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Sportovní rubrika / 9
PARADOXY NÁS VŠECH
Vážení čtenáři,
dostali jsme se na konec roku 2008 a mohu
Vás srdečně přivítat a pozvat do našeho
jubilejního 10. ročníku Zpravodaje obce
Chelčice.
Toto letošní poslední číslo Zpravodaje je plné
krásných vánočních i novoročních přání a
bilancování
letošního
„společensky
naplněného“ roku. I já Vám milí čtenáři
děkuji za celou redakci Zpravodaje za přízeň
a přeji Vám dobro, pokoj a lásku do
všednodenních chvil běžného života.
V letošním roce se s Vámi se všemi loučím
„otevřeným zamyšlením“, do kterého si
můžeme či nemusíme dosadit každý sám
sebe, a při dlouhých zimních vánočních
večerech o něm popřemýšlet.
Pokoj lidem dobré vůle přátelé!
Dnes máme větší domy a menší rodiny, víc
vymožeností, ale míň času, máme víc titulů,
ale míň zdravého rozumu, víc vědomostí, ale
míň soudnosti.
Máme víc odborníků, ale také víc problémů,
víc zdravotníků, ale méně starostlivosti,
utrácíme příliš bezstarostně, smějeme se
málo, jezdíme rychle, zlobíme se brzy,
udobřujeme pozdě, čteme málo a televizi
sledujeme hodně.
Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali
naše hodnoty, mluvíme mnoho a milujeme
málo. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale
ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne
život rokům.
Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery, širší
dálnice, ale užší obzory, myslíme víc, ale
máme míň, kupujeme víc, ale těšíme se z toho
míň.
Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém
přejít přes ulici navštívit sousedy. Dobýváme
venkovní vesmír, ale vnitřní ne. Rozbili jsme
atom, ale ne naše předsudky.
Proto navrhuji, nenechávejme nic na zvláštní
příležitost. Protože každý den, který žijeme,
je zvláštní příležitost.
Mgr. Klára Kavanová Mušková

info@chelcice.cz

http://www.chelcice.cz

PŘÁNÍ VŠEM OBYVATELŮM, PŘÁTELŮM
A ČTENÁŘŮM
Ačkoli do konce letošního roku zbývá ještě několik dnů, už
nyní se můžeme za rokem 2008 ohlédnout z pohledu naší obce
Chelčice jako za rokem plným důležitých mezníků a rokem
očekávání.
Přeji Vám i Vašim blízkým příjemný adventní čas a hodně
zdraví a úspěchů v roce 2009.
Jiří Iral starosta obce

ZHODNOCENÍ CHELČICKÝCH UDÁLOSTÍ A AKTIVIT
ROKU 2009 Z POHLEDU STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané a čtenáři.
Dovolte mi, abych na sklonku roku 2008 stručně zrekapituloval ve dvou rovinách
nejdůležitější momenty ze života naší obce, a to v jeho průběhu.

I. Prvním tématem jsou důležité a nezbytné finance.
Uplynulý rok se v souladu s předcházejícími usneseními Zastupitelstva obce vyznačoval
přípravou na počátek přílivu tzv. velkých investic z různých fondů EU jak zvýšenou
přípravou a aktivitou obce Chelčice tak i neziskových spolků, za účelem jejich získání.

