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LALLINGEN VINKEL

BÝT „NĚČÍM UMANUTÝ“
Nedávno jsem postřehla informaci na
„moderních serverech“, že nejpropíranější
herecký pár světa je Brad Pitt a Angelina Jolie.
Ukázali totiž ve dvou bulvárních magazínech
svá dvojčata Vivienne Marchelinu a Knoxe
Leona. Za tyto fotografie inkasovali 14 milionů
dolarů. „…Svět není v pořádku,“ poznamenal
komentátor Lidových novin Petr Šimůnek,
„když dvě mimina dostanou za svoje první
vteřiny života tolik jako nejchudší této planety
zhruba za 760 životů.“ A také není v pořádku, že
v současné době je v Gruzii 30 tisíc uprchlíků
a 1600 mrtvých a západ vzkazuje Gruzii: „Jsme
s vámi“, víc ale neudělá.
Určitě jste měli nebo ještě máte své plány
o letošním létě, prázdninách, dovolených…, a
tak mě napadá v kontextu s výše uvedenými
řádky o pomíjivosti hodnoty peněz. Každý z nás
máme své vnitřní plány a s tím mě napadá
otázka, do jaké míry věříme, že je vůbec možné
si v životě něco plánovat a ovlivňovat to?
Myslím si, že každý z nás pluje na „své loďce“,
která je unášena proudem po řece. Pochopíme-li,
že plujeme kam řeka chce a že to tak má být,
pak víme, že každá cesta, každý náš krok má
smysl a že všechno přichází v pravý čas. Na
druhou stranu nevylučuji, že se má člověk snažit
a za něčím si jít, být „něčím umanutý“, protože
těch věcí, které se stanou a stát mají je dost a
dost. Vše má svůj řád a svůj smysl, a i když se
mu někdy bráníme, stejně po něm všichni
toužíme.
Mám ráda Sáru Saudkovou - renesanční ženu,
matku, fotografku, pábitelku. V jednom
rozhovoru uvedla, že pro ní byla obrovská úleva,
když se oprostila od toho, aby se setkávala
s lidmi, které nemá ráda, aby dělala něco, co jí
netěší. „Já se do ničeho nenutím, říkám, co si
myslím, a dělám, co mě baví. To ostatní je
nepodstatné,“ řekla Sára a když se jí ptali, co na
to její okolí, odpověděla: „Samozřejmě se kvůli
tomu mohou na vás koukat jako na podivína,
nebo že jste sobec, ale to je v pořádku. Být
„sobcem“ je úžasné, protože to je jediný způsob,
jak být šťastný a zároveň štěstí rozdávat!“
Stále máme všichni pocit, že něco musíme.
Nemusíme ale vůbec nic – záleží na nás čím
a pro co chceme být umanutí. Z mnoha malých
nedorozumění se vyvinou velké spory (je
známo, že mnoho rozvodů začíná zapomenutými
ponožkami pod postelí…). Ale také obráceně:
„Velké lásky jsou tvořeny maličkostmi“.
Nezapomeňme tedy na prostá slůvka: „Mám Tě
rád“.

Klára K. M.

V sobotu 28. června 2008 navštívila společná výprava MAS - Rozkvět zahrady jižních
Čech a Občanského sdružení Mája – Tvořivé Chelčice (Fotbalový klub, Klub pohody
a zábavy a divadelní soubor Chelčické štěstí) bavorskou partnerskou oblast Lallingen
Vinkel u příležitosti 1000. výročí příchodu mnicha Vintíře na horu Ranzing.
Účastníci zájezdu si prohlédli sochařskou zahradu v Hatzenbergu, navštívili muzeum
letadel Voggenreiter v Niederalteichu a prohlédli si Feng-Shui Park v Lallingu.
Hlavními body návštěvy pak bylo shlédnutí výpravné historické hry „Poustevník z hory
Ranzing“ v Panhollingu a přátelské fotbalové utkání FK Chelčice s mužstvem DJK
Grattersdorf s výsledkem 2:0 (0:0) pro domácí.
Organizátoři zájezdu děkují
tímto zástupcům Lallingského společenství a LAG
Degendorf, zejména panu
Norbert Bayerlovi, starostovi
obce Grattersdorf, za vřelé
přijetí a zajištění bohatého
programu pro naši výpravu
v průběhu celého dne.
Již teď se těšíme na návštěvu
našich partnerů v Chelčicích
při letošní pouti sv. Máří
Magdaleny.
Jiří Iral,
starosta obce Chelčice a předseda Chelčicko-Lhenického mikroregionu.
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Zápis č.6/2008 ze zasedání Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 16. června 2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava
Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Miroslav
Vavruška, Bc. Lucie Aiznerová, František Krump
Ověřovatelé: František Krump, ing. Věnceslava
Jakubcová
Hosté: Jaroslav Muška, Jaroslav Konvička

b)

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola
usnesení
ze
zasedání
Zastupitelstva obce č.5/2008 ze dne
19.5.2008.
Volba ověřovatelů zápisu.
Jednání se zástupci ZD Chelčice o realizaci
komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Chelčice.
Žádost o přidělení stavební parcely.
Žádost o příspěvek TJ Sokol Pražák.
Žádost o příspěvek Diakonii Broumov.
Schválení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí v obci.
Různé.

c)

OZ jednomyslně schválilo příspěvek
Volejbalovému Clubu Chelčice ve výši
3.000,- Kč na činnost. č.6/2008/8/c

d)

