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Chelčický škrpál

A CO MUŽI? MAJÍ SI KDE HRÁT?
„A jak řešíte genderovské otázky u vás ve vsi
nebo ve vašem občanském sdružení?“ zeptala
se mě jedna kolegyně na školení managerů?
Máme vůbec v Chelčicích tyto problémy
odlišných sociálně konstruovaných rozdílů
v chování, očekávání a postojích mezi muži
a ženami? Nebo je jen „gender“ (z angl. slova
- čti „džendr“) - sociální konstrukt – problém
velkoměst?
Až potom v klidu domova jsem se nad
problémem zamýšlela a na nedávné radě Máji
mi udělala velkou radost zpráva o vzniku
nového – ryze „mužského“ klubu nazvaném
„Poker club Chelčice“. Neboť musím přiznat,
že ač podvědomě, tak řeším v nových
nápadech např. při psaní projektů pro naši
obec problematiku žen, dětí či spoluobčanů
produktivního věku i seniorů, ale speciální
problematiku mužů a jejich vnímání potřeb
např. pro volný čas v Chelčicích, jsem vlastně
ještě nikdy neřešila.
Zaujala mě úvaha v jednom alternativním
časopise pro rodinu „Aperio“ (Čtení o rodině.
Nepřislazeno. Nepřibarveno.) „Ještě pár
kroků a vezmu za kliku. Otevírám… a rychle
za sebou zavírám. Jaká slast – opřít se zády
o
vnitřní stranu dveří! Pro jistotu ještě
otočím klíčem v zámku. Teď jsem zaručeně
sám – ve své kajutě. Můžu nabrat dech,
posadit se a civět okénkem na moře…“
Pokud vím, podobný rituál provozují mnozí
muži. Odcházejí do své dílny, pracovny či
kouta pokoje nebo na ryby. Anebo si jen
zamknou ústa a dívají se do dáli. Tak či onak
se dobrovolně izolují od světa. Co v tom
prostoru dělají? Jistě – relaxují, přemýšlejí,
řeší. Ale také jsou sami sebou.
Určitě jsme už všichni z nás slyšeli hodně
slov o tom, jací by muži měli být… silní,
potentní, stateční, prostě praví. Alias citliví,
naslouchající, pečující, zkrátka noví…
Mužských
ideálů,
konstruovaných
v mužských magazínech, respektive ženských
organizacích, už máme dost. Chybějí zprávy o
mužích, kteří jsou reální. Proč se o nich
nemluví a nepíše? A tak se již s větší
pozorností těším na „ryzí mužský potenciál“
ve volnočasových aktivitách mužů na
Chelčicku…
Klára K. M.

V sobotu 5. dubna o deváté hodině dopolední jsme za krásného jarního počasí
zahájili 2. ročník turistického pochodu „Chelčický škrpál“. Letošní akce se
zůčasnilo 105 evidovaných pochodníků, nepočítaje ty čtyřnohé, kterých bylo
také hojně.
Pěkné počasí a dobrá nálada vydržela až do cíle, kde v hospůdce „Na Lázni“
byly všem dorazivším předány diplomy a medaile. O občerstvení se vzorně
postarala paní hoteliérová.
Myslím si, že až na pár
drobnějších
zádrhelů
v orientaci podle mapy
v terénu , se do cíle
dostali všichni v pořádku
a v pohodě. Budeme rádi,
když se všichni spokojení
objeví
na
startu
i napřesrok na již 3.
ročníku. Dále bychom
chtěli poděkovat všem,
kdo se podíleli ať přímo,
či nepřímo, na organizaci
pochodu.
Za občanské sdružení
“Mája-Tvořivé Chelčice“Klub pohody a zábavy
KPZ.
Slavíková D.
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Zápis č.3/2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
18.2.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing.
Věnceslava Jakubcová, František Krump,
ing. Miroslav Dušek, Bc. Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: Jan Baloušek, František
Krump
Omluveni: Miroslav Vavruška
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola
usnesení
ze
zasedání
Zastupitelstva obce č.2/2008 ze dne
28.1.2008.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva Pozemkového fondu.
4. Žádost o půjčku.
5. Žádost o přidělení stavebního pozemku.
6. Žádost o snížení poplatku za svoz TKO.
7. Žádost o příspěvek na pořízení nábytku
do MŠ Chelčice.
8. Schválení kupní a darovací smlouvy.
9. Schválení kupní smlouvy o převodu
majetku.
10. Schválení kupních a směnných smluv na
pozemky.
11. Různé.

