. Za deštivých
dní, kdy se nedalo běhat venku, jsem s babičkou otevírala zásuvky v jejím starém kredenci,
probírala se poklady ukrytými v krabičkách, v
obálkách apod. Babička byla pořádná a měla
svoje památky pečlivě uspořádané a srovnané.
Myslím, že ji takováhle „cesta časem“ bavila
stejně, jako bavívala mě… obě dvě jsme otevíraly krabičky a obálky s babiččinými poklady.
V jedněch krasopisně nadepsaných obálkách
měla babička uložené první vlásky svých dětí
i vnuků, měla tam dopisy, které jí psal dědeček
za svobodna, pohlednice z dalekých zemí apod.
A v jedné z těch obálek vytáhla babička obrázek. Byla na něm jabloň se spoustou malých
žlutých a červených jablíček. Na malovaném
stromě byla celá úroda krásných plodů…
O tomto obrázku mi babička vyprávěla, že si
jej schovávala na památku, ze své školy, na památku na jednu svou nejoblíbenější paní učitelku, která si pro své žáky vymyslela zvláštní
hru. Měli si namalovat obrázek jabloně a za
každý dobrý skutek si mohli na jabloň namalovat jedno jablíčko. A babička vzpomínala, jak
se všichni předháněli, kdo ze třídy získá nějaké
nové jablíčko a kdo bude mít svou jabloň s větší úrodou…
Hned jsem si tenkrát chtěla tuhle hru také zahrát. A babička mi namalovala jabloň, šedivou
a smutnou, velikou jabloň přes celou čtvrtku. A
já se snažila udělat něco hezkého, aby na jabloni přibylo nové jablko, pečlivě jsem každé z
nich vybarvovala…
Když babička zemřela a já po mnoha letech ve
svém šuplíku dělala „předvánoční úklid“, dívala jsem se na „své poklady“ a na to, co jsem
jako dítě považovala za poklady pokladů.
A našla jsem tu starou obálku… Byla v ní jedna stará čtvrtka. Zežloutlá, ta, která mě v dětství okouzlila, ta, na níž byla babiččina jabloň.
Plná červených a žlutých jablíček… A pak tam
byla moje čtvrtka, bylo na ní jablíček mnohem
méně, asi mě ta hra přestala bavit, nebo končily
tenkrát prázdniny u babičky…
Kolik jablíček bych si mohla přimalovat za poslední rok? Za posledních pět let? Uvažovala
jsem, kolik takových „jabloňových skutků“
jsem v posledním čase udělala, kolik jsem zapomněla, kolik mne jich minulo…

Slavnosti plodů tentokrát v Malovicích jako velkorysý jarmark místních produktů.

- pokračování na str. 2 Klára K. M.

Mikroregion Chelčicko-Lhenický ve spolupráci s Místní akční skupinou Rozkvět
zahrady jižních Čech a pořadatelskou obcí Malovice uspořádal letos již osmý ročník Slavností plodů a druhý ročník Ovocnářského jarmarku.
Tradičně již 2. 10. vyrazili příznivci cykloturistiky na cestu sady naší oblasti v počtu
120 osob a mohli se pokochat krásami, plody a nádhernými barvami místní přírody.
Pak již následovalo období příprav hlavní akce v Malovicích. V mezidobí však ještě
proběhla další významná akce, kdy se starostové našich obcí 21. 10. zúčastnili slavnostního sázení ovocných stromů z jižních Čech do Zážitkové zahrady Panholling
v partnerské bavorské oblasti Lallinger Vinkel, viz článek níže.
Letošní hlavní část Slavností plodů se poté uskutečnila ve dnech 5. - 6. listopadu
v Malovicích.

- pokračování na str. 5 Za mikroregion Chelčicko-Lhenický
Jiří Iral
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Zprávy z radnice
Zápis č. 9/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 13. 10. 2010
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Miroslav Vavruška, František Krump, ing. Lucie Aiznerová, Jan Baloušek
Ověřovatelé: ing. Lucie Aiznerová, ing.
Věnceslava Jakubcová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2010 ze dne 1. 9. 2010.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Plán vodohospodářských investic na rok
2011 a dále.
4. Žádost o finanční příspěvek.
5. Rozpočtová opatření č. 2.
6. Mimořádné odměny zaměstnancům
obce na VPP.
7. Vypsání výběrového řízení.
8. Různé.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 8/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 1. 9. 2010 (trvá
bod 16/c z jednání ze dne 11. 11. 2009). Bez
připomínek. č. 9/2010/1.
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Lucii Aiznerovou a ing. Věnceslavu Jakubcovou. č. 9/2010/2.
ad 3) OZ jednomyslně schválilo Plán vodohospodářských investic na rok 2011 a dále.
č. 9/2010/3
ad 4) OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FK Chelčice ve výši 74 642
Kč na investiční akci „Krytá tribuna“ na
pozemku p.č. 607/2 v k.ú. Chelčice. Akce
bude žadatelem dokončena a řádně zkolaudována. č. 9/2010/4
ad 5) OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtová opatření č. 2 v paragrafovém a položkovém znění. č. 9/2010/5
ad 6) OZ schválilo mimořádné odměny
zaměstnancům obce pracujícím v rámci veřejně prospěšných prací á 1 000 Kč za každý odpracovaný měsíc. č. 9/2010/6
ad 7) OZ schvaluje vypsání výběrového
řízení na dodavatele akce „Vytápění bývalé fary čp. 1 v Chelčicích – I. etapa“.
č. 9/2010/7
ad 8) OZ bere na vědomí přehled výsledků
a seznam vybraných žádostí v rámci 4. výzvy MAS Rozkvět. Obci Chelčice schválen
projekt „Vytápění bývalé fary čp.1 v Chelčicích – I. etapa“, podíl dotačních prostředků 122 967 Kč. č. 9/2010/8