Obec Chelčice prohlašuje, že souhlasí se
zařazením území obce do zájmového
území působnosti MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech – místní akční skupina pro
plánovací období 2007 – 2013. Současně
obec
Chelčice
vyslovuje
podporu
záměrům MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech – místní akční skupina. č.6/2008/8/d

e)

OZ
jednomyslně
schválilo
vypsání
výběrového řízení na dodavatele projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce
a výstavba sportovního a víceúčelového
areálu Chelčice“. č.6/2008/8/e
OZ schválilo zahájit jednání ve věci výkupu
pozemků s dotčenými vlastníky pro
uvažovanou občanskou výstavbu v lokalitě
za Sečků, za účelem následné realizace
změny č.2 ÚPD obce. Identifikací
pozemkových parcel a jednání s dotčenými
vlastníky pověřeni Iral, Krump, Vavruška.
č.6/2008/8/f

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.5/2008 Zastupitelstva obce
Chelčice ze dne 19.5.2008. Bez připomínek.
č.6/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a Františka Krumpa.
č.6/2008/2
ad 3) OZ projednalo se zástupci ZD Chelčice
a bere na vědomí jejich stanovisko pro další
postup při realizaci:
1.

komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Chelčice,
2. budoucí změny č.2 ÚPD obce ve vztahu
k ovocnářskému
využití
dotčených
pozemků,
3. vypořádání majetkových poměrů ve vztahu
ke zpevněným plochám. č.6/2008/3
ad 4) OZ bere na vědomí žádost MUDr. Romana
Votrubce o přidělení stavebního pozemku.
Žadatel bude zařazen do seznamu uchazečů. Obec
v současné době nevlastní žádné pozemky pro
bytovou výstavbu a předpokládá, že by se
podařilo získat a zainvestovat další základní
technickou vybavenost pro individuální výstavbu.
č.6/2008/4
ad 5) ) OZ jednomyslně schválilo příspěvek pro
TJ Sokol Pražák ve výši 1.000,- Kč. č.6/2008/5
ad 6) OZ jednomyslně schválilo příspěvek pro
Diakonii Broumov ve výši 1.000,- Kč. č.6/2008/6
ad 7) OZ jednomyslně zamítlo schválení změny
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
v obci. č.6/2008/7
ad 8)
a) OZ bere na vědomí oznámení o přidělení
grantu z prostředků GP na podporu jednotek
SDHP na projekt „Zlepšení protipožární

ochrany na Chelčicku“ ve výši 186.317,Kč a přidělení grantu z prostředků GP na
podporu výstavby a oprav autobusových
zastávek na projekt „Výměna autobusové
zastávky Chelčice – Záhorčí“ ve výši
122.423,- Kč. č.6/2008/8/a
Obec Chelčice zveřejňuje podle § 39 Sb.,
zákona č. 128/2000 o obcích záměr na
prodej stávající dřevěné autobusové
čekárny. Kritérium prodeje - nejvyšší
nabídnutá cena. č.6/2008/8/b

f)

Zápis č.7/2008 ze zasedání Zastupitelstva

obce Chelčice ze dne 14.7.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava
Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Miroslav
Vavruška, František Krump
Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, Miroslav
Vavruška
Omluveni: ing. Lucie Aiznerová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola
usnesení
ze
zasedání
Zastupitelstva obce č.6/2008 ze dne
16.6.2008.
Volba ověřovatelů zápisu.
Nabídka na odkoupení zpevněných ploch
na komunikacích v k.ú. Chelčice.
Návrh na provedení rozpočtových změn
č.2.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci –
II. etapa.
E.ON – provedení náhrady venkovního
vedení NN.
Schválení výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce a výstavba místních
komunikací v k.ú. Chelčice“.

8.

Schválení financování projektu
„Rekonstrukce
a
výstavba
místních komunikací v k.ú.
Chelčice“.
9. Organizační zajištění pouti sv.
Máří Magdaleny ve dnech 18. –
20.7.2008.
10. Výkup pozemků v lokalitě za
Sečků.
11. Různé.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo
plnění usnesení ze zasedání č.6/2008
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
16.6.2008. Bez připomínek. č.7/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu
ing. Miroslava Duška a Miroslava
Vavrušku. č.7/2008/2
ad 3) OZ bere na vědomí nabídku ZD
Chelčice na odkoupení zpevněných
ploch na komunikacích v k.ú. Chelčice
a pověřuje starostu dalším jednáním.
č.7/2008/3
ad 4) Starosta obce předložil
zastupitelům návrh na provedení
rozpočtového opatření č.2. Rozpočtové
opatření č.2 bylo v OZ projednáno
a schváleno v paragrafovém a položkovém znění. č.7/2008/4
ad 5) OZ bere na vědomí zahájení
a rozsah II. etapy rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci. č.7/2008/5
ad 6) OZ bere na vědomí informaci
starosty o realizaci projektových prací
„Výstavba
a rekonstrukce
chodníků“ a souvisejícím jednáním
s firmou E.ON ve věci náhrady
nadzemního vedení NN za podzemní
vedení. č.7/2008/6
ad 7) OZ schvaluje vypsání
výběrového řízení na dodavatele
stavby „Rekonstrukce
a výstavba
místních komunikací v k.ú. Chelčice“
v souladu s pravidly řídícího orgánu
ROP NUTS II Jihozápad. č.7/2008/7
ad 8) OZ schvaluje případné následné
financování projektu „Rekonstrukce
a výstavba místních komunikací v k.ú.
Chelčice“ formou úvěru u bankovního
ústavu. Poptávkou bankovního úvěru
pověřuje starostu a účetní. č.7/2008/8
ad 9) OZ projednalo a bere na vědomí
organizační zajištění poutě sv. Máří
Magdaleny a doprovodných programů
ve dnech 18. – 20.7.2008. č.7/2008/9
ad 10) OZ bere na vědomí identifikaci
vlastníků pozemků pro uvažovanou
změnu č.2 ÚPD obce. č.7/2008/10
ad 11) OZ jednomyslně schválilo
prodloužení doby splátek půjčky panu
Petru Senchukovi do 31.12.2008.
č.7/2008/11
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Třídíme odpad
- seriál o odpadech Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje
a autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s.