ad 7) OZ schvaluje žádost Mateřské školy
Chelčice o finanční příspěvek na pořízení
nábytku pro MŠ. č.3/2008/7
ad 8) OZ schválilo kupní a darovací
smlouvu ve věci prodeje a převodu
nemovitého
majetku
Římskokatolické
farnosti Chelčice do vlastnictví obce.
č.3/2008/8
ad 9) OZ schvaluje kupní smlouvu
o převodu vodohospodářského majetku
vybudovaného firmou Lady Marmelade
s.r.o. Chelčice do majetku Obce Chelčice.
č.3/2008/9
ad 10) OZ schvaluje uzavření kupní
smlouvy na pozemek p. č. 636 o výměře 525
m2 s Jiřím a Františkem Volmutovými. Dále
OZ schvaluje uzavření kupní smlouvy na
část pozemku p.č. 493/14 o výměře 1548 m2
s Karlem Kortusem. OZ schvaluje uzavření
směnné smlouvy s Petrem a ing. Radkem
Teringlovými na pozemek p.č. 637/2 ve
vlastnictví Obce Chelčice a na pozemek p.č.
525/2 o výměře 791 m2 ve vlastnictví bratrů
Teringlových. č.3/2008/10
ad 11) OZ bere na vědomí prodloužení
termínu pro podání projektu „Obnova
a rozšíření turistického centra a centra
služeb“. č.3/2008/10

Zápis č.4/2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
7.4.2008

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.2/2008
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
28.1.2008. Bez připomínek. č.3/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Františka Krumpa. č.3/2008/2
ad 3) OZ bere na vědomí zprávu
Pozemkového fondu ve věci pronájmu
pozemků ve správě Obci Chelčice
o uvažovaném místním šetření. č.3/2008/3
ad 4) OZ jednomyslně schválilo půjčku
Martině Lukešové ve výši 300 tisíc Kč
s podmínkou zřízení zástavního práva
k bytové jednotce 3+1 čp.113 v Chelčicích
s dobou splatnosti 10 let, úročení 5,32 %.
č.3/2008/4
ad 5) OZ bere na vědomí žádost Luboše
Vybírala o přidělení stavebního pozemku.
Žadatel bude zařazen do pořadníku
uchazečů. Obec v současné době nevlastní
žádné pozemky pro bytovou výstavbu a
v dohledné době nepředpokládá, že by se
podařilo získat a zainvestovat další základní
technickou vybavenost pro individuální
výstavbu. OZ doporučuje případným
zájemcům o stavební pozemky jednat
s vlastníky stavebních parcel na území
stávajícího ZTV (za okály). č.3/2008/5
ad 6) OZ schvaluje žádost manželů
Páralových o snížení poplatku za svoz TKO
o jednu osobu. č.3/2008/6

Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing.
Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Ověřovatelé: Ing. Věnceslava Jakubcová,
ing. Miroslav Dušek
Omluveni: Miroslav Vavruška, Bc. Lucie
Aiznerová, František Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola
usnesení
ze
zasedání
Zastupitelstva obce č.3/2008 ze dne
18.2.2008.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev.
4. Rozpočtová opatření č.1.
5. Žádost o předběžné vyjádření k záměru
obnovy zaniklé tůně pod hrází rybníka
Hájek.
6. Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu
pozemků a žádost o snížení nájemného
(Dřevěné stavby TP – Pavel Trávníček).
7. Žádost o půjčku.
8. Žádosti o přidělení stavebního pozemku
(Říha, Kortus, Slavík).
9. Žádost o koupi pozemku p.č. 318/13.
10. Výkup pozemku p.č. 589.
11. Výkup pozemku p.č. 59.
12. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.3/2008 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 18.2.2008. Bez
připomínek. č.4/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a ing. Miroslava
Duška. č.4/2008/2
ad 3) OZ bere na vědomí nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev a zároveň OZ jednomyslně
schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce
člena zastupitelstva obce Chelčice ve výši
940,- Kč hrubého, a to od 1.4.2008. č.4/2008/3
ad 4) Starosta obce předložil zastupitelům
návrh na provedení rozpočtového opatření č.1.
Rozpočtové opatření č.1 bylo v OZ projednáno
a schváleno v paragrafovém a položkovém
znění. č.4/2008/4
ad 5) OZ bere na vědomí záměr obnovy
zaniklé tůně pod hrází rybníka Hájek žadatele
pana Romana Kinkora. č.4/2008/5
ad 6) OZ jednomyslně schválilo prodloužení
Smlouvy o nájmu pozemků s firmou Dřevěné
stavby Pavel Trávníček od 1.5.2008 na dobu
určitou a měsíčním nájemným ve výši 7.000,Kč. č.4/2008/6
ad 7) OZ jednomyslně neschvaluje poskytnutí
půjčky panu Františku Valhodovi na obnovu
bytového zařízení. Půjčky jsou poskytovány
pouze pro účely pořízení či rekonstrukce
bydlení v obci a jsou podmíněny zástavním
právem k dotčené nemovitosti ve prospěch
obce. č.4/2008/7
ad 8) OZ bere na vědomí žádost Lukáše Říhy,
Petra Kortuse a Jakuba Slavíka o přidělení
stavebního pozemku. Žadatelé budou zařazeni
do seznamu uchazečů. Obec v současné době
nevlastní žádné pozemky pro bytovou
výstavbu a v dohledné době nepředpokládá, že
by se podařilo získat a zainvestovat další
základní
technickou
vybavenost
pro
individuální výstavbu. č.4/2008/8
ad 9) OZ jednomyslně neschvaluje prodej
pozemku p.č.318/13 v k.ú. Chelčice manželům
Celých. č.4/2008/9
ad 10) OZ schvaluje výkup pozemkové
parcely podílu 1/3 p.č.589 PK od Jana Turka,
bytem Chelčice za cenu 100 Kč/m2 a náklady
s tím spojené. č.4/2008/10
ad 11) OZ schvaluje výkup pozemkové
parcely podílu 1/3 p.č. 589 a podílu 1/3 p.č. 59
od Stanislava Svatka, bytem Podeřiště za cenu
100 Kč/m2 a náklady s tím spojené.
č.4/2008/11
ad 12)
a) OZ bere na vědomí, že projekt „Závlahový
systém hřiště Chelčice – I. etapa“ nebyl
z rozpočtu KÚ JčK podpořen. č.4/2008/12/a
b) OZ bere na vědomí podání projektu
„Rekonstrukce a výstavba nových místních
komunikací v k.ú. Chelčice“ do OP ROP
Jihozápad. č.4/2008/12/b
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Zprávy z radnice
Usnesení Valné hromady
občanského sdružení
Mája–Tvořivé Chelčice,
konané dne 1. března 2008
ve víceúčelovém zařízení Chelčice
1. Valná hromada schvaluje a volí orgány
Valné hromady: předsedajícího Valné
hromady Františka Krumpa, zapisovatele
Jiřího Irala, ověřovatele Vojtěcha
Valentu, návrhovou a volební komisi ve
složení Dagmar Slavíková, Ing. Marta
Tůmová a Jiří Iral a sčitatele Kristýnu
Rejžkovou.
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu
o činnosti OS Mája–Tvořivé Chelčice za
rok 2007 a dílčí zprávy zástupců
jednotlivých klubů a jejich činnosti.
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu
o hospodaření OS Mája–Tvořivé Chelčice
za rok 2007.
4. Valná hromada volí navržené členy do
rady sdružení pro mandátní období 2008 –
2011: Petr Hrneček, Jiří Iral, Ing.
Věnceslava Jakubcová, Mgr. Klára
Kavanová Mušková, František Krump,
Hana Píchová a Dagmar Slavíková.
5. Valná hromada schvaluje předloženou
změnu stanov s názvem aktualizace
stanov č. 1 (viz. příloha).
6. Valná hromada schvaluje návrh plánu
činnosti OS Mája–Tvořivé Chelčice na
rok 2008 (viz. příloha).
7. Valná hromada bere na vědomí kulturní
kalendář OS Mája–Tvořivé Chelčice na
rok 2008 (viz. příloha).
8.Valná hromada schvaluje návrh
rozpočtu na rok 2008 (viz. příloha).
9.Valná
hromada
zmocňuje
radu
v průběhu roku 2008 k úpravám Plánu
činnosti a rozpočtu OS podle vývoje
aktivit a s ohledem na případně získané
dotační prostředky. Výdaje nesmí
přesáhnout příjmy.
10.Valná hromada bere na vědomí
vytvoření nového klubu podle stanov
sdružení s názvem Klub pohody a zábavy
(KPZ).
Zapsal: Jiří Iral

Termíny svozu tříděného
odpadu
12. března, 9. dubna, 7. května,
4. června, 2. července, 13. srpna,
10. září, 8. října, 5. listopadu,
3. prosince

VÝLET PRO DĚTI A RODIČE
alias HURÁ NA KOZÍ FARMU
A K OPRAVDICKÉMU KOVÁŘI
A rok se sešel s rokem a my se budeme
pomalu už chystat na velké letní
prázdniny… takže čas výletů škol,
školek i kroužků začíná…a Mateřské
chelčické klubíčko jede také!
Po úspěšném loňském výletě na Kozí
farmu
do
Bílska
k manželům
Špatným na kůzlátka, na dobrý kozí
sýr a za roztodivnými soutěžemi letos
přibyde i návštěva v Budyni u kováře
pana Ebela s opravdickou výhní, kde
si budete moci zkusit i přibýt hřebík…
Vyrážíme letos v sobotu 24. května ve
13 hodin od obchodu v Chelčicích,
tentokrát
autobusem
z Vodňan
(pokud by někdo chtěl, může nastoupit
i ve Vodňanech na autobusovém nádraží
před 13 hodinou) a návrat chystáme
přibližně mezi 17 a 18 hodinou. Na
cestu a pohoštění a odměny na soutěže
budeme vybírat 50 Kč od účastníka
(druhé dítě od jedné maminky má cestu
i odměny zdarma).
Moc se na všechny těšíme a prosím
hlašte se buď v Mateřské škole
v Chelčicích, v obchodu u paní
Podlahové nebo u jedné z těchto
maminek: Petry Tlapové, Vlaďky
Kozákové (Martínkové) nebo Kláry
Kavanové Muškové.
Přípravný tým maminek
z Mateřského klubíčka