Zápis č. 10/2010 z ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 11. 11. 2010
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Petr Novák,
František Krump, Jindřich Turek, Jan Baloušek
Ověřovatelé: Jindřich Turek, František
Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Složení slibu členů zastupitelstva.
2. Volba předsedajícího schůze.
3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95
odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
4. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích).
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce starosty a místostarosty
obce.
Přijatá usnesení:
ad 1) Členové zastupitelstva složili slib zastupitele a tento potvrdili podpisem pod text
slibu. č. 10/2010/1
ad 2) OZ určuje předsedajícího ustavujícího zasedání dosavadního starostu obce.
č. 10/2010/2
ad 3) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jindřicha Turka a Františka Krumpa a zapisovatelem Martinu Lukešovou. č. 10/2010/3.
ad 4)
OZ jednomyslně schvaluje zvolení jednoho
místostarosty obce. č. 10/2010/4/a
Podle § 71 zákona o obcích OZ jednomyslně určilo, že funkce starosty obce bude
dlouhodobě uvolněná. č. 10/2010/4/b
OZ jednomyslně schválilo způsob volby
starosty, místostarosty a členů finančního
a kontrolního výboru jako volbu veřejnou.
č. 10/2010/4/c

OZ zvolilo starostou obce Jiřího Irala (6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování). č. 10/2010/4/d
OZ zvolilo místostarostou obce ing. Miroslava Duška (6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování). č. 10/2010/4/e
ad 5)
OZ jednohlasně určilo, že finanční a kontrolní výbor bude ve složení 3 členů.
č. 10/2010/5/a
OZ schválilo předsedou finančního výboru
ing. Věnceslavu Jakubcovou (6 hlasů pro, 1
se zdržel hlasování). č. 10/2010/5/b.
OZ schválilo předsedou kontrolního výboru
Jana Balouška (6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování). č. 10/2010/5/c
OZ jednohlasně schválilo členy finančního
výboru Janu Babickou a ing. Janu Fišerovou. č. 10/2010/5/d
OZ jednohlasně schválilo členy kontrolního
výboru Petra Kortuse a Petra Koutského.
č. 10/2010/5/e
ad 6) Na základě § 72 zákona o obcích OZ
jednohlasně schválilo
• odměnu za výkon funkce neuvolněných
členů zastupitelstva ve výši 1 000 Kč/měsíc,
• odměnu předsedům finančního a kontrolního výboru ve výši 300 Kč/měsíc
• odměnu členům finančního a kontrolního
výboru ve výši 100 Kč/ měsíc. č. 10/2010/6
ad 7) OZ bere na vědomí výši odměny za
výkon funkce starosty dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, OZ schválilo odměnu za
výkon funkce místostarosty obce ve výši
6 000,- Kč/měsíc (6 hlasů pro, 1 se zdržel
hlasování). č. 10/2010/7

Jablíčka (pokračování ze str. 1)
Vzpomínala jsem na babičku, která mi tehdy říkala: „Někdo čeká na to, až mu podáš
svoje jablko, aby neměl smutek“. A já přemýšlela o těch, které mám ráda… Každý
přece po nějakém jablku touží. Každý nějaké potřebuje, hledá, o nějakém sní.
Napadlo mě, že tohle není hra jen pro malé
holčičky. Tohle není hra jenom pro deštivé
dny. Tohle je víc než hra, tohle je velká cesta
k srdcím našich blízkých…
Babička mi odkázala svou kouzelnou
jabloň. Jabloň, na které může vyrůst tolik
radosti a darů a štěstí, jabloň, na které mohou vyrůst velké dary – nejenom pro toho,
kdo je dostane. Na té kouzelné jabloni mohou dozrát i plody poznání, svítící dary i pro
toho, kdo je dává… „Kdo dává světlo, dostává světlo,“ říkávala babička.
Nemusejí to být „veliké dobré skutky“. Někdy stačí jediné slovo, jediná věta – v pravý
čas – a někomu místo stmívání začne svítat.

