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PŘEČTĚTE SI:
Z radnice / 2-3
Aktivity na Chelčicku / 4-7
Oznámení / 8
Sport / 9
ČÁST ROZPRAVY EKUMENICKÉHO SETKÁNÍ NA DNECH PETRA
CHELČICKÉHO, DNE 20. 9. 2008
Vážení přátelé, mílí hosté!
V tomto kostele sv. Martina ze 13. století
cítíme přítomnost velkého ducha Petrova
velice silně, neboť je pravděpodobné, že
slovo boží přijímal v dětství na mších
a kázáních právě tady. Díky současnému
ekumenickému úsilí o sbližování křesťanů
v Duchu svatém, které Otec Patrik
Maturkanič aktivně sdílí i takto na dálku, se
uskutečňuje naše setkání na tomto místě. Jsou
zde
zastoupeny
tři
církve,
a
to:
Římskokatolická církev, církev Bratrské
jednoty
baptistů
v ČR
a
Církev
československá husitská.
Jsem přesvědčena, že Petr Chelčický by se
z tohoto společenství radoval. Jemu vždycky
leželo na srdci sbližování křesťanů v duchu
všelásky Kristovy, tak jak je zapsána
v Novém zákoně, v evangeliích a v němž žila
prvotní církev apoštolská první tři století po
ukřižování.
O významu Petra Chelčického jako největšího
myslitele středověku tu bylo řečeno už
mnoho. V průběhu šesti století od jeho
narození byl oslavován i zatracován.
Navzdory tomu jeho myšlenky nejen
nezanikly, ale nabývají i v naší době na stále
větší aktuálnosti. Horlil proti nešvarům
středověkého
zřízení
–
státního,
společenského i církevního a nám se dnes
může zdát, že naše doba je v těchto ohledech
ještě více znemravnělá, ještě více bezbožná
a ještě více „hmotařská“.
Já jsem si pro dnešní zamyšlení nad dílem
Petra Chelčického vybrala jeho Síť viery.
Vedle Postily je Síť asi nejčtenějším
a nejznámějším dílem Petrovým. Pro České
bratry byla jakousi biblí, v níž nacházeli svou
duchovní útěchu a zdroj svých postojů
k Bohu, státu i církvi. Ruský spisovatel Lev
Nikolajevič Tolstoj, který Chelčického velice
obdivoval a svým způsobem ho v 19.století
objevil pro celou Evropu, o Síti napsal:
„Síť je kniha v každém ohledu pozoruhodná...
Jest jedním z nepozoruhodnějších výtvorů
mysli
jak
hloubkou
obsahu,
tak
i podivuhodnou silou a krásou národního
jazyka.“
- pokračování na str. 3. –

Klára K. M. a PhDr. J. M. z Abertam

info@chelcice.cz

http://www.chelcice.cz

DVA SVATÍ JANOVÉ NEPOMUČTÍ
V CHELČICÍCH
Dny
Petra
Chelčického
pokračovaly ještě i nedělním
programem, který zahájila v 11
hodin nedělní mše svatá
v kostele
sv.
Martina
v Chelčicích, kterou celebroval
Dr. P. Patrik Maturkanič.
Farníci i obyvatelé Chelčicka
se po mši sešli u obecní vily u
barokní sochy sv. Jana
Nepomuckého,
kde
začal
program vysvěcení obou soch
sv. Jana Nepomuckého.
Pan starosta Jiří Iral zde
promluvil
o
významu
historického dědictví pro naši
obec, o obou zdařilých
projektech - jak o rekonstrukci
barokní sochy sv. Jana
(kamennou
památku
lze
datovat kolem roku 1732), tak
o vytvoření nové sochy sv.
Jana
Nepomuckého
do
zrekonstruované kapličky Na
Lázni, a v neposlední řadě i o
záměrech obce s prostory fary,
špýcharu i přilehlých pozemků
v Chelčicích.
Poděkoval
Římskokatolické farnosti, která
umožnila odkoupení těchto pozemků i nemovitostí a vyslovil naději, že zde budou
vytvořeny a otevřeny prostory pro prospěšné a veřejné aktivity pro zdejší spoluobčany.
Po vysvěcení barokní sochy sv. Jana Nepomuckého Dr. P. Patrikem Maturkaničem jsme
společně odešli na nedalekou Lázeň ke kapličce na rozcestí, ve které stávala velice
zdařilá intarzovaná velká dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, která odsud byla
odcizena na přelomu roku 1989 a 1990. Občanskému sdružení Mája-Tvořivé Chelčice
se podařilo v průběhu letošního roku zrealizovat za pomoci grantového programu
mezinárodní Nadace VIA rekonstrukci celé kapličky (včetně prejzové střechy s novým
kovaným křížkem), pan Václav Ebel z Buryně vytvořil novou velice zdařilou umělecky
kovanou mříž a Mgr. Iva Vavrušková ve spolupráci s ateliérem Šarlat (který připravil
návrhy) a keramiků z Čavyně (u kterých socha byla glazována a pálena) vytvořila
vlastní novou sochu sv. Jana Nepomuckého v moderním stylizovaném provedení
s prvky kubismu. Pro podstavec i vlastní sochu si vybrala šamotovou hlínu a do
postranních nik kapličky vytvořila dvě keramické kachle s atributy sv. Jana
Nepomuckého – tj. s křížem a drhou s pěti hvězdami, taktéž barevně glazovanými.
Rekonstrukci kapličky zajistila stavební firma Hiki s.r.o. z Chelčic a barevnou fasádu
vytvořil Václav Iral z Újezda.
Po slavnostním vysvěcení sochy i celé kaple Dr. P. Maturkaničem, obdarování květin
všem tvůrcům panem starostou si všichni zúčastnění připili na zdar celého díla dobrým
vínem, a rozešli se k nedělním rodinným obědům. Takto jsme zakončili letošní
ekumenické dny Petra z Chelčic.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se jakkoli podíleli na zdaru Slavností
Petrových i na spolupráci na projektech svatých Janů Nepomuků v Chelčicích. (Další
fotodokumentaci uvádíme na str. 4 a 5).
Mgr. Klára Kavanová Mušková
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Zprávy z radnice
Zápis č.8/2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
1.9.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, Ing.
Věnceslava Jakubcová, Ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, František Krump, Ing.
Lucie Aiznerová.
Ověřovatelé: Ing. Věnceslava Jakubcová, Ing.
Lucie Aiznerová.
Hosté: Ing. Lipold – zástupce 1. JVS.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola
usnesení
ze
zasedání
zastupitelstva obce č.7/2008 ze dne
14.7.2008.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací na období 2008 – 2050.
4. Žádost o příspěvek OS Mája – Tvořivé
Chelčice – Pocker club Chelcice.
5. Žádost o vrácení kauce na byt.
6. Nabídka firmy ICOM.CZ, v.o.s. na
umístění Wi-Fi zařízení v obci.
7. Různé.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.7/2008 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 14.7.2008. Trvá bod č.7.
Bez připomínek. č.8/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Ing.
Věnceslavu Jakubcovou a Ing. Lucii
Aiznerovou. č.8/2008/2
ad 3) OZ bere na vědomí předložené návrhy
Plánu
financování
obnovy
vodovodů
a kanalizací na období 2008 – 2050. Konečné
schválení Plánu financování se předpokládá na
následném jednání OZ v měsíci říjnu.
č.8/2008/3
ad 4) OZ schvaluje žádost o příspěvek OS
Mája – Tvořivé Chelčice – Pocker club
Chelčice ve výši 6.000,- Kč s podmínkou
brigádnické pomoci ve prospěch Obecního
úřadu. č.8/2008/4
ad 5) OZ zamítá žádost Lukáše Říhy o vrácení
kauce
na
bytovou
jednotku
čp.123
v Chelčicích. č.8/2008/5
ad 6) OZ schvaluje umístění zařízení pro
připojení vysokorychlostní sítě internetu na
budovách ve vlastnictví obce. Poskytovatel
firma ICOM.CZ, v.o.s. Hvožďany. č.8/2008/6
ad 7)
OZ bere na vědomí organizační zajištění
Podzimních slavností Chelčicko – Lhenického
mikroregionu ve dnech 4.10. a 25.10.2008 ve
spolupráci s jednotlivými kluby OS Mája –
Tvořivé Chelčice. č.8/2008/7/a
OZ schvaluje podání žádosti o převod
pozemkových parcel dle nabídky pozemků ve
vlastnictví Pozemkového fondu ČR ze dne
8.8.2008. č.8/2008/7/b
OZ revokuje usnesení č. 13/2007/8 ze dne
5.11.2007 na odkoupení pozemků FK Chelčice
do vlastnictví Obce. č.8/2008/7/c