KERAMIKA PRO DĚTI
Zveme všechny děti – menší i ty větší
na keramická tvoření, která v současné
době probíhají každou neděli od 15 do
16.30 hodin. Vytváříme zajímavé
přírodní
i glazované výtvory a
chystáme také výstavu svých věcí.
Těšíme se na vás…
Iva Vavrušková - lektorka

DIVADELNÍ KROUŽEK
V současné době probíhá v jarních
měsících pro dospívající divadelnickou
mládež v naší obci alternativní divadelní
kurz s MgA. Lenkou Ebelovou každou
sobotu odpoledne v klubovně OS Mája Tvořivé Chelčice na ubytovně ZD
Chelčice.

Z

Jako výstupní prezentací tohoto
kurzu bude premiéra krátkého
teenagerského představení s názvem „Zuzana“.
Zveme Vás tímto na její premiéru o
Slavnostech květů, dne 10. května
2008 od 17,00 hodin na Lázeň, kde
bude tímto zakončena „jízda květů“.
Toto
divadelní
představení
je
podpořeno z grantového programu
Jihočeského kraje „Živá kultura Jihočeského kraje“.
Mgr. K. Kavanová Mušková

MATEŘSKÉ KLUBÍČKO
Probíhá každé pondělí od 16.00 do
16. 45 hodin pro miminka s rodiči a
od 16. 45 do 18. 00 hodin pro větší
děti (do předškolního věku) s rodiči.
Těšíme se na Vás při písničkách,
říkankách, sportování i výtvarném
tvoření. Jste všichni vítáni.
maminky z Klubíčka
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci svá jubilea:
16.3. Ing. Hana Tupcová, Chelčice 118, 60 let
22.3. Jaroslav Konvička, Chelčice 27, 77 let
24.3. Petr Moudrý, Chelčice 113, 65 let
29.3. Václav Holeček, Chelčice 123, 1 rok
2.4. Daniel Pečený, Chelčice 123, 20 let
3.4. Marie Baloušková, Chelčice 28, 60 let
7.4. Martina Holečková, Chelčice 7, 20 let
7.4. Jan Pícha, Chelčice 81, 1 rok
14.4. Danuše Šebestová, Chelčice 17, 60 let
23.4. Václav Pícha, Chelčice 81, 5 let

Všem oslavencům a jubilantům
gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Dne 6. března 2008 se manželům Marcele a
Martinovi Krumpovým narodil druhorozený
syn Tomášek.
Dne 3. května 2008 se manželům Zdence a
Miroslavovi Vavruškovým narodil
druhorozený syn Mireček.
Srdečně rodinám blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví a lásky.
Dovolte, abychom za naše spoluobčany, kteří
navštěvovali po dobu dvou let kurzy
německého jazyka, poděkovali lektorce paní
Mgr. Zdeňce Vavruškové za její ochotný a
pečlivý přístup ke všem kurzům a popřáli jí
klidnou
a
plnohodnotnou
nadcházející
mateřskou dovolenou.
V měsíci březnu zemřela naše spoluobčanka
paní Marie Šnajdrová. Dovolujeme si celé
rodině kondolovat.
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S P O L E Č E N S K Ý Ž I V O T N A CH E L ČI C K U
Maškarní bál

Velikonoční tradice

V sobotu jsme se již tradičně sešli v jídelně Zemcheby
Chelčice na dlouho chystaném reji masek. Těch bylo letos až
nezvykle mnoho, ale o to větší byla legrace, mnohdy
i překvapení při odmaskování.
Letošní bál se trochu vymykal z řady předchozích –
zahajovalo se předtančením
skupiny mladých slečen
z tanečního kroužku při LŠU Vodňany. Myslím, že
zanechaly ve všech přihlížejících dobrý dojem a hlavně –
nastartovaly tu správnou taneční atmosféru.