					

Klidný letošní čas adventní, přátelé.
Klára K. M.
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Novoroční přání
Vážení chelčičtí spoluobčané,
příznivci a přátelé naší obce,
přiblížil se opět konec kalendářního roku
a nastává čas očekávání vánočního času
a příchodu roku nového. Vedle tradičního
bilancování všeho, co se událo, povedlo
či nepovedlo a různých vyúčtování a uzávěrek je toto vánočně-novoroční období
i prostorem pro zamyšlení. Zamyšlení se
nad věcmi, které nám ve shonu všedních
dní jaksi unikají mezi prsty a mnohdy
neumíme nebo také možná nechceme a
nezvládáme to, co bychom měli brát jako
samozřejmost a jakousi uctivou slušnost.
Totiž chvilku postát, popovídat a poděkovat všem svým přátelům, kamarádům,
známým, spolupracovníkům, kolegům,
sousedům, blízkým i vzdáleným a třeba i
všem těm, se kterými momentálně zrovna
nevycházíme právě ideálně.
Dovolte mi tedy, abych Vám všem výše
vyjmenovaným alespoň takto, touto cestou, poděkoval za spolupráci, přízeň a
ochotu, se kterou jste pomáhali k životu
všemu, co se u nás v právě končícím roce
událo.
S přáním všeho nejlepšího, pevného zdraví, životního optimismu a úspěchů v novém roce 2011 za zastupitelstvo obce
Jiří Iral, starosta
V Chelčicích dne 19. 11. 2010

Další důkaz diskriminace
venkova tentokrát přímo v
rámci krajů ROP NUTS II
Jihozápad - reakce na přehodnocení projektů 5. výzvy
ROP Jihozápad
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se při rozdělování dotačních prostředků zachoval k malým obcím
do 500 obyvatel již tradičně více než přezíravě a macešsky.
Jedinou oblastí podpory prioritní osy 1 –
oblast podpory Dostupnost center – 1.5
Rozvoj místních komunikací bylo umožněno v rámci všech oblastí podpory ROP
Jihozápad pro obce do 500 obyvatel využít
právě a pouze tuto tzv. 1.5.
Z celkové alokace prostředků 1. osy na
období let 2007–2013 7,5 miliardy korun
bylo vyčleněno na tuto oblast 1.5 asi 14
%, tj. cca 1,05 miliardy korun. Z toho celkového objemu prostředků utrousila rada

regionu soudržnosti v dosud schválených
třech výzvách (č. 2, 3, 5) celkem 6 (slovy
šest) projektů pro obce do 500 obyvatel a
celkovém součtu dotačních prostředků závratných cca 59,6 miliónů korun.
S ohledem na skutečnost, že v těchto třech
výzvách již bylo celkem rozděleno zhruba 934 miliónů korun, již pro uvažovanou
poslední výzvu v rámci tohoto opatření
mnoho prostředků pro uspokojení všech
žadatelů jistě nezbývá.
Jako zástupce této kategorie obcí (do 500
obyvatel) se tudíž zcela logicky, již po několikáté za 12 let svého působení ve funkci starosty (který není členem vládnoucí či
parlamentní strany), nemohu vyhnout přesvědčení, že je toto jeden z dalších důkazů
svědčících o aroganci našich představitelů ve vztahu k venkovu a nenápadnému
politicko-ekonomickému tlaku a snaze
postupně slučovat malé obce do větších
celků.
Pominu-li fakt, že naše obec žádala v rámci tohoto opatření ROP o stejný projekt již
třikrát a v původním hodnocení 5. výzvy
byl náš projekt dokonce konečně vybrán
k realizaci, aniž by patřil mezi takzvané
zpochybněné projekty, byl v rámci jejího přehodnocení z této podpory vyřazen.
Neprůhlednost a subjektivita hodnocení
projektů byla zřejmá již v předchozích
výzvách. Neúspěšný žadatel neměl nárok
ani možnost porovnat bodové hodnocení
s jinými projekty a ve 3. výzvě dokonce
musel podepsat takzvané „Prohlášení o
mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících
s hodnocením vlastního projektu“. Jako
minusové body byly u obcí našeho typu argumentem například i nedostatečné zkušenosti s realizací projektů podobného typu
a objemem prostředků. Pevně věřím, že
nám nejprve úspěšným a posléze tzv. „přehodnoceným“ žadatelům bude umožněno
ona dvě hodnocení porovnat a případně
obhajovat svůj projekt.
Nadále jsem však utvrzen ve svém přesvědčení, že situace v rámci rozdělování
těchto dotačních prostředků rozhodně není
objektivní a podléhá silným politickým
vlivům dle momentálního rozložení sil v
rámci NUTS II Jihozápad.
Dalším neoddiskutovatelným faktem je, že
cca 93 % objemu všech prostředků putuje
z větší části do velkých a politicky spřízněných měst a velkých obcí, a to i opakovaně.
Smysluplnost a potřeba některých podpořených projektů je pak minimálně diskutabilní (golfová hřiště, wellnes a fitnes
centra, drahé informační systémy baseball- a softball clubů, krokodýlí ZOO či
muzea čokolády jsou zřejmě potřebnější

