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PŘEČTĚTE SI:

Touha po svobodě nebo boj o moc? Je toto
otázka pro politiky, či snad ji řešíme v běžné
každodennosti všichni?
Začne to mezi prvními a druhými narozeninami. Jak jenom už ty malé roztomilé děti
přijdou na to, že nás mohou provokovat
křikem, neochotou a neposlušností? Zaprvé je
to prostě a jednoduše výsledkem větší osobní
svobody. Dítě zjistí, že je někdo a má svou
vůli. Když člověk stojí na vlastních nohou,
otevře se mu podstatně širší pole působnosti.
S vlajícími vlasy a rozpaženýma rukama běží
jásajíc přesně opačným směrem, než odkud
voláš. To bych chápala jako projev nově
objevené svobody. Když ale například Tvá
dcera s vyzývavým pohledem strká prst do
marmelády, jedná se o jinou situaci. Řekneš
přátelsky a mile: „Prosím Tě, nech toho!“
Vytáhne prst, aby ho potom s jiskřícíma
očima zabořila ještě hlouběji. Teď už se
nejedná o vychutnávání osobní svobody, ne,
malá amazonka provokuje boj o moc.
To jsou dvě naprosto různé situace, které
vyžadují od rodičů odlišnou reakci. A právě
schopnosti rozlišovat mezi svobodou a bojem
o moc se musíme myslím všichni učit…
každý sám za sebe v drobných každodenních
maličkostech…
Jsou před námi prázdniny, dovolené a
možnosti „jinak stráveného času“. A tak nám
všem přeji, abychom ho využili k naší
opravdové potřebě a touze být sami sebou –
svobodnou bytostí - bez nutnosti boje o
moc… neboť „každá příčina má svůj
následek, každá naše akce, má svou reakci,
někdy hned, jindy až po letech.“
Je jen má a pouze má volba, zda půjdu
s davem – třeba i o letošních prázdninách…
Svět má na to, (a tím my všichni máme na to)
abychom každoročně utratili za zmrzlinu,
cigarety, alkohol, potravu pro psy a kočky,
voňavky, drogy a zbraně 1375 miliard USD,
33284 miliard Kč. Tato částka by stačila 49
krát odstranit bídu celého světa. 6 miliard
USD by stačilo k tomu, aby všechny děti na
světě mohly chodit do školy. 9 miliard USD
k tomu, aby všude lidem tekla nezávadná
pitná voda. 13 miliard USD k tomu, aby
nikdo nemusel hladovět a každý člověk měl
zajištěnu alespoň základní zdravotní péči.
(Údaje ze Světové zdravotnické organizace).
- pokračování na str.8 Klára K. M.
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Zprávičky z naší mateřské školy

Z radnice / 2-3
Slavnosti květů / 4-5
Místní akční skupina / 6-7
Ze života spolků / 8-10
KRÁSNÉ LÉTO, MILÍ PŘÁTELÉ!

info@chelcice.cz

.
.
.
.
.
H
u
r
á
,
u
ž
s
.....Hurá, už se blíží prázdniny, koupání je dovoleno,všechno bude zabaleno,
budeme si, Matýsku, stavět hrady na písku........
Už se všichni těšíme na prázdniny, ale máme ještě před sebou hodně práce a
aktivit.
30. května 2008 jsme s dětmi oslavili jejich svátek Dětským dnem na naší zahradě
sportovními hrami a soutěžemi, pak jsme si společně opekli buřtíky, dostali velký
čokoládový dort a domů si odnesli malý balíček sladkostí a cukrovinek.
3. června 2008 jsme jeli do Vodňan na pohádku "Když jde kůzle otevřít" a 4.
června 2008 na výlet. Tentokrát jsme se podívali na zvířátka v ZOO na Hluboké a
shlédli v přírodním amfiteátru zoologické zahrady divadlo "O víle Květince".
9. června 2008 jsme se společně vyfotografovali, aby nám zůstala památka na naši
školku a 18. června 2008 zveme všechny maminky, tatínky, babičky a všechny
příbuzné a známé na naší závěrečnou besídku, která začne v 15 hod. Budeme
přednášet, zpívat, tancovat a také se rozloučíme s předškoláky, kteří od dalšího
školního roku budou navštěvovat 1. třídu Základní školy ve Vodňanech. Jsou to
tyto děti: Anna Chalupecká, Ondřej Kvasnička, Kvido Ostádal, Andrea Šustrová,
Markéta Tlapová a Tomáš Trubka. Přejeme jim, aby se jim ve škole moc líbilo a
dobře se učily.
Ještě jednou pojedeme 23. června 2008 do Kulturního domu ve Vodňanech na
krásné divadlo pod názvem "Afrika", které nám bude připomínat, že už definitivně
končí školní rok 2007/2008.
Přejeme všem hodně sluníčka a odpočinku
během prázdnin a dovolených.
Věra Vondrášková,
ředitelka MŠ Chelčice
Připomínáme, že prázdninový provoz MŠ
začíná od 1.7. do 11.7.2008, pak bude přerušen
až do 23.8.2008. Provoz bude obnoven
25.8.2008, a to se již budeme připravovat na
nový školní rok
2008/2009.
Lenka Nováková - 5let
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Zápis č.5/2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 19. května 2008

výši 2.363,03 Kč takto: na účet 914 –
Rezervní fond v celkové výši 2.362,03 Kč
na účet 911 – Fond odměn v částce 1,Kč. č.5/2008/5

Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing.
Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav
Dušek, Miroslav Vavruška, Bc. Lucie
Aiznerová, František Krump
Ověřovatelé: Miroslav Vavruška, Bc.
Lucie Aiznerová

ad 6) OZ bere na vědomí žádost pana
Petra Bečváře o pronájem pozemku p.č.43
v k.ú. Chelčice. č.5/2008/6