Letos až nezvykle brzy, a to již 16. března, jsme se sešli
v místním pohostinství, abychom s dětmi připravili výzdobu na
Velikonoce – děti jsou šikovné, ale inspirace mnohdy chybí, a
proto si členky OS „Mája-Tvořivé Chelčice“ připravily několik
tipů na vkusná velikonoční aranžmá.
Tvůrčí odpoledne zahájily děti z Mateřské školky pod vedením
svých učitelek, zazpívaly několik velikonočně laděných
písniček a sehrály hezkou scénku – bylo to velmi milé.

Další změna – po letech předchozích jsme vyměnili
i hudební těleso (Prutká pětka se rozpadla, zahrál p. Novák,
ale na zábavě to nebylo poznat).
Jak tradice velí – místní členky občanského sdružení „MájaTvořivé Chelčice“, Klubu pohody a zábavy KPZ, si
připravily kulturní vložku, a to ze života našich Romských
spoluobčanů. Bylo to všechno ale jen „jako“, i když
vynalézavost zcizování nápojů a různých předmětů z kapes
i ze stolů neznala hranic.

Potom už se přikročilo k vlastní tvorbě – u několika stolů si
děti i dospělí pod vedením odborných „lektorek“ mohli sami
zhotovit vkusné dekorační předměty k nastávajícím
Velikonocím. Již tradičně měl „největší“ úspěch Míra Dušek se
svými pomlázkami, příležitost zmrskat mámě beztrestně zadek
se omladině nenaskytne každý den!

Myslíme si, že letošní bál se nevymykal z řady předchozích,
již tradičně hojně navštěvovaných, a že si tento statut
i nadále udrží. I když …

Určitě to bylo hezké odpoledne pro všechny přítomné, jen
škoda, že mnozí z nás dávají přednost pohodlí domova a podle
toho také vypadá účast na podobných akcích.

za OS Mája-Tvořivé Chelčice, Klub pohody a zábavy KPZ
Dagmar Slavíková

za OS Mája-Tvořivé Chelčice, Klub pohody a zábavy KPZ
Dagmar Slavíková

Zpravodaj obce Chelčice
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S P O L E Č E N S K Ý Ž I V O T N A CH E L ČI C K U
Vítání občánků – jaro 2008
V krásném jarním dni, v neděli 27. dubna dopoledne pan
starosta Jiří Iral společně se zástupci Obecního úřadu (M.
Lukešové) a Zastupitelstva obce (ing. V. Jakubcové)
i občanského sdružení Mája -Tvořivé Chelčice (D. Slavíkové)
slavnostně přivítali nové občánky Chelčic. Velice pěkný
kulturní program si připravili předškolní děti z Mateřské školy
v Chelčicích pod vedením paní ředitelky V. Vondráškové
a paní učitelky E. Borovkové.

S
P
Stavění Máje
O
L
30. duben – svátek čarodějnic a také především starobylé
K
tradice STAVĚNÍ MÁJE v naší obci. A tak i letos mužská
Ů
omladina (složená bohužel jen z poloviny Chelčickými),
postavila ozdobený Máj.
5

Klub Průhon

BRIGÁDA PRO TVOŘIVOST V NAŠÍ OBCI

V letošním roce byli přivítáni: Jan Pícha s rodiči Růženou
a Pavlem Píchovými, Martin Volmut s rodiči Marií Hájkovou
a Františkem Volmutem a Filip Trubka s rodiči Evou
a Martinem Trubkovými, kteří se pro nemoc Filípka museli
omluvit.

Vítání nových občánků je velice pěkná tradice v naší obci
a v příštím roce se již těšíme na další miminka – na ta již
narozená a i na ta, která svůj příchod v tomto roce chystají…
Mgr. K. Kavanová Mušková,
místopředsedkyně sdružení Mája- Tvořivé Chelčice

Z
E

V průběhu měsíce června chystáme ve spolupráci s Obcí
a občanským sdružením Mája-Tvořivé Chelčice dvě
brigády (budou upřesněny v obecním rozhlase i letáčky do
rodin).
Jedna z nich bude na úpravu prostranství za kostelem
(pod kopcem za „trpaslíky“), kde bude vytvořeno zázemí
pro společenský život pro spoluobčany (seniory,
produktivní věk i pro děti). Na tento projekt jsme získali
podporu z grantu Jihočeského kraje „Živá kultura
Jihočeského kraje“ a bude zde vytvořen prostor pro setkání
spoluobčanů, v nejbližší době to bude setkání rodáků
o Chelčické pouti, pro divadelní představení dětského
divadelního souboru Chelčické štěstí a také zde bude
zbudován koutek pro děti z Chelčicka i pro mateřskou
školku.
Rádi bychom touto brigádou ušetřili finance z tohoto grantu
na realizaci tohoto místa a jeho vybavení (i např. pořízení
lavicových setů), a tyto přípravné práce (jako je vyklestění
porostu či úpravu terénu) si připravili svépomocí. Bude to
prostor pro nás pro všechny, a tak věřím, že se zde sejdeme
v hojném počtu.
Druhou plánovanou brigádou bude úklid a příprava
nových prostor pro klubovnu občanského sdružení MájaTvořivé Chelčice v obecní vile. Zde bude probíhat cvičení
žen, setkávání rodičů s dětmi z Mateřského klubíčka
a zkoušky dětského divadelního souboru Chelčické štěstí.
Tento prostor také bude využívat občanské sdružení pro
schůzky rady a jako archív svých dokumentů. Budeme velice
rádi, když nás přijdou povzbudit a také pomoci jednotlivé
kluby sdružení - muži i ženy – neboť plánováno je stěhování
z ubytovny do vily a úklidové práce po stavbě ve vile.
Předem Vám za celou radu sdružení všem děkuji.
Mgr. Klára Kavanová Mušková