1. Obec podala projekty v následujících dotačních titulech a programech:
Regionální operační program (ROP) NUTS II Jihozápad – Rekonstrukce a výstavba
místních komunikací v k.ú. obce Chelčice. Celkové náklady projektu by měly činit
15.720.600,-Kč. Vlastní podíl obce by pak měl být ve výši 7,5 % z celkové částky
projektu tzn. 1.179.045,-Kč. Dále samozřejmě nese obec náklady úroků z nutného úvěru
pro realizaci díla.
Tento projekt byl podán již do druhé po sobě jdoucí výzvy, ovšem opět neuspěl. ROP
umožňuje obcím do 500 obyvatel podávat projekty pouze v jediném ze svých několika
opatření s označením 1.5, a to právě na údržbu a rekonstrukce místních komunikací.
V uplynulých dvou výzvách se však projekty této kategorie téměř neprosadily, ačkoli
mezi základní cíle ROP patří zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově, což
se zatím spíše neděje. Výběr podpořených projektů se tak stává spíše otázkou politickou
a mnohdy se zde neubráním pocitu další diskriminace venkova.
Jak jinak si vysvětlit velmi štědrou podporu výstavby např. golfových hřišť, úpravy
městských parků a jiných obrovských investic do velkých sídel. Stále zde platí, že žít na
vesnici či malém městě je handicap, za který musí jejich obyvatelé platit tím, že zde
mnohdy chybí základní technická infrastruktura a základní služby.
Venkovu by měl být více nakloněn jiný dotační titul z prostředků EU „Program
obnovy venkova“, který je naopak určen pro obce do 500 obyvatel, ale není zde
alokován tak velký objem financí. Zde se obec uchází o prostředky s projektem
„Chelčice – obnova a rozšíření turistického centra a centra služeb, I. etapa“ (tj.
hostinec a sál včetně venkovních úprav). Celkové výdaje projektu činí 14.987.380,- Kč,
z toho je opět 7,5 % vlastního podílu obce plus úrok z úvěru nutného pro realizaci. (Ten
se podařilo vyjednat s bankovním ústavem ve výši cca 5 %). Zde jsme po vleklém
stavebním řízení, díky němuž jsme promeškali loňskou výzvu (ve které např. uspěly
Truskovice), mohli konečně podat žádost na podzim letošního roku s tím, že výsledek
bychom měli znát v průběhu února 2009. V další etapě tohoto projektu je připravena
rekonstrukce prodejny s půdní vestavbou jedné bytové jednotky.
Toto jsou dva nosné projekty, které naši obec zatíží v následujících letech ve vztahu
k tzv. dluhové službě, kterou prozatím jako jedni z mála v kraji neznáme. Vhodnější
příležitost jak zhodnotit a opravit obecní majetek se však za takto výhodných podmínek
a v takovýchto objemech hned tak opakovat nebude.
- Pokračování na str. 2 –
Jiří Iral starosta obce
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Zhodnocení chelčických
událostí a aktivit roku 2009
z pohledu starosty obce
- Pokračování ze str.12.
Obec
pouze na velké
roce uspěla
a dotačních
zrealizovala:

se však neorientovala
investice a dále v letošním
v následujících grantech
titulech, jež také již

GP – Akční plán programu rozvoje kraje
pro rok 2008 – projekt „Zkvalitnění
a prohloubení kulturní nabídky v novém
prostoru Genia loci v Chelčicích“ – výše
poskytnutého grantu 100.000,- Kč, plus
vlastní prostředky 40.318,50 Kč. (Vybavení
dětského mobiliáře pod kostelem, lavicové
sety, ozvučovací technika pro divadelníky,
atd.)
GP - Jihočeský krajský příspěvkový
program podpory v oblasti kultury pro
rok 2008 – projekt „Letní divadelní scéna –
prostor živého umění na Chelčicku“ – výše
grantu 80.000,- Kč, plus vlastní prostředky
26.030,40 Kč. (Divadelní osvětlovací
technika, provozní náklady na pouťové
představení, atd.)
GP na podporu jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje – projekt „Nákup požární výzbroje
a výstroje pro SDH Chelčice“ – výše grantu
186.317,- Kč, plus vlastní prostředky
87.408,24 Kč. (Rekonstrukce požární
zbrojnice - sociální zařízení, plovoucí
čerpadlo, pracovní stejnokroje, další
výzbroj).
GP – Akční plán programu rozvoje kraje
pro rok 2008 – projekt „Výměna
autobusové zastávky Chelčice – Záhorčí“ –
výše grantu 122.423,- Kč, plus vlastní
prostředky 42.367,50 Kč.
Program obnovy venkova JčK
Dotační titul č. 1-4
Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa
(u kostela a v horní části obce) – schválená
dotace 120.000,- Kč, plus vlastní prostředky
130.111,60 Kč.
Obci se dále podařilo po dlouhodobém
jednání s Českobudějovickým biskupstvím odkoupení majetku
na LV
Římskokatolické farnosti Chelčice za
kupní cenu 2.000.000,- Kč. (Fara, špýchar,
hřbitov a ostatní pozemky v jejich okolí).
Dlouhodobá snaha o převod nemovitého
majetku ve vlastnictví Fotbalového klubu