Kolik vytvoříme odpadu za rok
Milí čtenáři,
pro větší názornost bychom vám rádi ilustrovali na
loňských výsledcích účelnost třídění odpadů
v Jihočeském kraji. V loňském roce vytřídil každý
Jihočech v průměru 25,1 kg odpadu, který byl dále
zužitkován a zpracován na nové výrobky. Průměrný
občan vyprodukuje ročně okolo 175 kg domovního
odpadu, vloni se tedy podařilo téměř 15 % odpadu
neuložit na skládku. A to je již velmi dobré číslo.
V kraji vytřídíme nejvíce papíru, vloni to bylo přes
12 kg na osobu. Možná se to zdá na první pohled
málo, ale celkově se tak podařilo zachránit
minimálně 7000 stromů, které by jinak musely být
pokáceny na výrobu papíru, nemluvě o úsporách
vody a energií. Na druhém místě nejvíce třídíme
sklo, vloni to bylo přes 7,5 kg na osobu, což
přestavuje na každého téměř 20 nových pivních či
limonádových lahví. Nehledě na to, že výroba skla
ze střepů je mnohem méně náročná na energie.
Třetí místo obsadily plasty. Těch je 5,6 kg, což také
není k zahození. Přepočítávání plastů na např.
spotřebovanou ropu je poněkud složité, a tak lze
říci, že tímto způsobem bylo zabráněno, aby přes
900 vagonů s odpadem skončilo na skládkách.
Starý plast nakonec nalezl využití v nových
výrobcích, umělými vlákny počínaje a stavebními
prvky konče. Obyvatelé Jihočeského kraje se
postupně zapojují i do třídění nápojových kartonů
(krabic od mléka, džusů apod.), ale v loňském roce
činil průměr na jednoho obyvatele jen dva
vytříděné nápojové kartony za rok. Kraj ve třídění
odpadů mírně zaostává za zbytkem republiky. Je to
způsobeno zejména nižším zapojením obyvatel do
třídění plastů a faktem, že se na mnoha místech
sbírají jen PET lahve.

Třídění plastů
Mezi nejmladší a zároveň nejrozšířenější obalové
materiály patří plasty. Důvody jejich masového
rozšíření jsou bezesporu jejich přednosti, jako je
pevnost, nepropustnost, snadná tvarovatelnost
a zejména malá hmotnost v porovnání s ostatními
materiály. Základním předpokladem pro úspěšnou
recyklaci plastů je jejich důkladné roztřídění na
dotřiďovacích linkách a samozřejmostí musí být
absence nečistot, jako jsou zbytky potravin nebo
chemikálií. Kromě PET lahví se třídí také fólie
a sáčky, plastové obaly od potravin, kosmetiky
nebo domácí chemie, plastové kbelíky, pěnový
polystyren a další druhy. Dalším velmi dobře
recyklovatelným plastem je polyetylen, který se
označuje zkratkami HD-PE nebo LD-PE nebo jen
PE. Polyetylen je jedním ze základních plastů.

Recyklací se z něj vyrábí tzv. regranulát pro
opětovnou výrobu polyetylenu. Podobným
způsobem se zpracovávají i ostatní plasty.
Možná jste si všimli, že se na trhu objevují
umělá prkna, zahradní nábytek z recyklovaných
plastů apod. Tyto výrobky pocházejí většinou
z Čech, například v Lázních Bohdaneč je
zařízení, které dokáže z některých vybraných
druhů odpadních plastů za tepla lisovat právě
náhražky přírodních materiálů. Možností
recyklace je celá řada, plasty se i zkapalňují
a opětovně se z nich vyrábějí nové výrobky.
Možná vás to překvapí, ale v recyklaci plastů
patříme k jedněm z nejlepších v Evropě.
V příštím díle se budeme věnovat podrobněji
PET lahvím, které patří mezi nejlépe
zpracovatelné plasty.
Průměrný Jihočech vytřídí ročně 5,6 kg
plastů! Více než 3,5 tisíce tun plastů tak
neskončí na skládkách odpadů, což potvrzuje,
že třídění odpadů má smysl!