OZ schvaluje převod všech pozemků na LV č.
373 ve vlastnictví FK Chelčice do vlastnictví
Obce Chelčice na základě darovací smlouvy.
č.8/2008/7/d
OZ bere na vědomí průběh realizace akcí
podpořených z grantových programů JčK.
č.8/2008/7/e
OZ ukládá starostovi a místostarostovi prověřit
možností adresného systému nakládání
s tříděným odpadem. č.8/2008/7/f
OZ vzalo na vědomí žádost vlastníka
o zařazení pozemků p.č. 547/1 a 543/16 do
následně zpracovávané změny územně
plánovací dokumentace. č.8/2008/7/g

Zápis č.9/2008 z mimořádného zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 18.9.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, Ing.
Věnceslava Jakubcová, Ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, František Krump, Ing.
Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: Jan Baloušek, František Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu.
2. Zveřejnění záměru na pronájem či zápůjčku.
3. Zveřejnění záměru na pronájem.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Františka Krumpa. č.9/2008/1
ad 2) OZ jednomyslně schvaluje zveřejnit
záměr na pronájem či zápůjčku nemovité
kulturní památky Špýcharu v Chelčicích za
účelem
vybudování
památníku
Petra
Chelčického. Podmínkou pronájmu či
zápůjčky bude po dobu určitou zajistit
zafinancování
nezbytných
stavebních
a interiérových úprav dle projektové
dokumentace a podmínek Památkové péče. Po
ukončení smlouvy předá nájemce objekt
s vybavením zpět do vlastnictví obce.
č.9/2008/2
ad 3) OZ jednomyslně schvaluje zveřejnit
záměr na pronájem budov čp.1 a čp.69
v Chelčicích za účelem zřízení zázemí
a provozování sociálních služeb a chráněných
dílen. č.9/2008/3

V sobotu 8.11.2008 a v neděli 9.11.2008
proběhne svoz nebezpečného odpadu ve
spolupráci s firmou RUMPOLD Vodňany a.s.
Kontejner bude umístěn v areálu obecního
skladu a přístupný v těchto hodinách:
sobota 8,00 – 12,00,
neděle 8,00 – 12,00.

Připomínáme všem občanům, kteří
ještě nemají zaplacené místní poplatky,
aby tak učinili nejpozději do
31.10.2008.

Základní informace o projektu
Czech POINT
www.czechpoint.cz
Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii
ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti kontaktní místa Czech POINT
poskytují tyto služby:
- výpisy z veřejných evidencí: Obchodní
rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr
nemovitostí,
- výpisy z neveřejných evidencí: Rejstřík
trestů.
Kontaktním místem projektu Czech POINT je
i Obecní úřad v Chelčicích. O výše uvedené
výpisy mohou občané zažádat v úředních
hodinách, ověřené výpisy žadatelé obdrží na
počkání.
Ověřené výpisy z veřejných evidencí
Není ověřována totožnost žadatele, žadatel je
pouze povinen sdělit relevantní kriteria pro
vyhledání svého požadavku, tj:
- u obchodního a živnostenského rejstříku –
IČO subjektu / podnikatele / fyzické osoby,
- u katastru nemovitostí – název katastrálního
území a číslo listu vlastnictví.
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
Pro vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů
je třeba podepsat písemnou žádost (ta je
k dispozici na kontaktním místě) a prokázat
totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K
prokázání totožnosti je potřeba občanský
průkaz nebo cestovní pas. Výpis je možné
vydat i cizincům, kteří mají povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo
jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů
v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené
pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji
totožnost.
Další informace o projektu získáte přímo na
Obecním úřadě v Chelčicích nebo na výše
uvedených oficiálních webových stránkách
projektu.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Chelčice na základě usnesení Obecního
zastupitelstva č.9/2008/3 ze dne 18.9.2008
zveřejňuje ZÁMĚR na pronájem budov čp.1
a čp.69 v Chelčicích za účelem zřízení
zázemí a provozování sociálních služeb
a chráněných dílen. Tento záměr bude
zveřejněn podle zákona č. 128 ze dne 12.
dubna 2000 o Obcích, díl 2, § 39 po dobu 15
dnů od data jeho vyvěšení.
v Chelčicích dne 19.9.2008
Jiří Iral, starosta obce
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Chelčice na základě usnesení Obecního
zastupitelstva č.9/2008/2 ze dne 18.9.2008
zveřejňuje ZÁMĚR na pronájem či zápůjčku
nemovité kulturní památky špýcharu
v Chelčicích
za
účelem
vybudování
památníku Petra Chelčického. Podmínkou
pronájmu či zápůjčky bude po dobu určitou
zajistit zafinancování nezbytných stavebních
a interiérových úprav dle projektové
dokumentace a podmínek Památkové péče.
Po ukončení smlouvy předá nájemce objekt
s vybavením zpět do vlastnictví obce.
Tento záměr bude zveřejněn podle zákona č.
128 ze dne 12. dubna 2000 o Obcích, díl 2, § 39
po dobu 15 dnů od data jeho vyvěšení.
v Chelčicích dne 19.9.2008
Jiří Iral, starosta obce