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce č.4/2008 ze dne
7.4.2008.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2007.
4. Schválení závěrečného účtu obce za
rok 2007.
5. Schválení výsledku hospodaření MŠ
Chelčice za rok 2007.
6. Žádost o pronájem pozemku.
7. Ukončení nájmu pozemku a
schválení nové nájemní smlouvy.
8. Žádost o finanční pomoc.
9. Nabídka na radarový měřič
rychlosti.
10. Oznámení o přidělení grantu – GP
Podpora živé kultury.
11. Schválení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí v obci.
12. Různé.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo
plnění usnesení ze zasedání č.4/2008
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
7.4.2008. Bez připomínek. č.5/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu
Bc. Lucii Aiznerovou a Miroslava
Vavrušku. č.5/2008/2
ad 3) OZ projednalo zprávu o výsledku
hospodaření obce za rok 2007.
Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce
provádět povinná rozpočtová opatření
na veškerých překročení výdajových
položek rozpočtu v průběhu roku 2008.
č.5/2008/3
ad 4) OZ jednomyslně schválilo
závěrečný účet obce za rok 2007 s
výrokem bez výhrad. č.5/2008/4
ad 5) OZ jednomyslně schválilo
výsledek hospodaření MŠ Chelčice za
rok 2007 a schvaluje převod zisku ve

ad 7) OZ bere na vědomí ukončení nájmu
na pozemek p.č.318/15 s pronajímatelem
Vlastimilem Moulisem a uzavření nové
nájemní smlouvy s panem Petrem
Moudrým za účelem zřízení zahrádky.
č.5/2008/7
ad 8)
OZ jednomyslně schválilo
příspěvek pro Centrum zdravotně
postižených Strakonice ve výši 1.000,Kč. č.5/2008/8
ad 9) OZ jednomyslně zamítlo nabídku na
umístění radarového měřiče rychlosti
v obci. č.5/2008/9
ad 10) OZ bere na vědomí oznámení o
přidělení grantu z prostředků GP Podpora
živé kultury na projekt „Zkvalitnění a
prohloubení nabídky v novém prostoru
Genia loci v Chelčicích“ ve výši
100.000,- Kč. č.5/2008/10
ad 11) OZ projednalo možnost schválení
změny koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí v obci. Ukládá starostovi a
účetní, do příštího jednání zastupitelstva,
zjistit dopady případné změny koeficientu
na výši daňové povinnosti poplatníka a
rozdílu v daňové výtěžnosti pro obec.
č.5/2008/11
ad 12)
a) OZ bere na vědomí Oznámení o
kladném
výsledku
hodnocení
přijatelnosti na projekt Rekonstrukce
a výstavba místních komunikací v k.ú.
Chelčice
z ROP
Jihozápad
a
postoupení do další fáze hodnocení.
č.5/2008/12/a
b) OZ jednomyslně schválilo nákup 2
basketbalových košů na kurty u hřiště.
č.5/2008/12/b
c) OZ bere na vědomí protokol o státní
kontrole provedené v MŠ Chelčice.
č.5/2008/12/c
d) OZ bere na vědomí výsledky rozborů
vody dodávané do vodovodní sítě
v obci. č.5/2008/12/d
e) OZ jednomyslně schválilo zadání
zpracování projektové dokumentace
na akci „Revitalizace chodníků
v intravilánu
obce
Chelčice“.
č.5/2008/12/e

Z grantového programu obce
V jarním období letošního roku obec
Chelčice podávala ve spolupráci s OS
Mája-Tvořivé Chelčice tři žádosti do
grantového schématu Jihočeského kraje.
Všechny tři žádosti dostály formálním
náležitostem a byly v dalším kole
vybrány a podpořeny finančními částky.
Jsou to tyto žádosti:
1. Zkvalitnění a prohloubení
kulturní nabídky v novém prostoru
Genia loci v Chelčicích
Tato žádost byla podpořena v Akčním
plánu programu rozvoje kraje pro rok
2008, v oblasti cestovního ruchu,
kulturním
a
přírodním
dědictví,
v grantovém programu Podpora živé
kultury.
Celková
výše
přiznané
grantové podpory je 100.000 Kč,
vlastní podíl obce činí 28.882,60 Kč.
Stručný obsah projektu:
Snahou tohoto celkově uceleného projektu
Zkvalitnění a prohloubení kulturní nabídky
v novém prostoru Genia loci v Chelčicích je
rozšířit a zkvalitnit kulturní nabídku
zdravého životního stylu obyvatel Chelčic a
okolí v rámci snažení jednotlivých
zájmových spolků a klubů v obci Chelčice.
Naším cílem je zbudování "místa setkávání"
v historicky a kulturně nejvýznamnější
místní lokalitě Chelčic - kolem kostela sv.
Martina, kde je také umístěna mateřská
škola v Chelčicích. Tady bychom rádi
vytvořili prostor pro mnohé společenské,
kulturní i environmentální aktivity dětí
z mateřské školy, pro aktivity rodičů s
dětmi, jednotlivé zájmové skupiny v obci a
také pro využití při společenských akcích –
např. při letní pouti sv. Máří Magdaleny.
Toto "místo setkávání" bude velice
vhodným
zázemím
pro
kulturněspolečenské aktivity se zaměřením na
pobavení, odpočinek a relaxaci, zvláště v
sezónních měsících.
- ostatní žádosti naleznete na str. 9 -

Brigáda FK Chelčice v budoucím
prostoru Genia loci
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Zprávy z radnice
Třídíme odpad
- seriál o odpadech -

Druhy odpadů
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a
autorizované obalové společnosti EKO-KOM,
a.s.
Vážení čtenáři,
jak již víte, pro správné nakládání s odpady je
nezbytné jejich třídění. Odpady, které v
domácnostech vznikají, se třídí na objemný,
využitelný, nebezpečný a směsný komunální
odpad. K objemným odpadům patří to, co se do
běžné popelnice nebo sídlištního kontejneru
nevejde, jako třeba kusy nábytku, podlahové
krytiny a podobně, a proto se musí odkládat do
velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou přistavovány buď na veřejných prostranstvích nebo ve
sběrných dvorech. V žádném případě není
možné odkládat objemný odpad vedle popelnic.
Většina objemného odpadu se odstraňuje uložením na skládce. Nebezpečné odpady, které v
domácnostech vznikají, zejména barvy, oleje,
čistící prostředky, léky, baterie, můžete odevzdávat buď při mobilních svozech nebezpečných
odpadů nebo ve sběrných dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako například lednice, televize,
rádia, kulmy, můžete bezplatně odevzdávat v
místech zpětného odběru, tedy ve sběrných
dvorech a v některých prodejnách elektro.
Některé nebezpečné odpady jsou dále předávány
k jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné
putují do spaloven nebezpečných odpadů,
případně jsou uloženy na skládky nebezpečných
odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým se
běžně říká tříděný odpad, i když v praxi je
vlastně každý odpad tříděný. Běžně můžeme
třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní plasty,
nápojové kartony a kovy. Vytříděné odpady se
sbírají prostřednictvím barevných kontejnerů či
pytlů, sběrných dvorů a výkupen surovin.
Vytříděný odpad se musí upravit podle požadavků konečných zpracovatelů na dotřiďovacích
linkách. Tam se odpad dotřídí, slisuje a expeduje
k recyklaci. Ostatní odpad, který doma
nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká se
mu směsný komunální odpad. Pokud bychom
všichni správně třídili, neměl by odpad
v popelnicích už obsahovat ani nebezpečné ani
využitelné složky, protože tento směsný
komunální odpad končí bez dalšího využití na
skládkách nebo ve spalovnách odpadu.
Základním cílem výše uvedených způsobů
nakládání s odpady je co možná nejšetrnější
chování k životnímu prostředí a nejvyšší
materiálové využití při dosažení nejnižších
možných ekonomických nákladů.
Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na
využitelné, nebezpečné, objemné a směsné
odpady.