Z

než projekty základní vybavenosti v malých obcích nebo například projekty pro
zdravotně postižené v Arpidě či azylový
dům Fondu ohrožených dětí Klokánek).
Tady už je to ale spíše otázka vyjednaných
podmínek a nastavení objemů prostředků
a alokací určených mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci ROP. Čili, opět je
to otázka vůle, zejména té politické.
S ohledem na finanční možnosti malých
obcí a směšnou alokaci prostředků v rámci Programu rozvoje venkova MZE, který
jim byl jako hlavní zdroj dotačních prostředků EU určen, jsme se domnívali, že
politické reprezentace našich krajů a tudíž
představitelé ROP NUTS II budou podstatně více solidární a vstřícní k venkovským oblastem. Opak je bohužel pravdou.
Co je platná jedna z nevyšších podpor
Programu obnovy venkova v rámci celé
republiky v případě Jihočeského kraje v
ročním objemu 80 milionů korun, když
musíte podělit téměř všechny obce v kraji
a maximálně a výjimečně můžete takto pro
obec získat až 200 000 korun. Zcela jistě
je to pro nás malé obce výrazná podpora,
která v dobách před vznikem krajů nebyla
vždy takto štědrá a samozřejmá.
Investice do komunikací a ostatních infrastrukturních projektů jsou však pro drtivou většinu obcí nerealizovatelné, pokud
samozřejmě nemohou využít např. povodňových škod. Kde to ale žijeme, když tyto
základní potřeby jsou schopny malé obce
s pomocí státu finančně řešit až v momentě krize, výjimečných událostí a lidského
utrpení?
Za dobu svého působení ve funkci starosty
a člena Spolku pro obnovu venkova jsem
tak znovu dostal další z nezvratných důkazů o pokračující nenápadné snaze velkých
politických stran, síle velkých měst a jejich lobování napříč politickým spektrem.
Většina vládnoucích stran a jejich představitelé totiž potřebují opět slučovat malé
obce do velkých celků, protože se zde nevolí důsledně stranicky a jejich vliv je zde
minimální.
Zpochybňovaná efektivita jejich řízení je
zde pouhou záminkou a dle mého názoru o
tomto problému nemůže být řeč. Tady totiž opravdu musíme každou vydanou korunu minimálně třikrát tzv. obrátit a dobře si
rozmyslet, kam ji vydáme. Tady na venkově občané dobře vědí a snadno zkontrolují,
jak s jejich prostředky hospodaříme.
Za náš venkov proto vzkazujeme všem politikům, že svou svébytnost na úkor další
byrokratizace a politických vlivů budeme
hájit, pokud to jen bude v našich silách.
Za obec Chelčice Jiří Iral
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S českou pomocí proti
plísni u jablek

Nové odrůdy na Zážitkové zahradě
s ovocnými stromy v Panhollingu
Hunding
V průběhu let bylo na Zážitkové zahradě s
ovocnými stromy v Panhollingu vysazeno

TERMÍNY SVOZŮ TKO
2011
Leden
Středa
		
Únor
Středa
		
Březen
Středa
		
Duben
Středa
		
Květen
Středa
		
Červen
Středa
		
		
Červenec Středa
		
Srpen
Středa
		
Září
Středa
		
Říjen
Středa
		
Listopad
Středa
		
		
Prosinec
Středa
		

12. 1.
26. 1.
9. 2.
23. 2.
9. 3.
23. 3.
6. 4.
20. 4.
4. 5.
18. 5.
1. 6.
15. 6.
29. 6.
13. 7.
27. 7.
10. 8.
24. 8.
7. 9.
21. 9.
5. 10.
19. 10.
2. 11.
16. 11.
30. 11.
14. 12.
28. 12.

na 60 druhů ovoce. Nyní k
nim přibude dalších jedenáct. Již několik let trvá volné partnerství mezi Správním společenstvím Lalling
a mikroregionem Chelčicko-Lhenickým v jižních
Čechách. Již před drahnou
dobou dojednal starosta
Ferdinand Brandl s českými
partnery vysazení nových
odrůd jablek z jižních Čech
v Zážitkové zahradě, aby se
s nimi přátelé ovoce z regionu mohli seznámit a mohli
se inspirovat. Nově vysazené odrůdy jsou rezistentní
proti strupovitosti.
Místa výsadby určila Petra
Holzapfelová, okresní odborná poradkyně zahradnictví při okresním úřadě Deggendorf. Z
nových odrůd Dezert, Selena, Karmina,
Julie, Rubinola, Vanda, Resista, Rajka, Angold, Otava a Topaz je u nás známá pouze
poslední.
K vysazení prvního stromku mohl Ferdinand Brandl přivítat kromě svého kolegy
z Grattersdorfu Norberta Bayerla hned pět
starostů z mikroregionu – Martinu Hejnou

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!