Třídíme odpad
- seriál o odpadech (vychází v rámci projektu Jihočeského
kraje a autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, a.s.)
Recyklace skla
Milí čtenáři,
v dnešním díle seriálu o třídění a recyklaci odpadů
se zaměříme na tradiční komoditu – sklo.
Základním materiálem pro opakovanou výrobu
skla je upravený skleněný střep. Ten se získává
jednak z tříděného sběru a jednak přímo od
výrobců nápojů, kteří vyřazují staré lahve nebo se
zbavují lahví rozbitých při plnění nebo přepravě.
Recyklace skla je velmi náročná na kvalitu střepu,
jeho úprava je vysoce technicky a ekonomicky
náročná, a proto je třeba dodržovat některá
základní pravidla již při samotném třídění.
Zjednodušeně lze říci, že do kontejnerů na sklo
patří pouze sklenice od potravin, lahve od nápojů
a okenní tabulové sklo. V případě, kdy je vaše obec
vybavena kontejnery na bílé i barevné sklo, je
nezbytné dodržovat třídění podle barev. Pozor,
tabulové sklo je chemicky srovnatelné s barevným
sklem, a proto patří do kontejnerů na barevné sklo.
Úpravou vytříděného skla se proto u nás zabývají
jen dvě společnosti. Svozové firmy sklo
z kontejnerů odvezou nejdříve do meziskladů,
odkud po naplnění kapacity sklo putuje k dotřídění
na specializované linky. Tam se sklo nejprve na
dopravníku zbaví velkých mechanických nečistot,
ručně se vybírají velké kusy keramiky, porcelánu
nebo nevhodného skla. Proto je potřeba sklo příliš
nerozbíjet, aby bylo možné nečistoty snadno
odlišovat. Následně se sklo nadrtí na malé kousky,
které se pomocí různých vibračních sít dále čistí
a třídí podle velikosti. Ve sklárnách se přimíchává
výsledný skleněný střep do sklářského kmene. Při
výrobě skla se dá použít až 65 % střepu. Sklovina
se při teplotách přes 1500 °C taví a odlévá do
forem, a vznikají tak nové výrobky. Recyklace skla
je tak dokonalá, že nepoznáte, jestli vaše lahev od

piva nebyla dříve třeba lahví od kečupu nebo
skleněným popelníkem. Navíc je téměř do
nekonečna opakovatelná a díky ní se uspoří až 90
% energie a původních přírodních surovin.

Zpracování tříděného skla
V minulém díle jsme si nastínili proces recyklace
skla ve sklárnách. Základní podmínkou pro
recyklaci skla je jeho správné třídění již
v domácnosti, následné dotřiďování v úpravnách
je velmi nákladné. I proto se znovu objevují na
ulicích kontejnery na bílé sklo, do kterých je
možné odkládat jen bílé, čiré sklo. V praxi to jsou
jen sklenice od potravin a lahve od nápojů,
tabulové sklo, i když je na první pohled čiré, se
chemicky blíží sklu barevnému a do kontejnerů
na bílé sklo nepatří. Podobné to je i s některými
jinými druhy skla, drátosklo nebo skla z aut
nepatří do kontejnerů na sklo vůbec. Jejich
recyklace je odlišná a je výhodnější, sbírají-li se
např. přes autoservisy. Důvodem pro oddělený
sběr bílého a barevného skla je zejména
skutečnost, že ze směsi bílého a barevného skla
lze vyrobit jen sklo barevné, bílé nikoliv.
A protože bílého skla se vyrábí skoro stejně jako
barevného, je potřeba sbírat i podobné množství
bílého skla. Recyklací skla se v České republice
zabývají sklárny v Dubí a v Kyjově, přičemž obě
vyrábějí zejména obalové sklo. Opětovná výroba
skla však není jedinou možností, jak odpadní
vytříděné sklo využít. V Krupce u Teplic byla
otevřena nová továrna na výrobu tepelných
izolací ze skleněných vláken, skleněný prach se
používá i jako plnidlo do obkladaček, dlažby
nebo při výrobě umělého kamene. V některých
případech mohou obroušené skleněné střepy
sloužit jako drenážní materiál místo štěrku.
Možnost použití odpadního skla je tedy velmi
rozmanitá a široká. Základní podmínkou jeho
dalšího využití je však jeho třídění
v domácnostech. O tom, že se tak opravdu děje,
svědčí stále větší množství sebraného skla.

Průměrný občan Jihočeského kraje vytřídí
ročně 7,5 kg skla! Více než 4,5 tisíce tun
skla tak neskončí na skládkách odpadů, ale
je předáno ke zpětnému využití. To
potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!

Recyklace papíru
Mezi jednu z nejstarších výrob patří výroba
papíru. Základní surovinou pro výrobu papíru
jsou celulózová vlákna, která se získávají
složitým chemickým procesem z přírodních
surovin, zejména ze dřeva. Získávání těchto
vláken je energeticky velmi náročné a v celém
výrobním procesu se používá řada chemických
látek, které jsou z hlediska ochrany životního
prostředí přinejmenším problematické. Vhodnou
alternativou je získávání celulózových vláken
z již vyrobeného papíru. Tento proces je
několikanásobně méně náročný na energii a je při
něm použito jen minimum chemických látek.
Sběrový papír se rozvlákní v tzv. rozvlákňovači,
který si můžete představit jako veliký mixér. V
něm se papír tak dlouho „mixuje“ (asi 30 minut),
až vznikne vodní roztok, který obsahuje získaná

Z

celulózová vlákna. Tento roztok se dále
upraví, zbaví se např. kovových sponek,
plastových pásek a podobných nečistot.
Znovu se použije pro výrobu papíru stejně
jako vlákna, která by se získala ze dřeva.
Odpad z rozvláknění sběrového papíru se
nazývá výmět a končí buď na skládkách,
nebo ve spalovnách odpadu. Jediným limitem
recyklace papíru je zkracování celulózového
vlákna po každém rozvláknění. Jedno vlákno
je tak schopné zhruba šestinásobné recyklace.
Pak už je natolik krátké, že se nedá při
výrobě papíru použít.

Průměrný Jihočech vytřídí ročně 12 kg
papíru! Více než 7,5 tisíce tun starého
papíru z domácností tak neskončí na
skládkách odpadů, ale je předáno ke
zpětnému využití. To potvrzuje, že
třídění odpadů má smysl!