Systém sběru odpadů
Možná jste se na svých cestách setkali s tím,
že téměř v každé obci jsou jiné druhy
popelnic. V sousedním městě mají kontejnery
úplně jiných barev, místní do nich mohou
odkládat úplně něco jiného. Nebo na rozdíl od
našeho města nemají sběrný dvůr a tam, za
kopcem, třídí do pytlů… Důvod této
rozmanitosti je celkem prostý. Za systém sběru
odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná
každá obec, a protože v republice je přes 6000
obcí, je pestrost na místě. V ČR neexistuje
jednotný systém sběru odpadů, vždy je
odrazem dohody mezi obcí a příslušnou
svozovou firmou.
Každá obec má své specifické potřeby,
představy a finanční možnosti a svozová firma
jí podle toho dodává patřičné služby. Z výše
uvedeného vyplývá, že o tom, kde budou stát
kontejnery na tříděný odpad či bude-li v obci
sběrný dvůr, rozhoduje obec. Stejně tak obec
rozhoduje o tom, kolik peněz a jakým
způsobem bude vybírat od občanů za služby
spojené s odpadovým hospodářstvím. Na
druhou stranu, budou-li stát v obci kontejnery
červené, plechové a hranaté, záleží na svozové
firmě. Ve většině případů záleží na svozové
firmě i to, jaké odpady se budou v obci třídit.
Svozová firma je závislá na svých
odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách, a
podle toho se určuje sortiment sbíraných
odpadů. Proto se můžete setkat s tím, že někde
se třídí pouze PET láhve a jinde všechny
plasty, někde sbírají nápojový karton a jinde
ne. Obvykle se dozvíte, jak a co třídit, na
velkých
samolepkách
umístěných
na
kontejnerech na třídění odpadu. Navíc téměř
každá obec má obecně závaznou vyhlášku o
systému nakládání s odpady v obci, ve které
jsou popsána pravidla pro nakládání se všemi
druhy komunálních odpadů. Tato vyhláška je
pro všechny občany obce závazná a je potřeba
se jí řídit. Platí to zejména pro ty, kteří
víkendy tráví na chalupách v jiné obci, okrese,
kraji. Jste-li nespokojeni s tím, jak systém
nakládání s odpady ve vaší obci funguje, nebo
máte-li pocit, že je v obci málo kontejnerů a že
jsou často přeplněné, obraťte se na svůj obecní
úřad.
Nezapomeňte, abyste mohli správně třídit,
musíte být dobře informováni!

Recyklace odpadů
Velmi často se můžete setkat s názorem, zda
má třídění odpadů vůbec smysl, jestli se to
vyplatí a podobně. Třídění odpadů je zásadním
předpokladem pro jeho materiálové využití,
recyklaci.
Hlavním účelem recyklace je úspora
primárních surovin a úspora energií. Tato
úspora je tedy ziskem, navíc ziskem
globálním, neboť zahrnuje úspory emisí

skleníkových plynů. Pro jednodušší
představu je možné použít následující
příklad. Základní surovinou pro výrobu
papíru je celulózové vlákno. Chceme-li
vyrobit papír ze dřeva, je třeba vypěstovat
strom. To trvá zhruba 80 let. Následně je
třeba strom porazit a dopravit do
zpracovatelského závodu. Tam se dřevo
nastrouhá a v horké lázni se za přítomnosti
chemických látek vaří tak dlouho, dokud
se z něj nezíská celulózové vlákno,
použitelné na výrobu papíru. Zejména
vaření dřeva je energeticky velmi náročné,
a tedy i drahé. Druhou možností je výroba
papíru ze starého, již použitého papíru. V
tom případě je nutné papír sebrat,
například do kontejnerů, z kontejnerů
svézt, dotřídit a odvézt do papíren. Tam se
papír v rozvlákňovači zpracuje a tím se
získá celulózové vlákno, které se použije
na výrobu nového papíru.
Na první pohled je zřejmé, že výroba
papíru ze starého je energeticky i
technologicky méně náročná, to znamená
prospěšnější pro životní prostředí a
zároveň levnější. Podobné je to i u
ostatních druhů odpadů, které se v
současné době třídí. Pro výrobu skla je
třeba těžit sklářské písky, pro výrobu
plastů ropu, pro výrobu kovů rudy, uhlí,
vápenec, to vše jsou neobnovitelné zdroje
a jejich těžba se výrazně projevuje na rázu
krajiny. Zpracování těchto surovin navíc
vyžaduje velké množství energie, která se
většinou vyrábí v tepelných elektrárnách,
které potřebují fosilní paliva… Je zřejmé,
že recyklace dokáže velmi výrazně snížit
dopady výroby celé řady materiálů na
životní prostředí.
Nezapomeňte, důsledným tříděním
odpadů lze snížit náklady na odpadové
hospodářství.
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Slavnosti květů 2008 se opět vydařily
Již sedmým ročníkem letos pokračovaly Slavnosti květů na
území Chelčicko-Lhenické ovocnářské oblasti. V sobotu 10.
května 2008 uspořádal Mikroregion Chelčicko-Lhenický ve
spolupráci s Místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních
Čech a občanským sdružením Mája-Tvořivé Chelčice
tradiční jarní cykloturistickou akci.

Ideální slunečné počasí a dobré jméno akce z minulých
ročníků přilákalo na start do Chelčic na 210 cyklistů a 50
pěších turistů. I v letošním roce jsme mezi jinými přivítali na
pěší trase početnou výpravu přátel z partnerské ovocnářské
oblasti Lallinger Winkel z obce Grattersdorf, v čele s panem
starostou Norbertem Bayerlem. Dorazil i autobus účastníků
Klubu českých turistů z Českého Krumlova.

Klasická trasa opět vedla zejména nádherně rozkvetlými
sady, kterým letos ideální počasí snad dopřeje dobrou úrodu
a budou i přes známé problémy s nemocnými včelstvy dobře
opyleny dovezenými čmeláky. Na trati slavností samozřejmě
nechyběla ani degustace místní ovocnářské produkce. Na
zpáteční trase shlédli účastníci
slavností Na Lázni
v Chelčicích premiéru divadelního představení „Zuzana“ v
podání divadelního klubu sdružení Mája-Tvořivé Chelčice.
Celá akce byla i letos podpořena z grantového programu
Nadace Jihočeské cyklostezky. Generálním partnerem byla
Jaderná elektrárna Temelín.
Jiří Iral,
předseda Chelčicko-Lhenického mikroregionu

„Zuzana“ a Chelčické štěstí Na Lázni
V sobotu 10. května na nedaleké Lázni u Chelčic proběhla
nová premiéra dětského divadelního souboru Chelčické
štěstí s teenagerským představením s názvem „Zuzana".