Termíny svozu tříděného
odpadu v roce 2011
11. ledna
8. února
8. března
5. dubna
3. května
14. června
12. července
9. srpna
6. září
4. října
1. listopadu
28. listopadu
13. prosince

(obec Malovice), Marii Kabátovou (městys
Lhenice), Jiřího Irala (obec Chelčice), Jana
Chrta (obec Libějovice) a Františka Zámečníka (obec Mičovice). Zúčastnila se také z
mnoha akcí pořádaných ve výběžku známá
Miroslava Vacková jako tlumočnice, Petra
Holzapfelová, Petr Leber jako zástupce Jihočeské ovocnářské unie a MAS „Rozkvět
zahrady jižních Čech“, stejně jako Josef
Eder z Pannholingu. Díky jeho vstřícnosti
mohly být stromky vysazeny na rozšířené
části Zážitkové zahrady. Starosta Hundingu
měl radost z toho, že mikroregion poskytl
nové ovocné stromky. Pro lepší informovanost návštěvníků budou také nové stromy
označeny informačními tabulemi.
Brandl si přál, aby se stromkům dařilo stejně dobře jako spolupráci s českými obcemi.
Starosta Bayerl blahopřál svým kolegyním
a kolegům k úspěchu v nedávných volbách
do obecních zastupitelstev, ve kterých byli
všichni znovu zvoleni. Starosta Jiří Iral informoval o plánovaném záměru realizovat
v mikroregionu projekt podobný zážitkové zahradě. Hovořilo se o účasti delegace
z VG Lalling v historických kostýmech na
Slavnostech plodů v Malovicích počátkem
listopadu.
-vgl-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci svá jubilea:
15. 9.
18. 9.
27. 9.
28. 9.
1. 10.
1. 10.
2. 10.
13. 10.
21. 10.
22. 10.
26. 10.
30. 10.
1. 11.
15. 11.
20. 11.
1. 12.
16. 12.

Jana Fišerová, 50 let, Chelčice 110
František Šuba, 20 let, Chelčice 98
Jan Šuba, 50 let, Chelčice 98
Václav Podlaha, 70 let, Chelčice 18
Zdena Holečková, 79 let, Chel. 89
Matyáš Štědrý, 10 let, Chelčice 125
Miroslav Urbánek, 70 let, Chel. 38
Filip Lácha, 5 let, Chelčice 93
Marie Holečková, 82 let, Chel. 91
Petr Šenkýř, 1 rok, Chelčice 33
Josef Pícha, 50 let, Chelčice 22
Sandra Janková, 18 let, Chel. 123
Barbora Benešová, 20 let, Chel. 71
Radek Holeček, 10 let, Chelčice 7
Jan Lukeš, 20 let, Chelčice 113
Kristýna Lukešová, 15 let, Chel. 113
Josef Soukup, 65 let, Chelčice 96

Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a
osobní spokojenost.
7. září se manželům Zdeňce a Luďkovi Sosnovým narodil syn Jakub.
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Pátek byl věnován posledním přípravám Ovocnářského jarmarku,
aranžmá tematické výstavy plodů naší oblasti a prezentace partnerů
Slavností, zejména naší Místní akční skupiny a Agentury pro zemědělství a venkov. Obzvláště bych chtěl vyzdvihnout velmi zdařilé
aranžmá podzimní výstavy v zasedací místnosti místního obecního
úřadu, na jehož instalaci měli podíl studenti vodňanského zemědělského učiliště a zejména paní Marie Hradilová z Krtel. Podvečer
byl pak již tradičně vyhrazen pro hodnocení jednotlivých soutěžních
kategorií o jablko, pálenku a dobrotu z místní ovocnářské produkce. Výsledky jednotlivých kategorií soutěže jsou uvedeny na konci
tohoto článku.

5

Na tržnici jste mohli u téměř sedmdesáti stánků nakoupit a ochutnat
od jablek, hrušek, ovocných moštů, sirupů, pálenek, medoviny, keramiky, pekařských, cukrářských, masných výrobků či jiných typických místních produktů, ale třeba i malinové pivo nebo upomínkové
a propagační předměty a tiskoviny a bohatý sortiment jiného zboží.
V průběhu celého dne byl k vidění a poslechu bohatý doprovodný
kulturní program. Vystoupili zde například se svým tematickým pásmem děti z místní mateřské školky, kapely Pěčnovanka, mičovická
Doubravanka, spolek Tyl z Netolic a samozřejmě hlavní účinkující
celé akce populární skupina Buty, která nahradila původně avizovaný Čechomor.

Nicméně dovoluji si touto formou poděkovat jednak hlavně všem
dodavatelům, producentům a výrobcům všech soutěžních kategorií
a v neposlední řadě i všem členům hodnotících komisí, jejichž letitá
odbornost a znalost je již prověřena a opět se osvědčila. Členy všech
hodnotících komisí, ale i dodavateli soutěžních vzorků byli stejně
jako v loňském roce i naši přátelé z lallingské oblasti.
Sobotní Ovocnářský jarmark byl pak skutečným vyvrcholením
oslav letošní úrody a plodů práce místních, ale i přespolních zemědělců, pěstitelů a zpracovatelů.
Slavnostního zahájení se ujali vedle představitelů členských obcí a
MAS i pan senátor PČR Tomáš Jirsa, pod jehož záštitou se celá akce
konala, pan poslanec PČR Jan Bauer a předseda Spolku pro obnovu
venkova Jihočeského kraje Jan Malík.