ČÁST ROZPRAVY EKUMENICKÉHO
SETKÁNÍ NA DNECH PETRA
CHELČICKÉHO, DNE 20. 9. 2008
- pokračování ze str. 1. Síť víry je postavena na verších 4.- 6.
vz evangelia sv. LUKÁŠE, z kap.5. Jejich
citací kniha začíná :
„A když přestal Ježíš mluviti, vece
k Šimonovi Petrovi: Vez na vysoko
a rozestřete sietí k lovu. A odpověděv
Šimon Petr vece jemu: Přikazateli, přes
celou noc pracujíce, nic jsme nepopadli:
avšak v slovu Tvém rozestru siet. A když
to učinichu, zahrnuli jsů ryb množstvie
veliké, i trháše se sieť jejich.“ (učinichu a
trháše jsou staročeské časy slovesné,
plusquamperfektum a perfektum – po
Husově reformě češtiny už nepoužívané.
Jsou dokladem starobylosti Petrovy
češtiny).
Každopádně celý objemný spis se alegorií
Kristova rybáře a potrhanou sítí víry ze
všech stran a ve všech ohledech tehdejšího
uspořádání společnosti zaobírá. Je
rozdělen do dvou dílů. V prvním Petr
probírá světskou moc, kterou pokládá za
příčinu zkázy prvotní církve a její odklon
od prvotní dokonalosti dané samotným
Kristem. Ve druhém dílu pojednává
o „rotách“. Tak nazývá různé skupiny
společenské, dnes bychom řekli stavy nebo
třídy, jako byli králové a šlechta, měšťané.
mniši, mistři universitní a kněží. Jadrným
jazykem jihočeského sedláka probírá
všechny jejich hříchy a postoje, které
porovnává
s učením
Kristovým
v evangeliích a dovolává se návratu ke
Kristu a k Bohu.
Klára Kavanová Mušková
a PhDr. J. M. z Abertam
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A K T I V I T Y N A CH E L ČI C K U
Čtvrtý ročník Dnů Petra Chelčického
Po dvou letech v rodišti a působišti velkého náboženského
myslitele středověku, spisovatele a filozofa Petra Chelčického
mohla obec Chelčice přivítat při víkendových slavnostech Dnů
Petra Chelčického (20. a 21. září 2008) zástupce Bratrské jednoty
baptistů v čele s bratrem Vladislavem Donátem, dále zástupce
Církve Československé husitské P. Vladimíra Valíčka a také
v neposlední řadě poděkování patří Petru Centkovi, zástupci
Římskokatolické farnosti v Chelčicích, který se ochotně ujal
a zastoupil tak Dr. Patera Patrika Maturkaniče, který nám toto
setkání v kostele sv. Martina už po druhé umožnil.
Čtvrtý ročník Dnů Petra Chelčického proběhl pod záštitou starosty
obce Chelčice Jiřího Irala a program uváděli předseda Bratrské
jednoty baptistů v ČR Vladislav Donát, akolyta Římskokatolické
církve Petr Centko a Mgr. Klára Kavanová Mušková,
místopředsedkyně občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice.
Celého programu dvoudenních slavností se zúčastnila široká
veřejnost společně i s dětmi, pro které byl také připraven program.

Vlastní ekumenické setkání v kostele sv. Martina v Chelčicích začalo
ve 13.30 hod. krásným hudebním vystoupením jak zástupců
Římskokatolické církve, tak sboru Bratrské jednoty baptistů.
Následovala hluboká rozprava Pátera Vladimíra Valíčka o významu
Petra Chelčického v českých dějinách a rozprava o Petru Chelčickém
a jednotě křesťanů Kláry Kavanové Muškové. Celé toto velice vstřícné
ekumenické setkání moderoval akolyta Římskokatolické farnosti Petr
Centko.
Celý sobotní odpolední program zakončilo na divadelním parketu za
kostelem sv. Martina hudebně-taneční představení „Zuzana“ místního
souboru Chelčické štěstí, které mělo velkou odezvu. Poté se zástupci
Bratrské jednoty baptistů přesunuli do dětského centra do Arpidy
v Českých Budějovicích, kde program pokračoval Benefičním
koncertem.
Ráda bych tímto poděkovala všem organizátorům i všem
účastníkům Dnů Petrových a se všemi se těším na setkání při 5.
ročníků Dnů Petra Chelčického.
Mgr. Klára Kavanová Mušková

Návštěva členů Matice české z Národního muzea
z Prahy v Chelčicích
…lidé už od pradávna navštěvují různá historická místa, kde objevují
krásy a především duchovní a kulturní hodnoty, které uspěchaný svět
těžko může nabídnout…

Sobotní program Dnů Petrových byl zahájen v 10.30 hod
u pomníku Petra z Chelčic starostou obce Jiřím Iralem, zastupiteli
obce, zástupci Bratrské jednoty baptistů, Církve československé
husitské a zástupci OS Mája-Tvořivé Chelčice. Po prohlídce
pamětní síně Petra Chelčického a představení myšlenky na
zbudování muzea Petra Chelčického v prostorách historického
špýcharu v Chelčicích následoval společný oběd pro všechny
zúčastněné ve Sportbaru u hřiště a poté proběhla prohlídka obce
a dětský program v historickém prostoru za kostelem sv. Martina.

Členové Matice české, sekce Společnosti Národního muzea, v počtu
49 účastníků navštívili v sobotu 4. října 2008 v rámci odborného
zájezdu obec Chelčice. Těšili jsme se na poznání místa spojeného s
Petrem Chelčickým, významnou osobností našeho národa. Netušili jsme
však,
jaký
nás
čeká
zážitek. V
zastoupení
současných
obyvatel nás srdečně přivítala Mgr. Klára Kavanová Mušková. Díky
jejímu zasvěcenému výkladu jsme se seznámili s historií, ale i
současností obce a navštívili vzácné památky v Chelčicích i v okolí.
Oceňujeme všechny bohaté aktivity, díky nimž byl získán prestižní
titul Jihočeská vesnice roku 2000. Občané Chelčic jsou příkladem, jak je
možno i v poměrně malém počtu rozvíjet záslužně tradice a pracovat na
"národu roli dědičné".
Rádi bychom poděkovali Mgr. Kláře Kavanové Muškové a jejím dalším
spolupracovníkům za přátelské přijetí, za jejich volný čas a také za cenné
propagační materiály, které nám budou připomínat slunečné dopoledne
naší návštěvy.
Závěrem přejeme všem, aby jejich krásná obec stále vzkvétala, aby
sousedské aktivity i nadále přinášely lidem radost a práce v programech
rozvoje i mikroregionů byly úspěšné.
za výbor Matice české a Národní muzeum Pavel Muchka
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A K T I V I T Y N A CH E L ČI C K U
Dva svatí Janové Nepomučtí v Chelčicích
- pokračování ze str. 1Celý projekt na rekonstrukci kaple Na Lázni i zbudování sochy sv. Jana Nepomuckého a ozdobné mříže byl podpořen grantovým programem
mezinárodní Nadace VIA. Tímto bychom chtěli Nadaci VIA vyjádřit poděkování.
PRŮŘEZOVÁ FOTODOKUMENTACE VÝVOJEM CELÉHO PROJEKTU:
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Návrh pro sochu sv. Jana Nepomuckého
- ze souboru kreseb malířky Mgr. Evy Boříkové.