Celé představení bylo
jakousi parodií na tuctové
seriály o ošklivkách Betty
a
jejich
přeměnách
v krásné
Popelky,
o
prvních láskách, problémech teenagerů a nacházení svých image… Moderní
muzika a prvky break
dance byly prolnuty celým
velmi vtipným představením. Režisérkou nového a
la muzikálu byla herečka
Lenka Ebelová.

Představení se uskutečnilo při příležitosti Slavností květů v
rámci Chelčicko-Lhenického mikroregionu a bylo
podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Živá
kultura Jihočeského kraje“.
Klára Kavanová Mušková

Zpravodaj obce Chelčice

Ročník X. - 2008

Květen -Červen

S L A V N O S T I K V Ě T Ů 2008
K
V
Ě
T
Y

5

Článek o letošních Slavnostech květů, který byl
zveřejněn v německých novinách Passauer Neue
Presse a ve Zpravodaji Freyung
Grattersdorf (gru): „Všechny, lépe řečeno mnohé cesty vedou do
Chelčic v jižních Čechách“. Dalo by se skoro říci, protože první
cesta Grattersdorfského Spolku Příroda a kultura ve Slunečním
lese k českým známým trvala déle, než bylo naplánováno.
Navigace nefungovala, starosta jel napřed a byl dostupný pouze
na mobilu. S hodinovým zpožděním dorazila Grattersdorfská
delegace přece jen do Chelčic.
Skvělé počasí a více než přátelské, pohostinné přijetí od starosty
české obce Jiřího Irala. Měl radost, že mohl vedle svého kolegy
starosty Norberta Bayerla, předsedy spolku Georga Mühlbauera
a organizátorky Hannelore Sterl přivítat 45 obyvatel
Grattersdorfu.
Rychlá káva a něco k zakousnutí a vyráželo se. Naplánované
bylo pěší putování nebo jízda na kole. Méně zdatnou skupinu
doprovodil předseda MAS Rozkvět zahrady jižních Čech na
Lázeň a ke kapli Máří Magdalény a dovezl je na Lomec. Většina
účastníků potom v doprovodu místostarosty obce Chelčice ing.
Duška a manželů Slavíkových jako zástupců občanského
sdružení vyrazila pěšky. Za nádherného, jarně letního počasí
kolem sportovního hřiště do kopce přes třešňovku a kolem
jabloní až po Boží muka pod lípou na kopci. Grattersdorfským se
odtud v doprovodu přátel a známých z Chelčic naskytl nádherný
výhled na sady až do Budějovické pánve (rybníkářská oblast).
Skupinu provázela Miroslava Vacková, která také tlumočila do
němčiny. Dále se pokračovalo do malého, zasněného údolí,
skrývajícím staré a nové domy, kolem velkých a malých rybníků
až na další hřeben. Protože mnozí z průvodců hovořili německy,
byl to opravdu výlet, při kterém se nikdo nenudil.

Padaly otázky, odpovědi, vysvětlení, upozornění na krásy
krajiny a k ovocnářství. Krátká zastávka v palírně se
samozřejmě nemohla obejít bez „ochutnávky“. Dále se
pokračovalo kolem převýšení až k poutnímu místu Lomec
uprostřed prosvětleného bukového lesa. Prohlídka v němčině
nádherné poutní kaple, kterou navštívil také papež Jan Pavel
II. patřila k vrcholům. Pod vedením starosty Bayerla si
Grattersdorfští zazpívali v květnu, měsíci zasvěceném Panně
Marii, také Mariánskou píseň. Čeští průvodci byli velmi
dojati a velmi to na ně zapůsobilo. Na Lomci se ke skupině
připojil vedoucí řídícího výboru okresu Deggendorf (LAG)
Wolfgang Dorner s manželkou a dcerou.
Na oběd se jelo do Sedlce, kam Grattersdorfské pozval
předseda jihočeské MAS Petr Leber. Posilněni pokračovali
Grattersdrofští do Plástovic, obce s významnými stavbami ve
stylu jihočeského baroka. V nedalekých Vodňanech si mohli
prohlédnout nádherně restaurované náměstí a kostel.
Skupina výletníků se s českými průvodci a přáteli rozloučila
na hřišti v Chelčicích. Samozřejmě, že nechybělo pozvání do
Grattersdorfu. Loni se fotbalisti z Grattersdorfského DJK
zúčastnili fotbalového turnaje a spojili ho rovnou
s tréninkovým kempem. Na oplátku přijedou fotbalisté
z Chelčic koncem června na přátelské utkání do
Grattersdorfu. Ale to není vše: 30 Chelčických se ohlásilo,
aby poznali Grattersdorf, okolí, feng shui park a večer shlédli
představení o Vintířovi. Těší se jak oba organizátoři Georg
Mühlbauer a Hannelore Sterl, stejně jako oba starostové Jiří
Iral a Norbert Bayerl. Starostové Bayerl a Iral říkají: „Žijeme
v srdci Evropy, žijeme a prožíváme Evropu a máme z toho
velkou radost“.
Peter Gruber, LAG Deggendorf
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Místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech
Blatsko a Chelčicko-Lhenicko
se celé letošní jaro učilo
- aneb evropský projekt Vzdělávání v regionu
Místní akční skupiny Rozkvět zahrady jižních Čech
„Venkov a jeho rozvoj“ – tolik skloňované a žhavé téma
současnosti! Ministerstvo zemědělství podporuje evropským
Programem rozvoje venkova především obce do 500 obyvatel,
neziskový sektor, drobné podnikatele, zemědělské subjekty … a v
rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace získalo finanční
podporu také naše občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních
Čech – místní akční skupina (dále jen MAS), rozprostírající se na
území mikroregionů Blata a Chelčicko-Lhenicko (rozloha:
266,24 km2, cca 12 tisíc obyvatel)