Zpracování PET lahví
PET lahve se velmi často považují za symbol
konzumu, bývá poukazováno na jejich
přítomnost v přírodě. Přesto se jedná o materiál,
který je plně recyklovatelný a v našich krajích je
nejvíce recyklovaným plastem. Zpracování PET
lahví předchází jejich třídění na dotřiďovací
lince. Tam se lahve třídí podle barev a spolu
s víčky i etiketami se lisují do balíků. Znamená
to tedy, že víčka i etikety mohou na lahvích
zůstat. Dále se PET lahve namelou na malé
kousky, tzv. flakes, které se vyperou ve vodní
lázni. Při praní se odstraňují víčka, etikety,
zbytky lepidel, kterými jsou etikety přilepené,
a také zbytky nápojů. Takto vyprané kousky jsou
základní surovinou pro recyklaci. V ČR existují
dvě technologie na zpracování PET lahví. Ta
první je v Plané nad Lužnicí, kde se PET lahve
taví a vytlačují se z nich textilní vlákna. Z vláken
se vyrábějí netkané textilie, zátěžové koberce,
koberce do automobilů apod. Druhá továrna,
která je v Jílovém u Prahy, vyrábí z PET lahví
nové lahve. Recyklát je použit na výrobu jádra
lahve a povrch se potáhne novým, nepoužitým
materiálem. Tím se dosáhne stoprocentní
nezávadnosti lahve, výroba takovýchto lahví je
navíc levnější než výroba z primární suroviny.
Velká část vytříděných PET lahví se také vyváží
do zahraničí. PET lahve se obchodují na světové
burze a jejich největším odběratelem je Čína.
PET lahve se odvážejí do Číny v lodních
kontejnerech, ve kterých se do Evropy dováží
např. textil. V Číně se z PET lahví vyrábějí
zejména textilní vlákna.

Zpětný odběr a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů
Vězte, že nefunkční elektrospotřebiče stejně jako
papír či sklo nepatří do běžné popelnice. Pokud

totiž zdraví škodlivé nebo naopak
recyklovatelné materiály vyhodíte
spolu
s běžným
komunálním
odpadem do kontej-neru, pak skončí
na řízené skládce odpadů.
Novela zákona o odpadech, která
vstoupila v platnost 13. srpna 2005,
ukládá výrobcům a dovozcům
elektrospotřebičů povinnost zajistit
a financovat zpětný odběr, oddělený
sběr a ekologické zpracování použitých elektrických a elektronických
zařízení od občanů i firem. Aby byl
systém zpětného odběru a recyklace
elektrospotřebičů nastartován, je
potřeba výrazné spolupráce samotných občanů. Podle průzkumu,
provedeného u nás v loňském roce,
v popelnici končí více než tři
čtvrtiny kompaktních zářivek a polovina fénů a kulem a lineárních
zářivek. Pro životní prostředí to
vůbec není příznivé. Všechny
elektrovýrobky uváděné na trh jsou
nyní povinně označovány symbolem
přeškrtnutého kontejneru, který
znamená, že takto označená elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Je proto potřeba odevzdávat
veškeré vysloužilé elektrospotřebiče
do sběrné sítě, která zaručí, že
výrobek bude dopraven k recyklaci.
Sběrnou síť tvoří zejména sběrné
dvory a prodejny elektrospotřebičů.
Odtud putují staré spotřebiče do
dílen, kde jsou nejprve rozebrány na
jednotlivé komponenty, ze kterých
jsou odstraněny součásti obsahující
nebezpečné látky (např. kondenzátory, akumulátory). Následně se
součásti bez nebezpečných látek drtí
a třídí podle druhu materiálu.
Recyklované materiály nahrazují
primární suroviny
a používají se
pro výrobu nových produktů. Míra
využití elektroodpadu je přesně
specifikována v zákoně o odpadech.
Podle zákona je nutné zajistit
recyklaci 50 – 80 % každého elektrospotřebiče. Staré elektrospotřebiče
mohou občané odevzdávat bezplatně, protože jejich sběr a recyklace
jsou placeny z příspěvků výrobců
a dovozců elektrozařízení a dále
z příspěvku na recyklaci, který hradí
uživatelé při nákupu nových zařízení. Výše příspěvku na recyklaci se
uvádí odděleně od ceny výrobku
a liší se podle typu elektrozařízení.
Nezapomeňte, vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do popelnice,
patří na sběrný dvůr.
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NÁVŠTĚVA V NĚMECKU
NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ OBLASTI
LALLINGEN VINKEL
V sobotu 28. června 2008 navštívila společná výprava MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech a Občanského sdružení Mája –
Tvořivé Chelčice (Fotbalový klub, Klub pohody a zábavy
a divadelní soubor Chelčické štěstí) bavorskou partnerskou
oblast Lallingen Vinkel u příležitosti 1000. výročí příchodu
mnicha Vintíře na horu Ranzing.

Naším projektem se snažíme právě toto téma uchopit a pomocí
setkávání občanů a zprostředkováním kulturních hodnot
napomoci mezikulturnímu porozumění. Projekt se skládá z více
menších stavebích kamenů, které umožní vzájemné poznávání
občanů ČR ( obec Chelčice ) a Bavorska ( obce Gratersdorf
a Hunding) a to pomocí akcí a seminářů na nejrůznější témata.
Je plánována návštěva českých sportovců a občanů
v Gratersdorfu a jejich účast na Vintířových slavnostech. Vintíř
jako společný svatý obou regionů se tak stane výborným
kulturním a obsaho-vým pojítkem celé akce. V současné době
je připravována druhá projektová žádost ze strany regionu
Chelčice na téma jablka s plánovanou říjnovou návštěvou
bavorských občanů v Čechách.