Kapličku sv. Jana Nepomuckého rekonstruovala firma Hiki z Chelčic, výmalbu zajistil
Václav Iral z Újezda.

Socha sv. Jana Nepomuckého vznikala v keramickém ateliéru v Chelčicích,
autorkou Mgr. Iva Vavrušková.

Socha sv. Jana Nepomuckého byla pálena v keramickém ateliéru „Keramici
z Čavyně“ u paní Heleny Práškové. Na snímku zleva Helena Prášková
a Mgr. Iva Vavrušková.
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S L A VN O S T I P L O DŮ 200 8
I přes nepříznivé počasí v závěru pracovního týdne se uskutečnila
v sobotu 4. října první část letošních slavností – cykloturistická
akce za účasti více než padesáti účastníků.

Zároveň byla díky tomuto dotačnímu titulu vybudována i část sítě
odpočívadel s odpovídajícím mobiliářem. Celkový náklad této
investice činil včetně spolufinancování mikroregionem téměř 430 tisíc
Kč.

6

Počasí se částečně umoudřilo. Všem příchozím byly tradičně na
startu v Chelčicích předány keramické pamětní medaile a potvrzeny
účastnické listy.

Pořádající Mikroregion Chelčicko – Lhenický vybudoval v průběhu
letošního roku z dotačních prostředků Programu obnovy venkova
JčK – DT č.7 kompletní značení „Ovocnářské cyklostezky“ na
území všech členských obcí a Netolicku. Podle těchto
cykloturistických značek s logem mikroregionu se tak mohli
účastníci letošní podzimní jízdy ovocnými sady podstatně lépe
orientovat na tradiční trase.

Na trase letošní jízdy plodů samozřejmě nechyběla ani degustace
místní produkce, účastníci ochutnali plody a výrobky z letošní velmi
dobré úrody ovoce.

Pořadatelé a sponzoři – Mikroregion Chelčicko – Lhenický, Nadace
Jihočeské cyklostezky a Jaderná elektrárna Temelín tímto děkují všem
za účast a těší se na shledanou na jarních Slavnostech květů 2009
v sobotu 2. května 2009.

za Mikroregion Chelčicko – Lhenický
Jiří Iral, předseda svazku
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M ÍS T N Í A K Č N Í S K UP IN A R OZ K VĚ T
Z A H R A D Y J I Ž N Í CH ČE C H
Pracovní seminář pro neziskové organizace
v Chelčicích

Jablečný trh v Hundingu

Vpravo starosta obce Hunding Ferdinand Brandl, třetí zleva
Královna moštu 2007/2008 Karola Weber

Pracovní seminář pro neziskové organizace Chelčicko-Lhenického
mikroregionu a svazku obcí Blata proběhl v pondělí 29. září 2008
odpoledne ve Sportbaru v Chelčicích a jeho ústředním tématem bylo
„Co doopravdy potřebují naše neziskovky a co jim MAS může
nabídnout…“ neboli Řešení společných témat neziskovek v našich
regionech, seznámení se zdroji a možnostmi projektů „pro náš venkov“
a nabídka projektů spolupráce pod záštitou místních akčních skupin jako
zdroje pro rozvoj obcí a neziskových organizací.
Celou organizaci semináře zajistila místní akční skupina Rozkvět
zahrady jižních Čech a pro čtenáře našeho Zpravodaje vybíráme pár
myšlenek ze semináře:
• „Změnit věci je těžké, pokud nezměníme myšlení lidí“ - bez toho
bude rozvoj velmi finančně náročný, založen na externích zdrojích –
pořád budeme čekat, co odkud přijde...
• Co je to přístup Leader? - přístup zdola nahoru – tzn., že v rukách
místních lidí jsou potřeby a kompetence rozhodnutí
• Předpoklady úspěšnosti pro integrovaný rozvoj neziskových
organizací:
o formalizované partnerství – znamená vysoký stupeň důvěry,
který umožňuje dohodu na penězích (jinak se jedná pouze o
skupinu lidí, která se setkává…),
o program a plán rozvoje – dobře spočítané peníze,
o výkonný management, kdy úloha MAS je zde formou
konzultantů (tzn.že nevymýšlí za druhé…) – tzn. že MAS řeší
problémy s projekty „pro druhé“ (např. s předfinancováním,
spoluúčastí,
se
zapojením
veřejnosti,
s náročnou
administrativou atd.).

V rámci projektu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech "Nacházení
společných tradic" se 5. října zástupci Chelčicko-Lhenického mikroregionu aktivně zúčastnili tradičních Jablečných trhů oblasti Lallinger
Winckel v Bavorsku - tentokrát v obci Hunding. Bavorští partneři
poskytli stejně jako v loňském roce k prezentaci našeho regionu a
našich místních produktů prodejní stánek.

Zájem návštěvníků trhu o české produkty (jablka, ovocné šťávy,
pečivo a destiláty), ale i propagační materiály a informace o životě
v našem kraji, byl značný. Pořadatelům přálo i počasí, takže se celá
akce líbila a vydařila. Děkujeme tímto zástupcům bavorské strany,
zejména panu starostovi Hundingu Ferdinandu Brandlovi za vřelé
přijetí a pohostinnost.
za obec Chelčice Jiří Iral, starosta

Na semináři zazněla také nabídka PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE formou
partnerství mezi MAS, obcemi a neziskovými organizacemi, přičemž
mezi hlavními realizátory projektu jsou MAS a téma projektu je
limitováno Programem rozvoje venkova (např. investiční projekty možnost zafinancování vybavení, popř. drobných oprav několika
„kluboven“ pro činnost NNO v regionu, možnost uskutečnění několika
„motivačních vzdělávacích kurzů“ pro obyvatele obcí a členy spolků –
např. pro maminky po mateřské dovolené, PC kurzy a mnohé další…).
Tyto projekty by se měly realizovat nejdříve od léta 2009, nejpozději do
konce roku 2010 s tím, že projekt proběhne po schválení dotace a úvěru
na realizaci (dotace je částečná, MAS musí předfinancovat celý záměr jde o projekt EU). Je nutná spolupráce MAS s obcemi (řešení otázky
spolufinancování projektů) a neziskovými organizacemi jako nositeli
potřebnosti a nápadů tak, aby řešené objekty byly využívány.
za MAS Rozkvět zahrady jižních Čech,
Mgr. Klára Kavanová Mušková
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OZ NÁM E NÍ
Podzimní slavnosti plodů 2008 v Chelčicích

OS Mája-Tvořivé Chelčice připravuje
pro rodiče s dětmi: aktivity pro rodiče s dětmi v Mateřském

Vážení,
pořádání podzimních slavností v roce 2008 převzala na začátku
druhého pětiletého cyklu obec Chelčice, a proto Vás jako zástupce
a pěstitele na území Mikroregionu Chelčicko-Lhenického srdečně
zveme na tradiční PODZIMNÍ SLAVNOSTI, u kterých 1.část již
proběhla 4. října 2008 od 9,00 hodin v Chelčicích tradičním
cykloturistickým loučením se sezónou v podzimních sadech. Hlavní
část slavností se bude konat ve dnech 24.- 26.10.2008 v Chelčicích.