O co v tomto projektu Vzdělávání na území MAS šlo, pro
koho byl určen?
Po dobu skoro třech měsíců jste se mohli setkávat s týmem místní
akční skupiny a externími školiteli, a to jak na území svazku obcí
Blat, tak na území Chelčicko–Lhenického mikroregionu při
mnohých akcích v rámci tohoto projektu. Proběhlo šest
pracovních celoodpoledních seminářů (v Chelčicích, ve
Lhenicích, na Sedlci, v Čejkovicích, v Dívčicích a v Olešníku),
čtyři praktická školení v počítačových učebnách (ZŠ ve Zlivi a ve
Lhenicích) zaměřená na tématiku přípravy žádostí do Programu
rozvoje venkova, Osa III., jeden celodenní workshop rozdělený
pro tři cílové skupiny účastníků – pro zástupce obcí a měst území
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a svazky obcí, dále pro
zástupce veřejného sektoru, kteří pracují s dotacemi
(administrátoři projektů, účetní apod.), a pro neziskový sektor
působící na území MAS, který pracuje a počítá ve své činnosti
s dotačními zdroji. Závěrečnou tečkou v tomto projektu
Vzdělávání byla zajímavá dvoudenní exkurze na území MAS
Pošumaví, kam jsme se vypravili pro inspiraci s realizací projektů
pro rozvoj venkova, podnikání a ukázek konkrétních zkušeností
(včetně setkání s jejich řešiteli) jak v malých, tak i středně
velkých obcích oblasti střední Šumavy.
Všemi částmi projektu Vzdělávání v regionu MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech prošlo cca 160 účastníků. Převážná část
jejich zájmu byla zaměřena na informace v oblasti fyzických a
právnických osob, které mají zájem zahájit nebo rozšířit své
podnikání, případně jiné působení na venkově, v rámci aktivit
podporovaných převážně v Ose III (tzn. v oblastech diverzifikace
činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje
mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje
vesnic, občanského vybavení a služeb a také ochrany a rozvoje
kulturního dědictví venkova). Účastníci nehradili žádné poplatky
spojené s účastí na vzdělávacích akcích, každý z nich dostal
tištěné i elektronické studijní materiály a po absolvování projektu
Vzdělávání účastníci obdrželi osvědčení o vzdělávací akci.

Proč jsme jako místní akční skupina projekt Vzdělávání
realizovali?
Při vytváření Strategického plánu občanského sdružení Rozkvět
zahrady jižních Čech vycházela místní akční skupina ze základního
charakteru regionu, který je ryze venkovský, 16 obcí obou
mikroregionů má celkem 56 místních částí, více než polovina obcí má
méně než 500 obyvatel, 95% území tvoří obce s méně než 2.000
obyvateli a žije zde 70 % obyvatel. Jediným sídlem s počtem obyvatel
nad 2.000 je město Zliv.
Jako základní problémy regionu infrastrukturního charakteru, které
jsme analyzovali a které bychom mohli řešit díky Programu rozvoje
venkova, spočívají v zanedbanosti infrastruktury v důsledku
nedostatku finančních zdrojů, omezený počet kapacit zaměstnávání v
místě a nedostatek infrastrukturního zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel. Za prioritní řešitele, řady těchto problémů, považujeme
obce, dále pak podnikatele v zemědělství a ve službách, omezeně pak
nestátní neziskové organizace (tyto je potřeba ale vnímat jako velmi
důležitý „spojovací“ prvek v regionu!). Proto jsme právě tyto cílové
skupiny v projektu Vzdělávání oslovili, jelikož víme, že tento
negativní stav se obce regionu MAS pokoušejí změnit systematickým
vyhledáváním dotačních zdrojů, od krajské úrovně počínaje, přes
národní dotace ke strukturálním fondům či FM EHP. Jelikož běžné
rozpočty menších obcí neumožňují výraznější rozvoj a rozsáhlejší
investice, má každá obec regionu MAS také připraven vlastní plán
obnovy a „v zásobníku“ řadu projektů v různé fázi rozpracovanosti od námětu a dobré myšlenky, až po projekt a stavební povolení.
Prioritou naší místní skupiny je všestranně podporovat obce, svazky
obcí a také soukromé podnikatele, firmy, spolky a další neziskové
organizace v této činnosti.
Z tohoto důvodu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech připravila
projekt Vzdělávání v rámci přípravy projektů do Osy III. Programu
rozvoje venkova (PRV) pro jarní období roku 2008 tak, aby byly
žadatelé připraveni podávat své žádosti již v „červnovém“ a
„říjnovém“ kole výzvy PRV pro rok 2008.
Významnou příležitostí pro region je využití strukturálních fondů EU
pro celkové zlepšení kvality života v obcích a rozvoj malého a
středního podnikání jako elementárního prvku zaměstnanosti. Vnitřní
potenciál regionu – lidské zdroje, zásoba projektových záměrů ve
vysokém stádiu připravenosti k realizaci i kapitálová připravenost na
spolufinancování rozvojových záměrů – je natolik velký, že
předpokládanou změnu můžeme označit za skokovou. Toto byl také
jeden z výchozích předpokladů, proč se MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech rozhodla zrealizovat intenzivní a časově velmi náročný projekt
Vzdělávání na území celého občanského sdružení.
Jak bychom měli zhodnotit přínosy projektu Vzdělávání pro region
místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech?
Je na jednotlivých účastnících a jejich organizacích, jak v nejbližší
budoucnosti využijí získané informace pro další rozvoj. V rámci
jednotlivých seminářů, počítačových školení i workshopů byla
opakovaně otevírána otázka spolufinancování projektů a také otázka
jejich předfinancování jako podmínka Programu rozvoje venkova.
Byly již konzultovány konkrétní záměry účastníků, kurzy na PC byly
zaměřeny na konkrétní praktickou přípravu projektových žádostí či na
zpracování již realizační části úspěšných projektů z Programu rozvoje
venkova.
– pokračování na str. 7 -

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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Místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech
Častá zaměření dotazů na seminářích logicky vyplývala ze společného
zájmu podnikatelů na území MAS Rozkvět zahrady jižních Čech –
zejména k využití přírodních zdrojů a kulturních tradic v obcích na
Chelčicko-Lhenicku i na Blatsku – a to na rozvoj místní typické
zemědělské produkce. Další častou cílovou skupinou dotazovaných
byli členové neziskových organizací zajímající se o dotační možnosti
pro svá sdružení, organizace, kluby, spolky apod. Další početnou
skupinou v projektu Vzdělávání byli drobní podnikatelé, kteří hledali
možnosti podání žádostí pro zvýšení prosperity svých firem. Velkým
povzbuzením pro potencionální žadatele byli také ukázky úspěšných,
již podpořených projektů v Programu rozvoji venkova, a to především
z našeho regionu.
Pozitivní zpětnou vazbou byl pro náš realizační tým kladný ohlas na
časové rozvržení jednotlivých seminářů - všechny semináře i PC
školení začínaly od 16 hodin, lidé si nemuseli na školení brát
dovolenou nebo se uvolňovat ze zaměstnání. Každý účastník mohl
navštívit libovolný počet seminářů a vybrat si místo konání či termíny
jednotlivých seminářů. Toto vše mělo pozitivní dopad na množství
proškolených zájemců o Program rozvoje venkova, akce nemusely být
odkládány pro nezájem a neúčast.