Ze sochařské zahrady v Hatzenbergu

Divadelní hra „Poustevník z hory Ranzing“ v Panhollingu

Stručný obsah projektu „Bavorsko –
český projekt Intereg – dispoziční fond“
(zasláno z německé strany v pátek 20.června 2008)
V bavorsko - českém příhraničním prostoru je jedním
z hlavních problémů odtržení kulturních svazků mezi oběma
regiony. Nejen díky oddělení během studené války, ale
rovněž díky poněkud jinému demografickému vývoji obou
území bylo narušeno kulturní porozumění. Kulturní
propojení
a vzájemné poznávání kulturního prostoru tak
vytváří základnu pro úspěšnou přeshraniční spolupráci a další
spolužití v jednotné Evropě.

Galerie v Hatzenbergu

Do projektu jsou zahrnuta vzájemná setkání od počátku roku
2008.
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NÁVŠTĚVA V NĚMECKU
Návštěva občanského sdružení a fotbalového klubu
FK Chelčice 28. června 2008 v Grattersdorfu,
Lallingu a Hundingu

Vážený pane starosto Bayerle,
dovolujeme si Vás srdečně pozdravit z Jižních Čech a zasíláme Vám fotografie na památku z našeho společného
setkání v krásné Lallingelské oblasti.
Velice si vážíme Vašeho přátelského a vřelého přijetí
a děkujeme Vám za organizaci a celkové zajištění
bohatého programu po celý sobotní den jak v Hatzenbergu,
v Niederalteichu, tak v Lallingu.
Oběma skupinám účastníků - jak mužům z FK Chelčice,
tak skupině z občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice
- se velmi celodenní program líbil a byli příjemně potěšeni
přátelskou atmosférou a pohostinností všech organizátorů.

V muzeu letadel Voggenreiter v Niederalteichu

Program setkání:
Společný program:
10:00 hod.
Příjezd do Grattersdorfu a prohlídka sochařské
zahrady v Hatzenbergu
12:30 hod.
Společný oběd všech účastníků v restauraci
Adametz v Grattersdorfu
Program sportovci FK Chelčice
14:30 hod.
Sportovci navštíví Muzeum letadel Voggenreiter
v Niederalteichu
17:30 hod.
Přátelské utkání mezi DJK-Grattersdorf a FK
Chelčice
19:30 hod.
Večer s grilováním u hřiště,
v případě špatného počasí pečená vepřová
žebírka v restauraci Adametz
22:00 hod.
Odjezd do Panhollingu pro návštěvníky
divadelního představení
Program Občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice
14:30 hod.
všichni nesportovci odjedou do Lallingu do
Feng-Shui-Parku
(prohlídka s průvodcem)
17:00 hod.
Káva v restauraci Dollmaier v Lallingu
18:30 hod.
Odjezd do Panhollingu na trh a na představení
hry o Vintířovi
20:30 hod.
Začátek představení hry o Víntířovi
Po skončení představení odjezd domů.

Feng-Shui Park v Lallingu

Jsme rádi, že MAS Rozkvět zahrady jižních Čech může
navázat na dlouholetou spolupráci paní ing. Vackové a
pana starosty Jiřího Irala s Vámi, bez které by se další naše
spolupráce nemohla tak úspěšně rozvíjet. Věříme, že
budeme moci přispět k dalšímu rozvoji mezikulturních
vztahů v obou územích svými nejlepšími možnostmi a
prací na celém území obou mikroregionů MAS.
S přátelským pozdravem

Obec Grattersdorf
Norbert Bayerl
starosta obce

Ing. Petr Leber,
předseda MAS Rozkvět zahrady jižních Čech,
Jiří Iral, starosta obce Chelčice
a členové OS Mája-Tvořivé Chelčice.
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Postřižiny na otáčivém hledišti v Týně nad Vlt.
V pátek 8. srpna uspořádal Klub pohody a zábavy
občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice zájezd na
otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou na činoherní
představení místního ochotnického souboru s názvem
Postřižiny od Bohumila Hrabala. Přestavení se všem velice
líbilo!

Zájezd do Liberce
OS Mája-Tvořivé Chelčice připravuje ve dnech 11. - 12.
října 2008 dvoudenní zájezd do Liberce. Navštívíme
zoologickou, botanickou zahradu a Ještěd (nebo se
vykoupeme v bazénu). Zájemci se mohou hlásit u p. Dagmar
Slavíkové.

Letošní chelčická pouť sv. Máří Magdaleny –
víkend od 18. do 20. července
Letošní hlavní letní pouť v naší obci ke sv. Máří Magdaleně
proběhla o víkendu od 18. do 20. července a pořádala ji obec
Chelčice ve spolupráci s občanským sdružením MájaTvořivé Chelčice. I když tomu počasí v průběhu předchozích
dnů nenasvědčovalo,od pátečního odpoledne se již
umoudřilo
a nabitému programu poutě přálo.
Ač byla letos pouť málem bez kolotočů a atrakcí pro děti,
paní Lukešová na poslední chvíli sehnala jinou kočovnou
společnost, neboť tradiční „kolotoče“ se nás letos rozhodly
nenavštívit. A tak i letos byla pouť se vším všudy a celkový
doprovodný program akcí o všech třech dnech „pouťového
víkendu“ byl velice pestrý a zdařilý.