Chelčice do vlastnictví obce byla také
v letošním
roce
završena
realizací
a uzavřením darovací smlouvy. Jedná se
o veškeré pozemky a nemovitosti v okolí
fotbalového hřiště.
Obec zde plánuje v budoucnu další rozvoj
těchto zařízení pro sportovní a volnočasové
aktivity.
Ještě před převodem tohoto majetku do
vlastnictví
obce
obec
zainvestovala
revitalizaci travnaté plochy ve výši 27.000,Kč, podíl FK činil 38.000,-Kč.
V letošním
roce
bylo
realizováno
z obecních prostředků: výměna česlí na
ČOV za česle automatické, díky nimž by se
měli snížit provozní náklady na čištění
odpadních vod. Tato investice ve výši
147.144,- Kč se jako jedna z mála investic
realizovala pouze z vlastních zdrojů obce.
Stejně tak mimo jiné i nákup nového
traktorového návěsu – 119.000,-Kč
a rozšíření a údržba bezdrátového rozhlasu
– 35.000,-Kč.
Dokončen byl i projekt a vydáno územní
rozhodnutí na akci „Protipovodňová
opatření v k.ú. Chelčice“
(Projekt je
připraven pro žádost do vhodného dotačního
titilu. Obsahuje vybudování záchytného
příkopu v lokalitě mezi ZTV a intenzivními
sady a revitalizaci návesního rybníka).
Obec podpořila příspěvkem na realizaci
zařízení pro likvidaci odpadních vod
vlastníky nemovitostí v místní části Ovčín
celkovou částkou cca 100.000,-Kč. Podpora
obce činila 30% uznatelných nákladů.
V kanceláři Obecního úřadu bylo zřízeno
pracoviště Czech Point (občané zde mají
možnost pořizovat ověřené výstupy
z katastru
nemovitostí,
obchodního
a živnostenského rejstříku a rejstříku trestů)
za přispění dotace z ministerstva vnitra ČR
ve výši 52.000,-Kč.
Byl zpracován a podán projekt na stavební
úpravy mateřské školy Chelčice (výměny
oken, dveří, střešní krytiny a celkové
zateplení objektů) v rámci Operačního
programu Státního fondu životního
prostředí výzva č.1, oblast podpory
„Realizace úspor energie“.
Finanční objem projektu činí 2.000.000,Kč, z toho podíl obce by měl být 190.000,Kč. Projekt prozatím neuspěl, budeme
opakovat jeho podání v jarní výzvě SFŽP.
Projekčně se připravuje a ve fázi
projednávání je projekt na rekonstrukci
a výstavbu chodníků v obci.

Ve stadiu podané žádosti a očekávaného
zahájení jsou Komplexní pozemkové
úpravy v k.ú Chelčice, což by měl být
další z významných bodů v realizaci
souvisejících
zařízení
(cesty,
biokoridory a jiné), ale hlavně vyřešení
majetkoprávních vztahů k vlastnictví
pozemků.
Občanské sdružení Mája - Tvořivé
Chelčice zrealizovalo z prostředků
Nadace VIA rekonstrukci kapličky sv.
Jana
Nepomuckého
Na
Lázni
a vytvoření nové sochy sv. Jana
Nepomuckého celkovým nákladem
45.000,-Kč s podílem sdružení 9.000,Kč.
3.
Na
dalších
významných
projektech a na jejich realizacích se
obec Chelčice podílela i v rámci
Chelčicko-Lhenického mikroregionu
a v rámci Místní akční skupiny
„Rozkvět zahrady jižních Čech“.