V čem byla pro naši MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
přínosem exkurze do MAS Pošumaví?
Ve dnech 13. a 14. května 2008 proběhla v rámci projektu Vzdělávání
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech exkurze „ DOBRÁ PRAXE “ na
území Místní akční skupiny Pošumaví.
Zajímali jsme se o realizaci projektů financovaných z evropských
fondů i z národních prostředků, například z Programu rozvoje
venkova nebo Leader, v jednotlivých obcích a městech střední
Šumavy (území MAS Pošumaví) a také o využití metody Leader na
tomto území, jako významné příležitosti pro rozvoj českého venkova především šíření myšlenky souladu člověka s životem na venkově,
v rámci principu udržitelnosti a spolupráce na místní úrovni.
Zajímalo nás uvádění nových myšlenek a pracovních metod do života
na venkově skrze konkrétní realizace projektů . Součástí prezentace
byly také konkrétní příklady využití přeshraniční spolupráce, včetně
využití programu Intereg .
První den jsme navštívili obec Chanovice, kde nám pan starosta Petr
Klásek prezentoval zajímavé zrealizované projekty komunální,
podnikatelské i neziskové sféry, finančně podpořené při realizaci
z nejrůznějších veřejných programů (dotací). Velice zajímavou
zkušeností bylo multifunkční centrum pro společenský i kulturní život
v obci a celém regionu. Je vybudované z původní tvrze ze 14. stol.,
která byla v 18.stol. přestavěna na barokní zámek. V současné době je
celý zámecký areál v majetku obce, která zrekonstruovala zámeckou
budovu, hospodářský dvůr i anglický park pro účely expozice
lidových řemesel Pošumaví a expozice Nositelů tradice lidových
řemesel. Centrum je využíváno pro kulturní a společenské akce
(výstavy, koncerty, rukodělné semináře, naučné pracovní pobyty
apod.), součástí zámku je také základní devítiletá škola či regionální
muzeum, areál tedy žije 7 dní v týdnu po celý rok… . V Chanovicích
dále najdeme velice zajímavý areál skanzenu lidové architektury
Šumavy a Pošumaví (záchranná expozice lidových staveb, především
ze dřeva – objekty jsou na místo postupně sváženy a renovovány do
původního stavu).

Velmi zajímavou aktivitou místního Občanského sdružení pro
venkov na pomezí Západních a Jižních Čech je snaha o realizaci
rozhledny na vrcholu kopce Chlumu nad Chanovicemi.
Z podnikatelské sféry byl prezentován projekt v oboru cestovní
ruch (malokapacitní ubytovací zařízení, finančně podpořeno z
Leader) a spolupráce (soužití) obce s velkou firmou na
zpracování dřeva a dřevovýrobu.
Chanovice bychom doporučili k návštěvě všem, je co vidět a o
čem přemýšlet. A je to za humny….
V odpoledních hodinách jsme navštívili město Švihov (v okrese
Klatovy), kde se nám ochotně věnoval pan starosta a předseda
MAS Pošumaví pan PaedDr. Václav Petrus. Společně jsme
navštívili areál vodního hradu Švihov a navazující zrealizovaný,
velmi nákladný a rozsáhlý, projekt s protipovodňovými
opatřeními, dále proběhla prezentace projektu revitalizace
veřejných prostranství v centrální části města a navštívili jsme
soukromou sklářskou huť Anna.
Navečer jsme se přemístili do Eurocampu v Běšinách, kde jsme
se setkali s partnery naší místní akční skupiny Rozkvět zahrady
jižních Čech z LAG Deggendorf – s manažerkou paní
Michaelou Karbstein a panem Peterem Gruberem, a zástupci
MAS Pošumaví a Euroregionu Šumava .
Druhý den dopoledne proběhl společný seminář s prezentacemi a
příspěvky - jednotlivě vystoupili s prezentacemi za MAS
Pošumaví pan PaedDr. Petrus, za LAG Deggendorf paní
Karbstein a pan Gruber, za Euroregion Šumava ing. František
Vlček, pan Karásek - starosta z Červeného Poříčí, paní
Tomaierová - místostarostka města Klatovy, zástupce OPS
Úhlava a pan ing. Leber a paní ing. Krejčíčková z naší MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech. Součástí prezentace paní
Tomaierové byl velmi zajímavý a podnětný krátký film o
rekonstrukci rozsáhlého historického objektu na centrum pro
neziskový sektor v Klatovech.
Odpoledne jsme strávili prohlídkou a praktickou prezentací
místních projektů obce Běšiny ( realizace tepelného čerpadla pro
místní mateřskou školu, realizace poutní stezky ke kostelu sv.
Bartoloměje, další aktivity pro rozvoj cestovního ruchu v
oblasti) a města Hartmanice, kde nám pan starosta Jiří Jukl
představil komunální projekty realizované s pomocí veřejných
prostředků ( prohlídka přebudované centrální výtopny – využití
štěpky; informačně pak např. projekt tlakové kanalizace pro
místní části obce apod) , dále jsme si prohlédli horskou
synagogu, kterou spravuje občanské sdružení Památník
Hartmanice, muzeum Šimona Adlera a kostel sv. Vintíře
s jedinečným skleněným oltářem, podpořené projekty EU.
Z Hartmanic jsme po náročném dvoudenním programu odjížděli
domů naplněni přesvědčením, že nasazení a nadšení pro rozvoj
venkovského života se vyplatí. Děkujeme tímto všem, kteří nás
obohatili svými iniciativami i svým partnerským přístupem
k naší místní akční skupině a věříme, že budeme moci všem
jejich pohostinnost vrátit v našem regionu místní akční skupiny
Rozkvět zahrady jižních Čech – na Blatech i na ChelčickoLhenicku.
Ing. Marta Krejčíčková
a Mgr. Klára Kavanová Mušková

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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Z E Ž I V O T A N A CH E L ČI CK U
Chelčičtí hasiči bodovali
Celkové výsledky:
V sobotu 31. května 2008 proběhla v Libějovicích okrsková
soutěž v požárním sportu. Účastnilo se jí šest družstev,
včetně naší zásahové jednotky.
Soutěž probíhala za krásného počasí. Nejprve se soutěžilo ve
štafetě na 100 m. Za naše družstvo nastoupili mladíci:
Ondřej Dušek, Jakub Fišer, Jan Šuba a závod se jim povedl.
Celkový čas za štafetu měli nejlepší ze všech družstev, a to
74,77 vteřiny. Po první části soutěže naše družstvo vedlo
s náskokem 7 vteřin na druhé v pořadí Truskovice.