Zravodaj obce Chelčice
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M í s tn í a k č n í s k u p i n a R o z k v ě t z a h r a d y j i ž n í c h Č e c h i n f o r m u j e
REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ
V REGIONU MAS ROZKVĚT ZAHRADY
JIŽNÍCH ČECH

Vybíráme z prezentací na jednotlivých seminářích na
území Chelčicko-Lhenicka a Blatska:

V rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV), který je
hlavním nástrojem financování rozvoje venkovských regionů v ČR
z Evropských fondů, byl finančně podpořen projekt místní akční
skupiny „Rozkvět zahrady jižních Čech“, zaměřený na vzdělání
zájemců o získání finančních podpor z PRV. Projekt bude
realizován v dubnu a květnu 2008 v obcích regionu MAS –
zájmové území mikroregionů Chelčicko -Lhenického a Blata.
Program rozvoje venkova, Osa III. je zaměřen na financování
projektů menších obcí i mikroregionů, financování rozvoje
živnostníků a tzv. mikropodniků (firmy do 10 zaměstnanců)
a nestátních neziskových organizací ( různé spolky, sdružení apod).
Jde o investiční dotace, které mohou dle typu projektu dosáhnout až
90% rozpočtových nákladů. Tyto žádosti bude možno předkládat na
SZIF již od 06/2008. Hlavním záměrem projektu je získání
teoretických i praktických znalostí účastníků projektu
vzdělávání. Získané informace a dovednosti účastníků kurzů se
budou vztahovat k dotačním titulům Program rozvoje venkova (Osa
III) a podmínkám realizace projektů pro rozvoj venkova legislativa, odborné poznatky, řízení, zahájení a rozšíření své
činnosti. Semináře budou zaměřeny na projektový management
– od sestavení projektového záměru, zpracování projektu
a žádosti o dotaci, po administrativu související s realizací
projektu s dotací (účetní agenda, publicita, výběr dodavatelů apod)
– pro laickou veřejnost (přímé realizátory projektů). Tyto
metodiky jsou dále užitné také pro projekty LEADER.
Podrobnosti o termínech a místech realizace jednotlivých seminářů
a kurzů najdete na: www.masrozkvet.cz, a to včetně přihlášky.
Všechny kurzy budou vedeny v odpoledních hodinách ( od 16 do
20 hodin), účastníci obdrží certifikát o absolvování dané tématické
části vzdělávacího projektu.

REALIZOVANÉ SEMINÁŘE NA ÚZEMÍ
MAS Rozkvět zahrady jižních:
CHELČICE
ZLIV, PC 1
LHENICE, PC 1
LHENICE
ČEJKOVICE
SEDLEC
CHELČICE
LHENICE

10.4.2008
14.4.2008
15.4.2008
17.4.2008
25.4.2008
28.4.2008
5.5.2008
6.5.2008

19 účastníků
7 účastníků
8 účastníků
14 účastníků
12 účastníků
12 účastníků

PŘIPRAVOVANÉ SEMINÁŘE NA ÚZEMÍ
MAS Rozkvět zahrady jižních:
DÍVČICE
EXKURZE DO MAS POŠUMAVÍ
OLEŠNÍK

12.5.2008
13.-14.5.2008
19.5.2008

Ing. Petr Leber a Ing. Marta Krejčíčková

VINTÍŘOVY SLAVNOSTI v LALLINSKU
Obec Chelčice a OS Mája-Tvořivé Chelčice pořádají dne
28. června 2008 zájezd do partnerské oblasti Lallinger Winkel.
Součástí návštěvy v rámci Vintířových slavností v Lallinském
zákoutí bude fotbalový zápas DJK Graatersdorf - FK Chelčice.
Večer je na programu návštěva představení "Poustevník z hory
Ranzing" v podání divadla v přírodě Panholling.
Zveme všechny zájemce z řad obyvatel k účasti na tomto
zájezdu do partnerské oblasti v Bavorsku. Bližší
informace budou v předstihu zveřejněny.
Podrobné informace o Vintířových slavnostech naleznete na
webové adrese: www.gunther-festspiele.de/cz.
10.4. v Chelčicích

Jiří Iral, starosta obce Chelčice

Zpravodaj obce Chelčice
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Sportovní rubrika
II. třída FK Chelčice A – jaro 2008
Datum
29.3.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
10.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.5.
14.5.
22.5.