Již v pátek jsme mohli v Chelčicích přivítat mladé fotbalisty
z partnerské oblasti Bavorska - a to konkrétně mladé muže z
DJK Grattersdorf, kteří přijeli na sobotní fotbalový turnaj
Petra Chelčického. Páteční večer se nesl v duchu
lampiónové letní slavnosti, na které vystoupila lhenická
country skupina Abidup se svým výtečným tanečním
doprovodným programem. Po setmění jsme mohli shlédnout
dlouho připravovanou divadelní premiéru dětského souboru
Chelčické štěstí - "Večer svatého Patrika, irská legenda o
opravdové lásce" doprovázenou světelnými efekty, krásnými
kostýmy malých i větších herců a závěrečným slavnostním
ohňostrojem. Přestože v toto páteční odpoledne bylo
zataženo a sprchlo, večer se výborně vydařil a při dobrém
vínku či pivu se sedělo do nočních hodin.

Sobotní den se nesl v duchu 36. ročníku fotbalového turnaje
o Pohár Petra Chelčického s partnery z Bavorska - DJK
Grattersdorf, se Sokolem z Běšin z Klatovska, s SK Lhenice
a domácími z FK Chelčice. Vítězným družstvem se stal SK
Lhenice, na druhém místě se umístil DJK Grattersdorf. Ostatní
výsledky poháru uvádíme ve Sportovní rubrice na str. 8. Turnaj
byl večer zakončen taneční zábavou na parketu u hřiště, kde
k tanci a poslechu hrála a zpívala skupina Akcent.
O pouťové neděli po slavnostní mši svaté v kostele sv. Martina,
kterou celebroval P. PDr. Patrik Maturkanič, předvedli
v odpoledních hodinách své hasičské umění i chelčičtí hasiči
a hasičky s netradičními ukázkami požárního útoku. Odpolední
program velmi dobře doplnilo i vystoupení dechové hudby obce
Mičovice „Doubravanka“.
V průběhu všech tří dní se tak se svým uměním a dovednostmi
představili i zástupci partnerských obcí našeho mikroregionu
Lhenice a Mičovice, ale i bavorští přátelé z Grattersdorfu.
za občanské sdružení Mája -Tvořivé Chelčice
Mgr. Klára Kavanová Mušková a Jiří Iral

Dětský divadelní soubor Chelčické štěstí
si dovoluje poděkovat všem příznivcům a pomocníkům za
nezištnou pomoc při letošní premiéře autorské hry „Večer svatého
Patrika, irská balada o opravdové lásce“, kterou jsme letos
úspěšně uvedli v pátek 18. července po setmění v Chelčicích na
novém pódiu u kostela sv. Martina při příležitosti letní
lampiónové slavnosti o chelčické pouti sv. Máří Magdaleny.
Romantické prostředí přírodního divadla nás přeneslo až do
dalekého Irska, do doby, kdy země nepatřila jen králům
a šlechticům, ale po rozlehlých pláních se proháněli lesní víly,
skřítkové a všelijaké tajemné bytosti… zkrátka byl to příběh
opravdové lásky, jež byla tak silná, že dokázala zlomit i moc
tajemné kletby.
Nemalé poděkování patří Jihočeskému kraji, Obci Chelčice
a občanskému sdružení Mája-Tvořivé Chelčice za jejich finanční
i psychickou podporu. Díky grantovému schématu Jihočeského
kraje, spoluúčasti Obce Chelčice a fyzické pomoci lidí ze
sdružení se podařilo vytvořit nové místo setkávání za kostelem
sv. Martina s novým dřevěným pódiem (zvláštní poděkování zde
patří mužům z FK Chelčice), dále bylo umožněno nakoupit 20
lavicových setů pro venkovní slavnosti, zakoupit a pro děti
nainstalovat dětský venkovní mobiliář na hraní, pořídit nákladnou
ozvučovací a osvětlovací techniku (společně i s mikroporty) nejen
pro potřeby divadelního souboru Chelčické štěstí a v neposlední
řadě uspořádat tuto letošní premiéru se světelnými efekty,
krásným ohňostrojem, výpravnými kostýmy a vlastnoručně
vyráběnými kulisami.
Kdybychom měli všechny ty „neviditelné ruce pomocníků“
vyjmenovat, nestačila by nám celá dvoustrana tohoto zpravodaje,
a tak ještě jednou – děkujeme vám všem! Myslíme, že se letošním
návštěvníkům lampiónová slavnost podpořená krásným
vystoupením country kapely Abidup ze Lhenic moc líbila, a z
přímého kontaktu s účinkujícími dětmi a jejich rodiči můžeme
říct, že děti byly nadšené – a to vždy potěší. Nashledanou na
dalších představeních divadelního souboru.
Klára Kavanová Mušková a Kristýna Rejžková
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Sportovní rubrika
V sobotu 19.7. se v Chelčicích konal již
36.ročník turnaje o pohár Petra Chelčického
Stejně jako v loňském roce se jej účastnili mužstva partnerských obcí
v rámci Chelčické poutě.

Kvalifikační zápasy skončili s těmito výsledky:
FK Chelčice – SK Lhenice 2:3 (1:2) Vokatý, Šácha – Schon,
Pořádek, Beran
Oba soupeři odehráli zejména ve druhém poločasu velmi kvalitní
utkání. Domácí se sice ujali vedení Vokatým, dál do poločasu dvakrát
inkasovali po chyných rozehrávkách. Lheničtí ve druhém poločasu
svůj náskok ještě zvýšili, ale domácím se čtvrt hodiny před koncem
podařilo snížit a měli i šance na vyrovnání ale toho již nedosáhli.