Milé děti, rodiče a všichni příznivci Mateřského klubíčka, moc Vás
všechny zdravíme a těšíme se na Vás letos ve třech tvořivých
skupinkách, a to už v novém prostoru Klubíčka – v obecní vile
nedaleko mateřské školky.

Pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu
Chelčicko-Lhenického (Jablko roku 2008, Ovocný destilát roku 2008,
Ovocná dobrota roku 2008) uvádíme podmínky k účasti a místa
odevzdávání vzorků:

Letošní setkávání jsme rozdělili do tří skupin, kterými volně
procházejí různé věkové kategorie dětí.

Jablko roku 2008 – do této soutěže odevzdávejte jednotlivé odrůdy
jablek v sáčcích po 4-5 kusech s popisem: PĚSTITEL, OBLAST,
ODRŮDA. Prosíme každou odrůdu přihlášenou do soutěže zabalit
zvlášť. Vzorky odevzdávejte ve dnech 20. - 24.10. (pondělí – pátek)
do 16,00 hodin na všech obecních úřadech mikroregionu nebo ve
Sportbaru či obecní prodejně v Chelčicích.

„MIMÁTKA“ - v 1. skupině jsme vytvořili především prostor pro
klidné cvičení a relaxaci s miminky ještě nechodícími (do 1 roku) –
budeme se zaměřovat na reflexní terapii miminek (masážku dítěte),
které probíhá každý čtvrtek v dopoledním čase od 8.45 hod do 10
hodin (v čase před dopoledním spaním, v 9 hodin už začínáme
s masáží, prosíme teplou deku s sebou a pro maminky i mimátka teplé
ponožky na přezutí).

Ovocný destilát roku 2008 – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l
vzorku ovocného destilátu s popisem: VÝROBCE + ADRESA,
NÁZEV OVOCE. Vzorky odevzdávejte ve dnech 20. – 24.10.
(pondělí - pátek) do 16,00 hodin na všech obecních úřadech
mikroregionu nebo ve Sportbaru či obecní prodejně v Chelčicích.
Ovocná dobrota roku 2008 – do této soutěže odevzdávejte vzorky
dle uvážení. Výrobek musí být vyroben z výpěstků charakterizujících
tuto oblast (jablko, hruška, švestka…) nikoli z exotického ovoce
s popisem: VÝROBCE + ADRESA, NÁZEV VÝROBKU. Vzorky
odevzdávejte do soboty 25.10. do 15,00 hodin po dohodě se starosty
obcí v místě bydliště nebo do Sportbaru v Chelčicích do 16,00 hodin.

klubíčku v obecní vile v Chelčicích

SCHÁZÍME SE KAŽDÝ TÝDEN - STŘEDY A ČTVRTKY,
ZAČÍNÁME KONCEM ŘÍJNA 2008 – středa 29.10. a čtvrtek 30.10.

„MRŇÁTKA“ - Ve 2. části od 15.30 do 16.30 hodin přicházejí děti od
1 do 3 let, program je proto zaměřen na pohybové, rytmické hry
a tvořivé dovednosti věku do 3 let.
„ROŠŤÁCI“ -Ve 3. části od 16.30 do 18 hodin se koná blok pro starší
děti od 3 do 6 let zaměřený na pohybové, hudební, divadelní
a výtvarné tvoření.
Těšíme se srdečně na všechny děti s rodiči nebo prarodiči,
s pozdravem teta Klára s ostatními maminkami a dětmi.

Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Údaje pro členy hodnotících komisí:
Sraz členů komisí pro Jablko roku a Ovocný destilát je v pátek
24.10.2008 v 17,00 hodin v obecním hostinci v Chelčicích.
Komise pro hodnocení Ovocných dobrot se sejde v sobotu
25.10.2008 v 16,00 hodin ve Sportbaru Chelčice.

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ A VESELICE:
Slavnostní vernisáž Podzimní výstavy začíná v sobotu 25.10.2008
v 18,00 hodin ve Sportbaru Chelčice. Výstava bude přístupná
i v průběhu neděle 26.10.2008 od 9,30 hodin do 17,00 hodin.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží, předání cen a kulturní
program jednotlivých obcí mikroregionu se uskuteční v sobotu
25.10.2008 od 20,00 hodin v obecním hostinci v Chelčicích. K tanci a
poslechu hraje Fontána.
Pro účastníky slavností je v sobotu zajištěna autobusová doprava
z členských obcí Mikroregionu Chelčicko-Lhenického na představení
krátkých programů obcí a slavnostní večer do Chelčic včetně odvozu
zpět. Odjezdy autobusu budou upřesněny.
Těšíme se na Vaši aktivní účast,
s pozdravem
Jiří Iral,
předseda Chelč.-Lhen. mikroregionu

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci svá jubilea:
1.9.
8.9.
18.9.
21.9.
1.10.
15.10.
18.10.
18.10.
21.10.

Anna Fišerová, 20 let, Chelčice 110
Anna Šubová, 15 let, Chelčice 98
František Šuba, 18 let, Chelčice 98
Václava Moudrá, 60 let, Chelčice 113
Zdena Holečková, 77 let, Chelčice 89
Lucie Holečková, 20 let, Chelčice 13
Michal Koutský, 20 let, Chelčice 96
Petr Koutský, 20 let, Chelčice 96
Marie Holečková, 80 let, Chelčice 91

Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Dne 15.8. 2008 se narodila manželům Ivetě a Jaroslavu
Nekovářovým dcera Simonka.
Dne 1.10. 2008 se manželům Lucii a Michalovi Troblovým narodil
syn Tobiášek.
Oběma rodinám srdečně gratulujeme a přejeme hodně radosti,
zdraví a spokojenosti.

Zpravodaj obce Chelčice

Ročník X. - 2008

Září - Říjen

S P O RT O VN Í R UB R IK A
23.8. Sokol Cehnice – FK Chelčice 0:5 (0:4)
Zápas se jednoznačně odehrával v režii hostujícího mužstva Chelčic, které
rozhodlo o výsledku již v prvním poločasu. Domácí působili zcela bezradně
a až na vyjímky se k ohrožení Nováka v brance hostí vůbec nedostali, zejména
díky dobře fungující obranné hře dvojice Kopenec, Pícha. Druhý hattrick po
sobě zaznamenal Šácha, který měl ještě několik velmi dobrých příležitostí ke
skórování ale žádnou již nevyužil. V závěru utkání byl hostím vyloučen po
druhé žluté K. Kortus.
Branky: Šácha 3,Vokatý,Ondok.