Den
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE

Hodina
16,30
10,15
16,30
10,15
17,00
10,15
17,00
10,15
17,00
10,15
17,00
17,00
10,15

Domácí
Cehnice
Chelčice
Osek B
Chelčice
Blatná B
Chelčice
Pražák
Chelčice
Katovice B
Chelčice
Lom
Malenice
Chelčice

Hosté
Chelčice
Lnáře
Chelčice
Poříčí
Chelčice
Střelské Hoštice
Chelčice
Dražejov
Chelčice
Volyně
Chelčice
Chelčice
Pracejovice

III. třída FK Chelčice B – jaro 2008
Datum
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
24.5.
1.6.
8.6.
15.6.
21.6.

Den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO

Hodina
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Hosté
Domácí
Kladruby
Chelčice B
Chelčice B Radošovice
Doubravice Chelčice B
Chelčice B Drahonice
SedliceB
Chelčice B
Chelčice B Balvani
Hoslovice
Chelčice B
Chelčice B Mnichov
Čestice
Chelčice B
Chelčice B Štěkeň B
Bavorov
Chelčice B

OP - žáci FK Chelčice – jaro 2008

Kladruby – Chelčice B 3:3 (1:2)
Branky: Jakub Fišer – 3.
Domácí nevyužili několik šancí ke skórování, hosté naopak
zásluhou jakuba Fišera vytěžili z minima maximum. Domácí
vyrovnali 5 minut před koncem zápasu vlastní brankou
hostů.
Sestava: Iral ml.- Pavel Kortus,Vozábal, Štech, Petr
Koutský-Michal Koutský, Jakub Fišer, Pěsta, J.Dušek Vojtěch Fišer, Iral st.
20.4.

FK Chelčice A – Poříčí 3:0 (1:0) - Vokatý 2,Říha pen.
Zasloužená výhra domácích, hosté se až na jednu nastřelenou
tyč domácí branky k vážnějšímu ohrožení domácí branky
nedostali.Všechny branky domácích zařídil Vokatý, když dvě
sám vstřelil a třetí padla z pokutového kopu po faulu na něj.
Sestavy:
FK Chelčice : Novák - Dušek, Petr Kortus, Pícha, Valenta Trobl, Baloušek, Karel Kortus ,Ondok-Říha,Vokatý.
Střídali: Šulc, Stahl.
Poříčí: Kluiber-Pešík, Pešek, Vojík, Dohanič, Kejda, Podskalský, Papež, Zábranský, Sedláček, Pošta .
Střídali: Paroubek, Pešír, Kareš.

FK Chelčice B - TJ Radošovice 1:2 (0:1) -

Petr
Kortus-Komrska, Lagron.
Hosté si zaslouženě odvezli z Chelčic tři body, po většinu
utkání hráli s větším nasazením a chutí než odevzdaní
domácí. Ti korigovali výsledek až v závěru Petrem
Kortusem.
Sestava FK Chelčice B: Iral - Pavel Kortus, Vozábal, Štech,
Petr Koutský - Michal Koutský, Jakub Fišer, Pěsta - J.Dušek,
Vojtěch Fišer, Šulc.
Střídali: Stahl, Petr Kortus, Novák.
27.4.

Blatná B – FK Chelčice 2:2 (1:1)
Datum
12.4.
20.4.
26.4.
4.5.
10.5.
18.5.
24.5.
1.6.
8.6.

Den
NE

Hodina
14,00

SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE

15,00
14,00
14,30
14,00
15,00
14,00
14,30

Hosté
Bělčice
VOLNO
Bavorov
Chelčice
Sousedovice
Chelčice
Lnáře
Chelčice
Sedlice

Domácí
Chelčice
Chelčice
Doubravice
Chelčice
Dražejov
Chelčice
Štěkeň
Chelčice

Branky: Kratochvíl,Čadek (p) – K. Kortus 2 (1p).
Hosté se ujali vedení již v 1.minutě utkání když se po centru
Vokatého trefil K. Kortus hlavou. Domácí v 25.minutě
vyrovnali a v 60. zvýšili na 2:1 z penalty. Hosté poté začali
aktivněji a z jejich územní převahy přišlo po faulu na
Ondoka v 75. minutě vyrovnání taktéž z pokutového kopu.
Domácí se v hektickém závěru snažili o stržení výsledku na
svou stranu, ale došlo již pouze na vyloučení na každé straně
(Čadek-P.Kortus).
Sestava FK Chelčice: Novák - Dušek, Petr Kortus, Pícha,
Valenta - Trobl, Baloušek, Karel Kortus, Ondok - J.Fišer,
Vokatý.