Jednalo se zejména o tyto projekty:
Program rozvoje venkova – osa III –
název projektu „Podpora udržitelného
rozvoje vesnic Chelčicko–Lhenického
mikroregionu - multifunkční stan“ –
celkové náklady projektu 1.986.400,Kč, z toho by podíl členských obcí měl
činit 10%. Tento projekt byl podán
v rámci podzimní výzvy PRV a
výsledek by měl být znám počátkem
roku 2009.
ROP NUTS II Jihozápad – prioritní
osa: Rozvoj cestovního ruchu – název
projektu „Na výlet k nám si nemusíte
brát dovolenou“ – celkové náklady
5.390.744,- Kč. Jedná se o projekt
vybavení členských obcí na území MAS
(Chelčicko-Lhenicko
a
Blata)
informačními bezobslužnými kiosky
a výroba propagačních materiálů.
Projekt byl podán v rámci 3. výzvy ROP
– prozatím neuspěl, budeme v následné
výzvě podávat znovu.
Program
obnovy
venkova
Jihočeského kraje dotační titul č.7 –
Značení
Chelčicko–Lhenické
ovocnářské
cyklostezky
–
byla
schválena a poskytnuta dotace 300.000,Kč, plus vlastní prostředky obcí
mikroregionu činili 132.205,- Kč.
(Projekt byl zrealizován včetně
částečného vybavení 3 ks odpočívadel
(Malovicko). Zaznačeny byly trasy pro
tradiční „Slavnosti květů a plodů“.
- Pokračování na str.3-
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- Pokračování ze str.2 –
Program obnovy venkova Jihočeského
kraje dotační titul č. 6 – Poradenská
činnost
pro
mikroregion
ChelčickoLhenický - poskytnutá dotace 60.000,-Kč,
plus vlastní podíl 25.715,-Kč (z prostředků se
hradilo
např.
financování
zpracování
dotačních žadostí pro mikroregion a členské
obce, spotřební materiál a provozní náklady
kanceláře svazku).
Z Grantového programu Nadace jihočeské
cyklostezky byly v letošním roce podpořeny
cykloturistické „Slavnosti květů a plodů“
částkou 8.000,-Kč, plus 1.600,-Kč vlastního
podílu. Prostředky byly využity na
organizační zajištění a propagaci obou akcí.
Nejvýznamnějším
připravovaným
projektem našeho svazku obcí je projekt
„Kompostárna
Lhenice
nakládání
s biologicky
rozložitelnými
odpady
v Chelčicko-Lhenickém regionu.“ a projekt
„Integrovaný systém nakládání s biologicky
rozložitelnými
odpady
v ChelčickoLhenickém regionu. Jedná se komplexní
řešení zpracování biologických odpadů na
území našeho regionu.
Celkové náklady na výstavbu kompostárny
by měly činit cca 16.366.000,-Kč a náklady
na vybudování systému sběru odpadu
v členských obcích by měly činit 3.641.000,Kč. O prostředky pro realizaci se bude svazek
ucházet v následné, zřejmě jarní výzvě
Státního fondu životního prostředí,
opatření 4.1. - Zkvalitnění nakládání
s odpady. Do této doby se nám snad podaří
dořešit vazby na změnu územního plánu
městyse Lhenice a bude vydáno územní
rozhodnutí.
V letošním roce se po dohodě s MAS
„Rozkvět
zahrady
jižních
Čech“
v návaznosti na realizovaný projekt
mezinárodní spolupráce v rámci ¨
programu Intereg III A, na úrovni obce
Chelčice v roce loňském realizuje a na
projednání finanční podpory čeká podobný
projekt, jehož nositelem je nadále MAS.
V roce 2008 byla do projektu zahrnuta mimo
jiné i účast našich partnerů z Bavorska na
letošních
„Slavnostech
plodů“.
Výše
požadované podpory je 70%, cca 60.000,Kč.
Na objekt špýcharu byl ještě v tomto roce
připraven záměr a projekt na vybudování
Památníku Petra Chelčického. K realizaci
tohoto záměru byl na základě dlouhodobé
spolupráce
s Místmí
akční
skupinou
„Rozkvět zahrady jižních Čech“ a LAG
Chance in nature podán projekt „DĚDICTVÍ
REGIONU - Po stopách předků“ na získání

dotačních prostředků v rámci PRV opatření
4.2.2. – Projekty spolupráce. Celkový
objem investice by se měl pohybovat ve
výši 1.532.226,-Kč. Výsledek řízení bude
znám v polovině března 2009, šance jsou
poměrně veliké – v celé ČR bylo podáno
pouze 18 žádostí.
Navazujícím projektem pro interiérové
řešení špýcharu a Muzea Petra
Chelčického byl na konci tohoto roku
připraven
projekt obcí Chelčice na
Ministerstvo kultury ČR s názvem „Petr
Chelčický a kulturně - vzdělávací aktivity
na Chelčicku pro ČR“ v celkovém objemu
300.000,-Kč s podílem obce Chelčice
90.000,- Kč.
Obě místní akční skupiny dále připravily
projekt „Na venkově pro rodinu“ (ŠANCE
pro další ROZKVĚT regionu), zaměřený na
celou
škálu
vzdělávacích
aktivit
a poradenství pro zvýšení zaměstnanosti.
Podáno na MPSV v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Doplňkovým projektem MAS „Rozkvět
zahrady jižních Čech“ a LAG Chance je v
rámci PRV projekt „Rozvoj lidských zdrojů
- ŠANCE pro ROZKVĚT regionu“. V
rámci jeho realizace by se mělo pořídit
vybavení interiérů některých prostor v rámci
území spolupracujících MAS „Rozkvět
zahrady jižních Čech a LAG „Chance in
nature“ (v Chelčicích prostory mateřského
centra - Klubíčka v č.p. 69, ve Lhenicích
pak spolkové místnosti a prostory MAS ve
3. patře úřadu městyse, v Malenicích
spolkové místnosti v Centru pro neziskový
sektor). Celkový rozpočet za obě MAS je
cca 1.600.000,-Kč, požadovaná dotace je
90%.
MAS „Rozkvět zahrady jižních Čech“
podala v rámci druhé výzvy po neúspěchu
v první výzvě SPL (Strategický plán
LEADER), kde skončila těsně pod čarou
mezi náhradníky, opakovaně svou žádost o
podporu společné strategie zájmového
území MAS.
Úspěch v tomto projektu je pro další
činnost naší MAS prioritou a zařadil by
nás mezi vybrané MAS v rámci ČR.
Zároveň v rámci 2. výzvy PRV realizovala
MAS v jarních měsících letošního roku
projekt „Vzdělávání v regionu MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech“ (příprava
potencionálních příjemců podpory v rámci
Programu
rozvoje
venkova).
Výše
prostředků poskytnutých pro realizaci
projektu činila cca 380.000,-Kč.