1. Chelčice – 109,24 vt.
2. Truskovice – 128,05 vt.
3. Újezd – 128,15 vt.

Výsledky jednotlivci štafeta:

1. Ondřej Dušek – 23,22 vt.
2. Jakub Fišer – 25,03 vt.
3. Martin Švec – 25,37 vt.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili soutěže,
všem, kteří pomáhali s přípravou mužstev a s přípravou techniky
a popřát do dalších období, aby snaha a zájem o dobré výsledky
vydržela Všem i do budoucna.
Za SDH František Krump, jednatel

Krásné léto, milí přátelé!
- pokračování ze str. 1 –
A my máme čas, střechu nad hlavou, plné břicho, nežijeme ve
slumu v Dillí a netrpíme průjmem ze zkažené vody, ani
malomocenstvím. Máme svobodu, žijeme si svůj život, můžeme
se kdykoli přesunout na zeměkouli, kam jen možno. Mohu hodně,
téměř všechno. Moje problémy – proti miliardám jiných…
…“Včerejšek je vzpomínka,
zítřek je neznámo,
přítomnost je poznání!“
Druhá část soutěže probíhala formou požárního útoku. Této
soutěže se zúčastnilo i naše družstvo žen, které cvičilo na
úvod soutěže. Také jim se útok vydařil a výsledný čas 37
vteřin předčil i některé časy družstev mužů. V soutěži mužů
naše družstvo nastoupilo jako čtvrté a jejich čas 34,47
vteřiny byl ze všech přítomných mužstev nejlepší.
Radost byla veliká a naplno se projevila při vyhlašování
výsledků celé soutěže. Letos uplynulo 111 let od založení
SDH a našim mužům se podařilo suverénně zvítězit a
porazit družstvo Truskovic, které vládlo této soutěži již delší
dobu.

(Ajahn Sumedho – Bdělost – cesta k nesmrtelnosti)
Klára K. M.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci svá jubilea:
2.5. Barbora Bláhová, 10 let, Chelčice 112
4.5. Josef Pícha, 86 let, Chelčice 22
11.5. Marie Cardová, 78 let, Chelčice 51
16.5. Jan Honzík, 60 let, Chelčice 17
17.5. Marie Machová, 70 let, Chelčice 40
17.5. Oldřich Pultar, 50 let, Chelčice 115
29.5. Marie Tůmová, 79 let, Chelčice 4
14.6. Miroslav Dušek, 55 let, Chelčice 110
27.6. Karel Holeček, 50 let, Chelčice 7
Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Dne 10. května 2008 vstoupili do stavu manželského Alena
Troblová a Jan Baloušek. Novomanželům Balouškovým
přejeme hodně lásky, zdraví a radosti na jejich společné cestě.
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S dětmi u kováře v Budyni
a na Kozí farmě v Bílsku
…A léto budiž pochváleno – čas výletů, exkurzí a zajímavostí a
hlavně přichází čas prázdnin. Po roce setkávání v Mateřském
klubíčku, který utekl opět jako řeka, jsme se rozjeli v čase svátku
dětí na výlet k Ebelům do Budyně a na Kozí farmu do Bílska.
Bylo to krásné sobotní slunečné odpoledne plné pohody, radosti
dětí a spokojených maminek. I letos jsme se vypravili auty,
podle předem připraveného harmonogramu počtu dětí a
autosedaček. Vyjeli jsme v konvoji aut jako na svatbu hned po
obědě do Buryně. Tam už nás čekal Václav Ebel – umělecký
kovář, který mimo jiné vyrábí mříž do chelčické kapličky sv.
Jana Nepomuckého a do kaple sv. Máří Magdaleny na Lázeň.

Především kluci byli nadšení kovářským černým řemeslem,
vyzkoušeli si kovadlinu a ukovali si malou železnou trofej. Před
„vykulenýma očkama“dětí nám Václav na památku do Klubíčka
vykoval krásnou ozdobnou spirálu. Pak jsme popojeli do vedlejší
vesnice do Bílska k manželům Špatným na Kozí farmu. Jako i
v loňském roce to bylo velice milé setkání. Paní domu, výborná
kuchařka Hanka Špatná nám připravila výbornou a zdravou
svačinu z různých kozích sýrů, ukázala nám celou farmu. Ve
stínu staré lípy jsme vyráběli s Hankou a Irenou Hrnečkovými
krásné papírové broučky a berušky a zahráli si spousty her
(skákání v pytli, prolejzačku v tunelu, kuželky, přetahovanou,
zatloukání hřebíků do špalků, mozaiku z víček z pet lahví a hod
na strom). Zkrátka plno nenáročné zábavy pro malé špuntíky,
kterým stačí ke spokojenosti málo.
Navštívili jsme za humny probíhající koňské závody a soutěže
okolních „koňáků“. Pro naše děti byli však koně moc velkými a
vysokými partnery, a proto raději obdivovaly a proháněly
kůzlátka. Na zpáteční cestě jsme se stavěli na dobré zmrzlině
v bavorovské cukrárně a navečer se vrátili plní zážitků a dojmů
domů.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří celou akci pomohli
připravit, neboť „nic není zadarmo“, zvláště manželům
Ebelovům a Špatným za jejich ochotu a také občanskému
sdružení Mája-Tvořivé Chelčice za příspěvek na odměny na
soutěže a za podporu celého výletu. Díky všem, neboť za radost
dětí to stojí!
Klára Kavanová Mušková

Z grantového programu obce
- pokračování ze str. 2 -

Zlepšení protipožární ochrany na Chelčicku
Tato žádost byla podpořena v Akčním plánu programu
rozvoje kraje pro rok 2008, v grantovém programu na
podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, v 1. výzvě
roku 2008. Celková výše přiznané grantové podpory je
186.317 Kč, vlastní podíl obce činí 55.895,10 Kč.
Stručný obsah projektu:
Neinvestiční projekt „Zlepšení protipožární ochrany na
Chelčicku“ sleduje zkvalitnění technického stavu požární
zbrojnice v centru obce a rozšíření materiálně technického
vybavení jednotky dobrovolných hasičů v Chelčicích.
Hasičská zbrojnice je pro SDH důležitým zázemím
protipožární ochrany. Je také jedním z center
společenského dění v obci, neboť zde mají zázemí tři
jednotky sboru - mužů, žen a mladých hasičů. Všechny tři
oddíly jsou nedílnou součástí protipožární ochrany území
Chelčicka a také důležitou společensko-kulturní podporou
plnohodnotného života v této obci.
SDH Chelčice
zastoupený v tomto dotačním titulu obcí Chelčice
potřebuje dále k účelnému využití a práci jednotky nákup
požární techniky a nové požární výzbroje a výstroje pro
zajištění garantované pomoci jednotkami požární ochrany
občanům v případě požárů a jiných mimořádných
událostí.

Výměna autobusové zastávky Chelčice - Záhorčí
Tato žádost byla podpořena v Akčním plánu programu
kraje pro rok 2008 v oblasti dostupnosti a životního
prostředí, v grantovém programu na podporu výstavby a
oprav autobusových zastávek. Celková výše přiznané
grantové podpory je 122.423 Kč, vlastní podíl obce činí
30.605,75 Kč.