24.8. III.třída FK Chelčice B – FC Hoslovice 1:2 (0:0)
Hosté se prosadili po vlastní brance dvěma pěknými brankami z uctivé
vzdálenosti. Domácí borci nepodali optimální výkon a po zásluze přenechali
body soupeři,který je předčil zejména v bojovnosti, pohybu a vůlí po
vítětzství.
Branky: vlastní- Vrzal, Švec.

O.P. žáci FK Chelčice – Sokol Bělčice 0:1 (0:1), Mach
Hosté zaznamenali svůj úspěch z přímého kopu po standartní situaci s trochou
štěstí. Domácím chlapcům naopak chybělo.

30.8. - 31.8. O.P. FK Chelčice – Sokol Malenice 1:1 (1:1)
Branky: Vokatý-Dolanský.
Hosté se ujali vedení po standartní situaci hlavou Dolanského. Domácí ve
23.minutě srovnali po jedné z mála chyb hostující obrany z brejku Vokatým.
V průběhu téměř celého zápasu domácí sice měli herní převahu i slibné šance,
ale hosté se soustředili na uhájení příznivého výsledku a zhuštěnou obranou již
další změnu skore nepřipustili.Výraznou měrou se o to zasloužil i hostující
golman Zelenka.

III.třída Mnichov – FK Chelčice B 4:2 (3:1)
Branky za hosty: Štěch a Říha z penalty.
Body zaslouženě zůstali na domácím hřišti. Hosté v redukované sestavě
zaostávali zejména v osobních soubojích a bojovnosti.

20.9. – 21.9. Sokol Pražák - FK Chelčice 0:4 (0:2)
Branky: Kopenec, Říha(11),Vokatý, K. Kortus.
Hosté se ujali hned v úvodu utkání vedení po dobře sehrané standardní situaci
trefou Kopence k tyči. Ve 13.minutě šel sám na golmana hostí Irala sám Tlapa
a po jejich souboji na hranici velkého vápna byl hostující brankář přísně
vyloučen za nedovolenou hru mimo ně. Na jeho místo musel s ohledem na
zranění druhého brankáře hostí nastoupit hráč z pole - Petr Kortus. Zdálo se, že
domácí se nadechují k obratu v zápase. Ale jejich úsilí naráželo nesoustředěný
a ukázněný výkon oslabeného soupeře, který měl nadále hru pod kontrolou
a ještě před odchodem do šaten zvýšil své vedení Říhou z penalty. Druhý poločas
se odehrával nadále ve znamení domácí nervozity a nepřesností a hosté
zaslouženě postupně i v deseti zvýšili Vokatým a K. Kortusem na 4:0 a bylo
rozhodnuto.V 87.minutě utkání byl na straně domácích vyloučen ještě hrající
trenér M. Mareš.

III.třída FK Chelčice B - Otavan Štěkeň B 1:2 (1:0)
Domácí sice měli více ze hry, podali zejména v prvním poločase kvalitní výkon,
ale trestuhodně zahazovali jednu šanci za druhou. Hosté naopak proměnili téměř
stoprocentně všechny své možnosti. Další nepříjemná ztráta na vlastním hřišti
a pouze jediný bod na kontě záložního týmu je opravdu tristní bilancí.
Branky: Fišer V.- Peterka 2.

O.P. žáci FK Chelčice - Westra Sousedovice 5:0 (3:0)
Branky: Tesař 3, Houdková, Kačer.
Další úspěch našich žáků tentokrát za vydatného deště.

28.9. Balvani - FK Chelčice B 7:0 (4:0)
Debakl utrpělo B mužstvo po opětovných problémech se sestavou s dosud patrně
nejslabším soupeřem dosavadního průběhu soutěže. Výkonnostní krize tedy dál
pokračuje.

O.P. FK Chelčice - TJ Osek B 4:0 (2:0)

Branky: Tesař 3, Lang 2, Kačer 2, Kocourek, Lee.
Žáci se tentokrát projevili jako zkušenějsí mužstvo a proti slabšímu soupeři
výrazně prosadili i v deseti.

Branky: Turek 2, K. Kortus, Jakš.
Zasloužené vítězství domácích, kteří dobrou kombinační hrou a zkušeností
hostující mladíky jednoznačně předčili.V domácím mužstvu se kvalitním
výkonem blýskl Jan Turek, autor dvou branek. Na postu golmana nastoupil
Baloušek, který díky dobré práci obrany neměl mnoho práce. Domácí ještě
několik dobrých šancí neproměnili včetně pokutového kopu Vokatého.

6.9. O.P. Dražejov – FK Chelčice 2:2 (1:1)

O.P. žáci Blatná B - FK Chelčice 1:5 (0:3)

O.P. Žáci Střelské Hoštice - FK Chelčice 0:9 (0:3)

Branky: Cimrhanzl (p),Liška – Říha (p), Kopenec.
Č.k. 2:1 Petr Kortus.
V zápase plném karet a pokutových kopů se ujali domácí vedení po chybě
hostující obrany, ale hosté brankou Říhy z penalty těsně před poločasem
srovnali. Do druhého poločasu vstoupili po jediné vážnější akci lépe opět
domácí také z pokutového kopu. Následně byl po druhé žluté vyloučen
hostující Petr Kortus, ale hosté přesto zůstávali pány na hřišti a následně díky
jejich zlepšené hře byli vyloučení i dva hráči domácích.Vyrovnání měl na
kopačkách K. Kortus, ale druhou penaltu neproměnil. To se podařilo až díky
přesné trefě Kopencovi. Hosté měli zejména ve druhém poločasu výraznou
převahu a remíza je pro ně spíše ztrátou. Domácí již pouze zoufale bránili
nerozhodný výsledek, což se jim nakonec se štěstím podařilo.

7.9. III.třída FK Chelčice B – Sokol Doubravice 2:2 (0:1)

Žáci mají zaděláno na podzimní titul. Branky: Lang, Lee, Tesař, Kačer 2.

4.10. OP Poříčí - Chelčice 1:1 (1:1)
Branky: Sedláček-Říha, oba z penalt.
Domácí nevyužili několik šancí v prvním poločasu a oba týmy skorovali
z pokutových kopů. Hosté byli lepší, ve druhé půli nastřelili několikrát
brankovou konstrukci, ale branka již nepadla. Remíza tak byla zasloužená.

5.10. III.třída FK Chelčice B- TJ Předslavice 1:1 (0:1)
Branky: Petr Kortus – Zámečník.
Další velmi špatný výkon domácí zálohy, přístup a předvedená hra byly opět
neuspokojivé a domácí tak zachraňovali bod až v samotném závěru utkání.
Žáci FK Chelčice měli tento víkend volno.