Jarmark navštívilo i s ohledem na toto pozdní období díky poměrně
příznivému počasí v průběhu dne na 3 000 návštěvníků, což je samozřejmě velmi slušná účast.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech soutěžních kategorií pak proběhlo tentokrát velmi netradičně, když ceny předávali opět starostky
a starostové členských obcí, ale tentokrát podle historického scénáře
z doby posledních Rožmberků v jižních Čechách, od jejichž vymření po meči uplyne již 400 let a kteří také historicky hospodařili na
území našeho regionu.

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XII. - 2010				

Listopad – Prosinec

Slavnosti plodů 2010
P
L
O
D
Y

6

Takže jste mohli v dobových kostýmech vidět například paní starostku Martinu Hejnou jako Kateřinu z Malovic, Marii Kabátovou
jako paní Alžbětu ze Lhenic, Jan Chrt se představil v roli Petra Voka,
Václav Trobl jako Petr Záhorka ze Záhorčí, Jiří Iral jako rytíř Diviš Malovec a František Zámečník jako opat kláštera Páter Albert.
Jejich hosty u slavnostního hodokvasu pak byli pan vladař Vilém
z Rožmberka (Jan Bartuška), ale i vzácní hosté ze sousedních Bavor. Kulisu všemu pak dotvářela skupina historického šermu Uther
z Netolic.

Při nutnosti občasné improvizace ve scénáři se snad i toto představení návštěvníkům líbilo.
Celkově pak určitě můžeme konstatovat i podle následných ohlasů,
že jsme až na drobné organizační potíže nastavili laťku pro následující ročníky slavností o další a podstatný kus výše. Děkujeme všem
vystavovatelům, prodejcům, partnerům, sponzorům, účinkujícím,
pořadatelům a hlavně návštěvníkům za skvělou propagaci našeho
regionu.
Jako dovětek si dovolím použít upravený finálový monolog pana
Viléma z Rožmberka ze scénáře u příležitosti Slavností:

„Věřte, milovaní, dokud naše drahá česká země bude plodit tak
dobré ovoce a pilné ruce našich lidí budou umět připravit tak dobré
krmě i truňk, nebude v naší zemi zle. Nebudeme se ohlížeti po cizím
šmaku a cizím šňapsu. Užívejte jich vždy ve svornosti a radosti.“
Za mikroregion Chelčicko-Lhenický
Jiří Iral

Jablko roku 2010
Pořadí Odrůda

Pěstitel

Lokalita

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

František Krump
Vojtěch Valenta
Robert Gregora
Pavel Holub
Petr Leber
Hana Nováková
Jan Záhorka
Robert Gregora
Petr Leber
František Krump
František Krump
Robert Gregora
Josef Pešek
Karel Tůma
Zdeněk Grill
Vojtěch Valenta
Robert Gregora
Zemcheba s.r.o.
Pavel Holub
Zemcheba s.r.o.
Petr Leber
Josef Pešek
Zeas Agro a.s.
Hana Nováková
Jaroslav Sebera
Zdeněk Grill
Jan Záhorka
Zemcheba s.r.o.
Hana Nováková
Vojtěch Valenta
Karel Tůma
František Zámečník
Jaroslav Sebera
Robert Gregora
Jan Záhorka
Václav Čarek
Zemcheba s.r.o.
Václav Čarek
Jan Záhorka
Pavel Holub
Pavel Holub
Jaroslav Sebera
Hana Nováková
Jaroslav Sebera
Milan Tůma
Jaroslav Sebera
Milan Tůma
Petr Šandera
Zdeněk Grill
Václav Čarek
Zdeněk Grill
Hana Nováková
Robert Gregora
Hana Nováková
Hana Nováková
Pavel Holub
Jaroslav Sebera
Milan Tůma
Michale Ellerbeck

Chelčice
Chelčice
Lhenice
Krtely
Lhenice
Krtely
Truskovice
Lhenice
Lhenice
Chelčice
Chelčice
Lhenice
Malovice
Chelčice
Hoříkovice
Chelčice
Lhenice
Chelčice
Krtely
Chelčice
Lhenice
Malovice
Rábín
Krtely
Krtely
Hoříkovice
Truskovice
Chelčice
Krtely
Chelčice
Chelčice
Mičovice
Krtely
Lhenice
Truskovice
Třebanice
Chelčice
Třebanice
Truskovice
Krtely
Krtely
Krtely
Krtely
Krtely
Chelčice
Krtely
Chelčice
Jáma
Hoříkovice
Třebanice
Hoříkovice
Krtely
Lhenice
Krtely
Krtely
Krtely
Krtely
Chelčice
Hunding

Jonagored
Jonagored
Rubín
Bohemia
Rubinola
Jonaprince
Jonagold
Bohemia
Lipno
Topaz
Jonaprince
Topaz
Topaz
Bohemia
Rubinola
Jonagold
Jonagored
Bohemia
Goldstar
Jonaprince
Spartan
Rubinola
Rubín
Rubinola
Topaz
Goldstar
Gala
Golden Delicious
Bohemia
Golden Delicious
Jonaprince
Bohemia
Rubinola
Goldstar
Golden Delicious
Jonagold Marnica
Gala
Gala Schniga (S)
Rubinola
Rubinola
Rajka
Bohemia
Admirál
Golden Delicious
Jonagored
Rubín
Šampion
Matčino
Topaz
Rosana
Rajka
Red Cap
Idared
Golden Delicious
Bohemia Gold
Aneta
Gloster
Gloster
Froms G.R.
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Slivovice			