FK Chelčice na turnaji ve Lhenicích
V rámci oslav tři čtvrtě století od založení lhenického SK
(1933-2008) se ve Lhenicích konal již 9. ročník Memoriálu Vojtěcha
Marka. Jeho průběh byl překvapivý, neboť papíroví favorité neprošli
vyřazovacími zápasy a tak předpokládané finále mezi účastníky
krajského přeboru se nekonalo.
Mužstvo FK Chelčice se postaralo po domácí výhře nad Lažištěm
o druhé překvapení turnaje, když po zásluze porazilo favorizovaný
Týn.
Ve finále pak nestačilo na v pohodě hrající domácí. V obou utkáních
se v našem mužstvu vystřídalo celkem 18 hráčů.
SK LHENICE (I.B) - FK LAŽIŠTĚ (KP) 2:1 (1:0)
Branky: R. Pořádek (2. z 11), Jos. Motz (59.) - P. Brzobohatý (63. z 11).
FK CHELČICE (OP) - FK OLYMPIE TÝN NAD VLTAVOU (KP)
3:2 (2:2)
Branky: M. Vokatý 2 (3. a 55.), M. Šácha (28.) - vlastní (9.), T. Pomije
(11.).

Utkání o 3. místo (2x35 min.)
FK LAŽIŠTĚ (KP) - FK OLYMPIE TÝN NAD VLTAVOU 5:2 (4:0)
Branky: J. Hrbek 3 (15., 25. a 41.), V. Zimmermann (11.), P. Reindl (29.)
- J. Maruška 2 (39. a 55.).

Finále - (2x40 min.)
DJK Grattersdorf – Sokol Běšiny 2:1 pen. (1:0) Kellerman, Geis
– Bulka

SK LHENICE (I.B) - FK CHELČICE (OP) 4:0 (1:0)
Branky: R. Švec 3 (50., 69. a 76.), P.Lukšovský (38.).

Loňský vítěz turnaje Sokol Běšiny na aktivní hru bavorského týmu, se
kterým se utkal poprvé, nenacházel dlouho recept a grattersdorfští
zaslouženě po půli vedli.V závěru druhého poločasu se Běšinským
podařilo srovnat po individuální akci Bulky a o vítězi tak rozhodovali
penalty, ve kterých byli jednoznačně úspěšnější hráči Grattersdorfu,
když proměnili čtyři, kdežto Běšiny pouze jednu.

Nejlepší hráči zúčastněných týmů:

o 3.místo

Nejlepší jednotlivci turnaje:

FK Chelčice – Běšiny 3:2 (2:1) Ondok, P. Koutský, Šácha – Stach,
Pacovský

- nejlepší hráč - Radek Švec, Lhenice
- nejlepší brankář - Petr Novák, Chelčice
- nejlepší střelci - J. Hrbek, Lažiště a R. Švec, Lhenice – oba 3 branky,
po penaltovém rozstřelu Jan Hrbek.

Utkání o třetí místo již ze strany domácích nepřineslo tak kvalitní
fotbal jako se lhenickými ale jejich vítězství bylo zasloužené. Domácí
prostřídali v průběhu zápasu a celého turnaje celkem osmnáct hráčů
a byli herně mírně lepší, ale inkasovali po brejcích hostí.

finále
DJK Grattersdorf – SK Lhenice 1:7 (0:3)
Schozer - Schon 3, Motz 2, Jabůrek, Lukšovský
Oba finalisté se utkali již v loňském zápase o třetí místo a výsledek byl
velmi podobný tomu letošnímu. Lheničtí prokazovali své kvality
a o výsledku rozhodli již v prvním poločasu.Ve druhém ještě přidali
další čtyři branky a zaslouženě celý turnaj vyhráli. Střelecky se
zaskvěl především Shon, který v tomto zápase zaznamenal hattrick.
Nejlepší hráčem zápasu byl vyhlášen lhenický Josef Motz.
Nejlepším brankářem Michael Gartner z Grattersdorf.
Nejlepší střelec turnaje pak byl lhenický Shon se čtyřmi brankami.
Celý turnaj řídili rozhodčí Miroslav Ruso, Jan Rinth a Václav
Albrecht.

Zd. Hrdina – Týn
V. Zimmermann – Lažiště
M. Vokatý – Chelčice
R. Švec – Lhenice

Turnajová utkání řídili sudí Miroslav Ruso, Jiří Profant, Roman Vorel.

Český pohár-předkolo
FK Chelčice B – Sokol Pražák 1:5 ( 0:1)
Branky: Štěch – Barfus 2, Synáček 2, Vlček R.

Utkání se vzhledem k úpravám trávníku v Chelčicích hrálo po
dohodě oddílů na hřišti soupeře.
Chelčičtí měli problémy se sestavou a tak odehráli první poločas
v deseti. Přesto drželi zejména díky gólmanovi Novákovi přijatelný
výsledek.V úvodu druhého poločasu se jim podařilo vyrovnat, ale
vzápětí inkasovali po druhé, a to rozhodlo o výsledku utkání, protože
Pražák měl přece jenom v závěru více sil a zkušeností.
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OZNÁMENÍ
Loučení s prázdninami

Nedělní program:

Zveme všechny děti, kamarády, rodiče a příbuzné na bojovou hru –
„Přeskoč, přelez, ale nepodlez“ – u příležitosti LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI.
Soutěž s cenami bude zakončena dětskou diskotékou na letním parketě,
kde nezapomeneme ani na tvořivou dílnu.
Tak nezapomeňte přijít! A KDY? V SOBOTU 30. SRPNA OD 15.00
HOD.U LÍPY ZA HŘIŠTĚM.