Stručný obsah projektu:
Předmětem záměru obce Chelčice, jako vlastníka stávající
autobusové čekárny ve stanici Chelčice – Záhorčí na
pozemku c.644/1 v k.ú. Chelčice, je výměna stávající
autobusové čekárny za novou, která by měla být z
přírodních materiálů vhodných do venkovského prostoru.
V celkové sídelní struktuře lokality Záhorčí je
soustředěno široké spektrum obyvatel obce Chelčice, pro
které je počítáno s multifunkčním bezbariérovým
přístupem (viz. popis projektu). Využití této zastávky
bude mít další dosah nejen pro obyvatele této místní části,
ale také pro cestující celé zmíněné trasy a pro turisty
zdejšího regionu.
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4. 5. Diváci o chelčické fotbalové neděli tentokrát mohli
vidět dvacet branek a sedmibodový zisk FK.
O. P. FK Chelčice – Sokol Střelské Hoštice 5:0 (2:0)
K. Kortus 3, Vokatý 2
Domácí vyhráli rozdílem třídy, když ještě spoustu dalších
vyložených příležitostí nevyužili. Hosté ohrozili domácí branku
pouze sporadicky a vyrovnanější výkon podali pouze v úvodech
poločasů.
Čistým hattrickem se blýskl domácí Karel Kortus. Stínem utkání je
pak zranění Štěcha.
Sestava FK Chelčice: Novák - Dušek, Štěch, Pícha, Valenta Trobl, Baloušek, K. Kortus, Ondok -J.Turek, Vokatý
Střídal: Šulc
III. třída FK Chelčice B – Drahonice 5:2 (4:0)
V.Fišer 2, Dušek, Stahl, Pěsta (p) - Vohač, Moudrý
Domácí zejména v prvním poločase hosty jasně přehráli.Ve druhém
poločasu odskočili na 5:0 a dovolili soupeři korigovat debakl.
Spokojenost tentokrát může být i s předvedenou hrou.
Sestava FK Chelčice B : Iral ml. - Pavel Kortus, Vozábal, Šulc,
Petr Koutský - Stahl, Pěsta, J.Dušek, Hucek - J.Fišer,V. Fišer
O. P. žáci FK Chelčice – Doubravice 4:4 (2:2)
Kocourek 2,Tesař, Mach - vlastní, Bašta2, Soukup
Zasloužená remíza žáků ve vyrovnaném prvním jarním domácím
utkání.

18. 5

OP žáci FK Chelčice – TJ Dražejov 1:4 (1:2)
Pavlíček - Slavík, Koutenský, Hoch, Pelán
S vyspělejším soupeřem uhráli naši žáci solidní výsledek.

25. 5.
Katovice B – FK Chelčice A 1:0 (0:0)
Domácí si vytvořili převahu zejména v první půli, ale jejich šance
z breků vychytal Novák. Druhá půle již byla vyrovnaná. Šance
měli i hosté Petrem Kortusem, Ondokem a Troblem, ale rozhodl
sporný moment a následně nařízený a využitý nepřímý kop
domácích.
FK Chelčice : Novák – Dušek (70Trobl), Petr Kortus, Pícha,
Valenta - Říha, Baloušek, Karel Kortus, Ondok - Turek Jan,Vokatý
III. třída Hoslovice – FK Chelčice B 2:3 (0:2)
za hosty Mach V.Fišer V.Dušek J.(p)
Domácí doplatili v první půli na několik nevyužitých
stoprocentních šancí, hosté naopak skórovali hned dvakrát.V
6.minutě druhého poločasu však již bylo vyrovnáno vlastní
brankou a brankou z penalty. Po té se hra vyrovnala a rozhodnutí
tak přišlo z proměněného pokutového kopu J.Duška.
Sestava FK Chelčice B : P.Dušek - Pavel Kortus,Vozábal, Hucek,
P.Koutský -V.Mach, Pěsta, Stahl, Šulc - J.Dušek,Vojtěch Fišer
Střídal: Strunga
O.P. žáci Lnáře – FK Chelčice 3:4 (2:2) Diviš, Tesař 2
Ve vyrovnaném zápase se prosadili na straně domácích starší a u
hostí naopak spíše zkušenější hráči.

O. P. FK Chelčice – TJ Dražejov 1:0 (1:0) Říha

1. 6. Domácí body brali tentokrát pouze žáci

Hrálo se utkání dvou zcela rozdílných poločasů.V prvním, ve kterém
obě mužstva předváděla pohledný kombinační fotbal měli na vrch
domácí, kteří si vytvořili několik vyložených brankových
příležitostí, ale ujala se pouze jedna střela Říhy z voleje. Hosté
vážněji zahrozili pouze jednou.
Ve druhém poločase se již nehrál tak pěkný fotbal, hra byla na obou
stranách plná nepřesností a s větším nasazením hráli spíše hosté.
Domácím se již výsledek podařilo udržet.

O. P.
FK Chelčice – Slavoj Volyně 0:2 (0:1) Chochol, Kabrna
Zcela zasloužené vítězství hostí, kteří převyšovali mdlé domácí
zejména lepším pohybem a vůlí po vítězství. Domácí se neuměli
vyrovnat s aktivním napadáním vlastní rozehrávky vyjma první
čtvrthodiny zápasu. Hosté navíc hráli od 15.minuty o 10 hráčích a
navíc neproměnili ještě několik dobrých šancí.

Sestava FK Chelčice : Novák - Pícha, Kuneš, P.Kortus, K.Kortus,
Říha, Valenta, Ondok, Turek, Baloušek, Vokatý
Střídali: Šulc, P.Koutský
III. třída
FK Chelčice B – TJ Balvani 2: 1 (0:0) Stahl, J.Dušek – Kalina
Domácí měli zejména v prvním poločase více ze hry, ale branku
soupeře příliš neohrozili. Hosté se ve druhém poločasu ujali vedení,
ale domácí dvěma trefami zápas otočili.
Sestava FK Chelčice B : Baloušek - Pavel Kortus, Vozábal, P.
Koutský, O.Dušek - Stahl, Pěsta, J.Dušek, Hucek, J.Fišer, V. Fišer
Střídal: Říha

ZPRAVODAJ OBCE
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Sestava FK Chelčice: Novák, Pícha, Petr Kortus, O.Dušek,
K.Kortus, Říha,Valenta, Ondok,Turek, Baloušek, Vokatý
Střídal: P.Koutský
III. třída FK Chelčice B – Mnichov 1:2 (0:2)
M.Koutský – Samec, Švihovec
Vítězství favorita nebylo jednoduché, domácí sahali zejména ve
druhém poločase po bodech, ale Mnichovští mnohdy se štěstím
výsledek uhájili.
O. P. žáci FK Chelčice – Štěkeň 6:0 (1:0)
Tesař 2, Iral 2, Le, Pavlíček
Zasloužené vítězství domácích, kteří se prosadili zejména ve
druhém poločasu.
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