13.4.

Sokol Doubravice – FK Chelčice B 5:1 (3:1)

OSEK B – CHELČICE A 1:1 (0:0)

Branka za hosty - Štěch z penalty.
Zasloužené vítězství domácích, kteří měli ve všech
činnostech navrch a hostům dovolili v úvodu utkání pouze
korigovat z penalty Štěchem.
Sestava FK Chelčice B : Iral ml. - Pavel Kortus, Vozábal,
Štech, Petr Koutský - Celý, Pěsta - J. Dušek, Vojtěch Fišer,
Iral st.

Branka: Lukáš Říha.
Vyrovnané utkání. Hosté po problémech se sestavou
inkasovali 10 minut před koncem z úniku domácích. Hosté
v závěru z náporu vyrovnali.
Sestava:Novák-Dušek,Petr Kortus,Trobl,ValentaBaloušek, Karel Kortus, Říha, Ondok-Vokatý, Turek .
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Slavnosti květů 2008
7. ročník tradiční cykloturistické akce se koná dne 10. května 2008 v 9,00hod. se zahájením a startem v Chelčicích

pořádají
Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí
ve spolupráci s Místní akční skupinou „Rozkvět zahrady jižních Čech“
a občanským sdružením „Mája –Tvořivé Chelčice“
Dovolte nám, pozvat Vás na naši slavnost květů, jako základu budoucí Chceme se s Vámi podělit o krásu kvetoucích
stromů ovocnářského kraje, krásu zdejší krajiny a v neposlední řadě si s Vámi připomenout historii, historické památky našeho
kraje, ale i průkopníky pěstování ovoce na jihu Čech.
Jarní období roku je čas probouzení pučení a kvetení ovocných stromů, toto období se obzvláště zde vyznačuje zvláštní
neopakovatelnou atmosférou. Celá oblast se pokrývá do sněhobílé barvy protkaná různými odstíny zeleně rašících lesů, lesíků
a stromořadí, odrážející se v hladinách nesčetných rybníků a rybníčků. Mezi tím se na čerstvě rašící trávě luk pasou koně
a dobytek. K tomu všemu malebný vzhled jihočeských vesniček dokresluje jedinečnou scenerickou hodnotu tohoto kraje.
Velice rádi bychom se s Vámi podělili o všechnu tu krásu, a proto jsme připravili na toto období kvetení ovocných stromů
projížďku na kole či pěší procházku po místních komunikacích, vedoucích rozkvetlými ovocnými sady.
Během cesty je možné navštívit kulturní a historické pamětihodnosti oblasti, ochutnat zdejší tradiční výrobky a samozřejmě se
občerstvit na trase v otevřených hostincích.
Pravidelná cykloturistická akce, která se koná každoročně v měsících květnu a září.
Výchozí místo :
Sportbar v Chelčicích – v 9,00 hodin. Další zájemci se mohou připojit kdekoli na trase, případně i samostatně projíždět trasou
Trasy pro pěší :
1. Chelčice, Truskovice, Lomec, Libějovice, Chelčice
2. Lhenice, Mičovice, Ratiborova Lhota, Třebanice, Hradce, Lhenice
3. Lhenice, Třešňový Újezd, Vodice, Lhenice
Trasa pro cyklisty:
Chelčice, Truskovice, Lomec, Krtely, Setuň, Kratochvíle, Žitná, Třebanice, Ratiborova Lhota, Mičovice, Lhenice, Netolice, Malovice, Libějovice,
Chelčice.

Informace pro účastníky:
Celou trasu jízdy cyklistů bude doprovázet zabezpečovací vozidlo s občerstvením, připravené pomoci při poruchách a v případě zranění provést základní
ošetření.
Kontakt na doprovodné vozidla a jejich posádku: p. Tůma Václav 777790770, 606636339
V místech jednotlivých zastávek je po celé trase zajištěna možnost občerstvení a ochutnávky místních produktů
Ve výchozím místě budou připraveny u prezence informační materiály o mikroregionu s mapou celé této oblasti. V obcích Lhenice a Chelčice je možnost
ubytování:
Chelčice – ubytovna – kontaktní osoba – pí. Jana Babická (tel. 383 382 236).
Lhenice - ubytovna – kontaktní osoba – p. Grywacz (tel. 388 321 180).

www.jihoceske-cyklostezky.cz

www.chelcicko-lhenicko.cz

www.masrozkvet.cz