10.00 hod. - Nedělní bohoslužba Bratrské jednoty baptistů v Centru
mládeže (vedle Arpidy) v Českých Budějovicích.
11. 00 hod. – Římskokatolická mše svatá v kostele sv. Martina
v Chelčicích, kde bude vysvěcena nově vytvořená socha Jana
Nepomuckého a po mši sv. bude přenesena společně s jeho atributy
vytvořenými na keramických kachlích do nově zrekonstruované
kapličky sv. Jana Nepomuckého Na Lázeň. (Tento projekt je
podporován grantovým programem mezinárodní Nadace VIA).
Program Dnů Petra Chelčického uvádí Jiří Iral, starosta obce
Chelčice,Vladislav Donát, předseda Bratrské jednoty baptistů v ČR,
Bc. Jan Titěra, tajemník Bratrské jednoty
baptistů v ČR a Mgr. Klára Kavanová
Mušková, místopředsedkyně občanského
sdružení Mája-Tvořivé Chelčice.

Nové místo pro chelčické Klubíčko
Obec Chelčice ve spolupráci s OS Mája-Tvořivé Chelčice v letních
měsících dokončuje rekonstrukci místností v obecní vile (č.p. 60) pro
účely klubovny občanského sdružení s využitím pro mateřské
Klubíčko, dětský divadelní soubor Chelčické štěstí i pro cvičení žen.
Tyto prostory budou zároveň sloužit pro setkávání se seniory (např.
pořádání besed), setkávání rady apod.
Na počátku září uspořádá občanské sdružení dvě brigády na úklid
těchto prostor a na přestěhování nábytku z klubovny na ubytovně.
Budeme rádi za vaši pomoc. Termíny těchto brigád budou zveřejněny
na letácích a v místním rozhlase.
maminky z mateřského Klubíčka,
OS Mája-Tvořivé Chelčice

Na celý program Dnů Petra Chelčického
je srdečně zvána široká veřejnost.
Socha Jana Nepomuckého u svého vzniku sochařka Iva Vavrušková

Mateřská školka se na vás v novém školním roce opět těší
Provoz Mateřské školy v Chelčicích začne po letních hlavních
prázdninách v pondělí 25. srpna a od pondělí 1. září zahajuje mateřská
školka svůj nový školní rok 2008/2009. Těšíme se po prázdninách na
všechny děti.
Věra Vondrášková,
ředitelka Mateřské školy v Chelčicích

Čtvrtý ročník dnů Petra Chelčického
Konají se ve dnech 20. - 21. září 2008 v Chelčicích a v Českých
Budějovicích.

Sobotní program:
10.30 hod. - Zahájení u sochy Petra Chelčického v Chelčicích.
Společně se starostou Jiřím Iralem, zástupci občanského sdružení Mája
– Tvořivé Chelčice, zástupci římskokatolické farnosti Chelčice a se
zástupci Bratrské jednoty baptistů v ČR.
11.30 hod. – Prohlídka síně Petra Chelčického a představení myšlenky
na zbudování muzea Petra Chelčického v prostorách historického
špýcharu v Chelčicích.
12.00 hod. - Společný oběd ve Sportbaru u hřiště v Chelčicích.
12.30 hod. – 13.30 hod. – Prohlídka obce Chelčice a dětský program
na fotbalovém hřišti a na hřišti za kostelem sv. Martina.
13.30 hod. - Ekumenické setkání v kostele sv. Martina v Chelčicích
(téma rozpravy bude upřesněno na plakátech).
14.30 hod. - Divadelní představení místního dětského divadelního
souboru Chelčické štěstí – divadelní parket za kostelem sv. Martina
(představení bude upřesněno na plakátech).
15.30 hod. - Přesun do Dětského centra do Arpidy v Českých
Budějovicích, kde bude program pokračovat Benefičním koncertem.

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci svá jubilea:
1.7.
7.7.
13.7.
13.7.
22.7.
2.8.
6.8.
6.8.
8.8.
19.8.
31.8.

Anna Machová, 90 let, Chelčice 83
Petr Kortus, 20 let, Chelčice 65
Anna Kortusová, 75 let, Chelčice 65
Jan Novák, 15 let, Chelčice 111
Martin Volmut, 1 rok, Chelčice 63
Filip Trubka, 1 rok, Chelčice 97
Jan Turek, 77 let, Chelčice 10
Lucie Valentová, 5 let, Chelčice 128
Marie Turková, 78 let, Chelčice 10
Ludmila Stahlová, 78 let, Chelčice 103
Václav Mach, 73 let, Chelčice 40

Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Dne 1. července 2008 se narodil manželům Aleně a Janovi
Balouškovým syn Honzík.
Ve středu 6. srpna 2008 se Marii Vávrové a Karlovi Vybíralovi
narodila dcera Karolínka.
Oběma rodinám srdečně gratulujeme a přejeme hodně
radosti, zdraví a spokojenosti.
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