			

Ostatní destiláty				

Pořadí Dodavatel

Obec

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mičovice
Hunding
Malovice
Hvozdec
Chelčice
Mičovice

72
67
65
62
57
55

Pintr Radek
Oswald Josef
Novák Jindřich
Linhart Tomáš
Tůma Karel
Holeček Karel

				

Pořadí Dodavatel

Obec

Body

destilát

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mičovice
Lalling
Hvozdec
Mičovice
Vadkov
Hvozdec
Mičovice
Hvozdec

62
55
55
55
54
53
50
48

medová slivovice
jablko
jablko
hruška
hruška
višně
jablko
meruňka

Holeček Karel
Gerard Lalinger
Linhart Tomáš
Pintr Jan
Hamberger
Linhart Tomáš
Holeček Karel
Linhart Tomáš

Ovocná dobrota roku 2010, kategorie pekařský výrobek a kategorie cukrářský výrobek
Zákusek
Koláč
celkové pořadí celkové pořadí
		
		
		
		
		
		
		
		
1		
		
		
		
		
		
		
2		
		
		
		
1
		
		
3
		
2
3		
		
		
		
		

Číslo

Jméno a příjmení

Bydliště

Název

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Antonie Podlahová
Drahoslava Křenková
Petra Vávrů
Zdeňka Horáková
Květa Martínková
Lenka Kučerová
Alena Švecová
Marie Záhorková
Marie Záhorková
Dagmar Slavíková
Věnceslava Jakubcová
Jana Babická
Václava Fryšová
Anna Fryšová
Adéla Fryšová
Irena Slavíková
Jana Bláhová
Alžběta Poláková
Alžběta Poláková
Šílená
Kateřina Lovčí
Petra Vávrů
Zdeňka Horáková
Jana Babická
Jana Babická
Helena Dunková
Kateřina Záhorková
Petra Brožová
Libuše Nováková
Pavlína Bártová
Ivana Staňková

Lhenice
Malovice
Truskovice
Truskovice
Truskovice
Truskovice
Truskovice
Malovičky
Malovičky
Chelčice
Chelčice
Chelčice
Libějovice
Libějovice
Libějovice
Lhenice
Malovice
Malovice
Malovice
Malovičky
Truskovice
Truskovice
Truskovice
Chelčice
Chelčice
Písek
Lékařova Lhota
Truskovice
Malovičky
Mičovice
Nestanice

Jahodové pokušení
Řezy margot s hruškami
Plněné hrušky pro děti
Šátečky s višněmi
Pečená jablka
Jablkové řezy s aronií
Šťavnatý jablkový zákusek
Netradiční dort
Jablečné medové řezy
Jablečné muffiny s nutelou
Jablečné řezy
Hruškové tiramisu
Staročeská peřina s jablky
Jablečné dortíky
Jablečná mozaika s ořechy
Jablečná šarlota
Štrůdl
Mřížový koláč
Ořechové copánky
Koláče
Drobenkový jablkový koláč
Buchta s jablky
Bramborová buchta s jablky
Koláčky s hruškovými povidly
Švestkový koláč
Jablečný tvarožník
Celozrnný jablečný medový koláč
Crostata s jablky (mřížkový koláč)
Sypaný švédský koláč
Koláč dobrota
Bábovka
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Chelčičtí divadelníci se v loňském roce
zapojili do Slavností Gymnázia
a je tu pozvání na slavnosti 2011
Činnost SDH Chelčice
V měsíci říjnu se naši členové zúčastnili setkání funkcionářů ve Strakonicích. Na základě této účasti jsme obdrželi příspěvek na obnovu
techniky ve výši 13 000 Kč. Budou nakoupeny hadice a proudnice
důležité pro činnost sboru. Dále proběhla výborová schůze SDH, na
které byla dohodnuta příprava posvícenské Pěkné hodinky, kterou
SDH tradičně pořádá každý rok.
Posvícenská Pěkná hodinka proběhla letos 15. listopadu. Tradičně
hrála hudební skupina Doubravanka, která přitáhla své příznivce
z širokého okolí. Účastnilo se kolem 70 lidí. Během večera byla pro
účastníky připravena tombola s lukrativními cenami. Chtěli bychom
poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli cenami do tomboly
i finančními příspěvky. Zábava probíhala od 17 hodin do 1. hodiny
ranní a zúčastnění se pěkně bavili.
Do konce roku ještě proběhne brigáda v hasičárně na údržbě techniky a úpravě stávajícího zařízení.
Za SDH
František Krump, jednatel

Milí spoluobčané a přátelé OS Mája-Tvořivé Chelčice,
přejeme Vám požehnaný čas vánoční, nevyčerpatelné zdraví a chuť
do života nejen pro rok 2011.
Srdečně přejí členové OS Mája-Tvořivé Chelčice

CHELICKÝ D M V SV. LINHARTA
SOCIÁLN TERAPEUTICKÉ DÍLNY PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Domov je pipravován a budován v objektu bývalé fary v Chelicích (2 km od Vodan). Na
rekonstrukci a provozu domova spolupracují Obec Chelice, obanské sdružení Mája – Tvoivé
Chelice a Domov sv. Anežky, o.p.s. z Týna nad Vltavou.