11.10. O.P. žáci Štěkeň - FK Chelčice 0:3 (0:1)

Branky: Jiří Dušek 2 – Troníček, Říha.
Domácí vydřeli remízu až v závěru utkání, když hosté byli důraznějším
a lepším mužstvem a s bodem asi spokojeni příliš nebyli.

Poslední utkání žáků v podzimní části soutěže potvrdilo jejich prozatímní primát
v přeboru.
Branky: Tesař 2, Lang.

O.P.žáci FK Chelčice – Sokol Doubravice 6:0 (3:0)

III.třída Čestice - FK Chelčice B 4:1 (2:0)

Branky: Houdková 2,Tesař, Lang, Kocourek,Lee.
Zasloužené vítězství domácích,střelecky se prosadila poprvé a hned dvakrát
Houdková.

Další nevydařený výsledek zálohy, po kterém jsme se ocitli na poslední příčce
soutěže. Branky: Valenta.

13.9. O.P. žáci Sokol Bavorov – FK Chelčice 0:2 (0:1)

Před zahájením derby uctili hráči obou mužstev a asi šedesátka fanoušků
památku dlouholetého věrného fanouška domácích pana Vladimíra Líkaře. Hosté
se ujali vedení po pěkné brance Jarolímka. Domácí do poločasu vyrovnali z
pokutového kopu po faulu na Vokatého Šáchou.Ve druhé půli si vytvořili více
šancí domácí a derby také rozhodli Jakšem ve svůj prospěch.
Branky: Šácha (p), Jakš.

Další vítězství našich žáků, kteří letos dokazují, že budou pro soupeře
podstatně těžším soupeřem než v předchozích ročnících.
Branky: Lang, Novák (11).

14.9. O.P. FK Chelčice – Sokol Střelské Hoštice 2:0 (2:0)
Hrál se zápas průměrné úrovně. Domácí bez Šáchy a K. Kortuse byli v prvním
poločase lepším týmem a zaslouženě se ujali dvoubrankového vedení, které
mohli ještě v závěru poločasu pojistit. Druhá půle již mnoho zážitků divákům
nenabídla. Domácí podali nejslabší výkon v dosavadním průběhu soutěže, ale
body si odvést nenechali.
Branky: Pícha,Vokatý.

III.třída Sokol Lnáře – FK Chelčice B 3:2 (3:0)
Branky za hosty: J .Dušek, Baloušek
Hosté odehráli první čtvrthodinu v deseti a inkasovali během ní třikrát. Poté se
hra vyrovnala a ve druhém poločase se domácí strachovali o výsledek,
vyrovnat se však již nepodařílo.

12.10. O.P. FK Chelčice - FK Vodňany B 2:1 (1:1)

17.10. III.třída FK Chelčice B - Sokol Sedlice B 6:2 (4:1)
Branky: Jíří Dušek 4, Šácha 2 (1x z p.) - Klíma M., Mička
Hosté se sice ujali vedení hned v úvodu zápasu ale domácí tentokrát zejména
díky Šáchovi, který byl u všech branek - na čtyři nahrál a dvě sám dal zaslouženě vysoko vyhráli.

18.10. O.P. TJ Blatná B - FK Chelčice 6:1 (3:1)
Domácí vletěli do zápasu ve velkém stylu a po chybách hostující obrany brzo
vedli již 3:0. Hostím se sice do poločasu podařilo srovnat Jakšem, ale ve druhé
půli již žádnou ze svých šancí neproměnili. Po čtvrté inkasované brance pak již
na výsledek rezignovali.
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Chelčicko-Lhenický mikroregion pořádá ve spolupráci
s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a místními pěstiteli ovoce

SLAVNOSTI
PLODŮ 2008
Srdečně všechny zveme na tradiční vernisáž výstavy, jablíčkovou veselici i k účasti v soutěžích
o Jablko roku 2008, Ovocný destilát roku 2008 a Ovocnou dobrotu roku 2008
Chelčicko-Lhenického mikroregionu.

Slavnosti budou probíhat ve dnech od pátku 24.10. do neděle 26.10.
Slavnostní vernisáž podzimní výstavy začíná v sobotu 25.10. v 18 hodin ve Sportbaru Chelčice.
Aranžmá i kulturní program s módní přehlídkou je připraven na téma „Žena a plody“.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží, předání cen a kulturní program jednotlivých obcí mikroregionu se uskuteční při Jablíčkové veselici v sobotu 25.10. od 20 hodin v obecním hostinci
Chelčice. Ze Lhenic vystoupí se svým kulturním programem děti z mateřské školy a z Chelčic
se svým představením „Zuzana“ vystoupí děti z divadelního souboru Chelčické štěstí. K tanci a
poslechu bude hrát skupina Fontána.
Výstava výpěstků a dekorací bude přístupná i v průběhu neděle 26.10. od 9,30 do 17,00 hod.
INFORMACE K SOUTĚŽÍM CHELČICKO-LHENICKÉHO MIKROREGIONU
Pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického (Jablko roku 2008, Ovocný destilát
roku 2008, Ovocná dobrota roku 2008) uvádíme podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:

Jablko roku 2008
Do této soutěže odevzdávejte jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích po 4-5 kusech s popisem: PĚSTITEL, OBLAST, ODRŮDA. Prosíme každou odrůdu
přihlášenou do soutěže zabalit zvlášť. Vzorky odevzdávejte ve dnech 20. - 24.10. (pondělí – pátek) do 16,00 hodin na všech obecních úřadech mikroregionu nebo ve Sportbaru či obecní prodejně v Chelčicích.

Ovocný destilát roku 2008
Do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu s popisem: VÝROBCE + ADRESA, NÁZEV OVOCE. Vzorky odevzdávejte ve dnech 20. – 24.10.
(pondělí - pátek) do 16,00 hodin na všech obecních úřadech mikroregionu nebo ve Sportbaru či obecní prodejně v Chelčicích.

Ovocná dobrota roku 2008
Do této soutěže odevzdávejte vzorky dle uvážení. Výrobek musí být vyroben z výpěstků charakterizujících tuto oblast (jablko, hruška, švestka…),
nikoli z exotického ovoce s popisem: VÝROBCE + ADRESA, NÁZEV VÝROBKU. Vzorky odevzdávejte do soboty 25.10. do 15,00 hodin po dohodě se
starosty obcí v místě bydliště nebo do Sportbaru v Chelčicích do 16,00 hodin.
Odborné komise zasedají v jednotlivých soutěžích v mezinárodním složení s partnery LAG Deggendorf. Jednotlivé vzorky komise hodnotí
anonymně pod čísly.
Bližší informace k podmínkám a účasti na vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelcicko-Lhenického (Jablko roku 2008, Ovocný destilát roku
2008, Ovocná dobrota roku 2008) naleznete na: www.chelcicko-lhenicko.cz a www.chelcice.cz
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