Milí přátelé,
přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, sil
Chelický domov sv. Linharta je pipraven pro dosplé lidi se zdravotním (tlesným,
a mentálním,
všechnokombinovaným)
dobré v novém
rocepro2011.
Rádi
bychom
také
poděpostižením,
absolventy
speciálních
tíd Vám
základních
škol,
pro
absolventy praktických škol, pro neúspšné uchazee o zamstnání se zdravotním postižením.
kovali
za Vaši přízeň a Vaše dary, bez kterých by nám tu nebylo tak
Chelický domov sv. Linharta nabízí každodenní zapojení do rznorodých pracovních inností,
dobře.
aktivní úast pi vzdlávacích a spoleenských akcích, píležitost pro nové sociální kontakty,
udržení a rozvíjení
pracovních
a sociálních
Poskytujeme
službu
„Sociáln
Zvláštní
poděkování
patří
panu dovedností.
starostovi
Jiřímu sociální
Iralovi,
který
se o
terapeutické dílny“ podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Využití této služby
nás
opravdu
stará,
panu
Františku
Vlkovi
a jeho
nevyžaduje
finanní
úhraduaodtaké
uživatele
služby
(vyjma stravování
a pípadné
osobnídámskému
asistence).
pracovnímu týmu za ochotnou pomoc při jakýchkoliv problémech.

OD ÚNORA 2010 JSME TU PRO VÁS

zaměstnanci a uživatelé
Chelčického domova sv. Linharta

„Každý druh o cosi usiluje. Jelikož ale mezi druhy existuje spolupráce stejně jako soupeření, cílem tohoto soupeření je vyjádřit své
bytí, svou povahu.“ To jsou metafory propojující vědu, sport i umění
vrcholící kde jinde než ve škole… Zde nejvíce vidíme, že mladí lidé
kreativní jsou a hrát a tvořit si umějí... „Na této hře není nic triviálního. Je nejzákladnější lidskou činností: kultura se dá považovat za
hru“, dodává psychoterapeut Brian Goodwin.
Když jsem se vrátila na vodňanské gymnázium po rodičovské dovolené, překvapila mě pestrá škála mnohých výtvarně, hudebně,
tanečně i technicky nadaných studentů a přišlo mi škoda s nimi nepracovat i mimo naše interní prostředí gymnázia. Vznikla myšlenka
vytvoření výstavy a celého slavnostního večera Gymnázia Vodňany
nejen pro naše studenty, ale také pro jejich rodiče, přátele a celou
širokou veřejnost.
Nastal čas velkých příprav a 11. února 2010 naše společná slavnost
vypukla. Neměli jsme příliš zkušeností s organizováním takovýchto
velkých slavností, a proto se zapojil skoro každý z našeho gymnázia „rodinného typu“, a to způsobem, který byl každému vlastní…
Vzniklo mnoho pracovních skupin – hudební přípravy studentů –
sólistů i skupin, literární pásmo nejmladších studentů, konferenciérská dvojice, skupinka zajišťující charitativní obchůdek pro lidi
postižené živelnými pohromami, skupina instalující velkou výstavu
výtvarných prací a prezentaci jednotlivých výukových programů,
neméně důležitá skupina zajišťující občerstvení pro slavnostní část
vernisáže, skupina hostesek provázející návštěvníky a vzácné hosty
výstavou i usazováním v sále a mnoho dalšího.
Ráda bych také vzpomněla na výborné taneční choreografky baletní skupiny Ego choreia ze ZUŠ ve Vodňanech a tanečního kroužku
Dětského domu a mládeže, na vynikající detektivní divadelní hru
souboru Chelčické štěstí… Všechna tato vystoupení doplnila pestrou mozaiku tvořivých mladých lidí na Vodňansku, která přirozeným způsobem tvoří naši občanskou společnost. A nám na gymnáziu bylo ctí, že jsme mohli poznat skupiny mladých lidí, ve kterých
naši studenti tvoří.
Slavnosti Gymnázia ve Vodňanech se našim studentům líbily a myslím, že i mnohým dalším. Studenty přišlo povzbudit mnoho jejich
přátel, rodičů a učitelů, a to myslím má velký význam pro jejich
další motivaci dělat „něco navíc“ pro sebe i naši společnost.
Rozhodli jsme se, že ač jsme malé gymnázium, chceme v těchto
„Slavnostech Gymnázia“ pokračovat a zavést tak tradici slavností
mladých lidí a jejich chuti k přesahování naší každodennosti.
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 tounoucí ve
tmě. Úsměv je ten nejlepší lék, který dokáže proměnit náš vztah ke
světu – a tím dokáže změnit i svět…
Těším se s Vámi se všemi na setkání v únoru při „Slavnostech Gymnázia 2011“.
Mgr. Klára Kavanová Mušková
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