Z tohoto poměrně obsáhlého přehledu
nejrůznějších
projektů
a
aktivit
směřujících
k získání
prostředků
pro jejich
realizaci
a
realizaci
samotnou,
včetně
nezbytného
bezchybného vyhodnocení, si jistě čtenář
udělá obrázek, že jde o administrativně,
finančně a časově velmi náročnou
úřední disciplínu. Obstát v ní mohou
pouze připravení, vytrvalí a zdatní.
Samozřejmě že ne vždy se vyhrává. Z
pohledu naší obce vidím, že náš bodový
zisk je zatím spíše v kladných hodnotách,
ovšem ty rozhodující závody máme
teprve rozběhlé…
Držte nám palce, abychom doběhli mezi
předními závodníky.
II. Druhým, nikoli však druhořadým
tématem, je spolkový život v obci.
Jak je patrno již z některých kapitol
mého přehledu v prvním (finančním)
tématu mého článku, nezahálely ani naše
spolky. Výrazně se podílely na realizaci
některých projektů.
Členové jednotlivých spolků a klubů,
děti a rodiče z mateřského klubíčka
a divadelního souboru udělali velký kus
práce.
Rád bych připomněl alespoň ty
nejvýznamnější: Hasiči letos odvedli
velký kus poctivé práce při rekonstrukci
zbrojnice a vyřezávání náletů okolo
místních komunikací. Sportovci při
údržbě hřiště a přípravě nového
prostranství u kostela. Myslivecké
sdružení Bušavá při spolupořadatelství
Mezinárodních zkoušek dlouhosrstých
ohařů v Libějovicích. Ženy z Klubu
pohody a zábavy např. při přípravě
a organizaci letošních Slavností plodů či
organizaci
společensko-kulturních
zájezdů pro spoluobčany. Dětský
divadelní soubor Chelčické štěstí při
přípravách letošních divadelních premiér
(obzvláště pouťová Legenda o sv.
Patriku byla s pomocí nové divadelní
techniky velkolepá), Mateřské klubíčko
při stěhování a zařizování klubovny do
nových prostor ve vile atp.
Všechny spolky tyto aktivity vyvíjely
ještě nad rámec své běžné činnosti, která
jak všichni víme je u nás v Chelčicích
velmi bohatá a rozmanitá.
Děkuji tímto všem aktivním a nejen
těm Chelčickým.
Jiří Iral, starosta obce Chelčice
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Zápis č.10/2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze
dne 6.10.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing.
Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, ing. Lucie Aiznerová
Omluveni: František Krump
Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, Miroslav
Vavruška
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola
usnesení
ze
zasedání
Zastupitelstva obce č.8/2008 ze dne
1.9.2008 a č.9/2008 ze dne 18.9.2008.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení varianty plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací na období
2008 – 2050.
4. Žádost o vrácení kauce na byt.
5. Zpráva o hodnocení školního roku
2007/2008 v Mateřské škole Chelčice.
6. Pronájem pozemku.
7. Návrh na provedení rozpočtových změn
č.3.
8. Stav realizace grantových projektů
a ostatních dotačních titulů.
9. Informace o tříděném odpadu – další
možnosti a postup.
10. Program obnovy venkova Jčk – podání
žádosti – záměr.
11. Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
v rámci projektů.
12. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.8/2008 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 1.9.2008 a č.9/2008/ ze
dne 18.9.2008. Bez připomínek. č.10/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Miroslava Duška a Miroslava Vavrušku.
č.10/2008/2
ad 3) OZ bere na vědomí předložené návrhy
Plánu
financování
obnovy
vodovodů
a kanalizací na období 2008 – 2050 a přiklání
se k variantě a) tempa růstu nájemného
a dopadu do ceny vodného a stočného.
Konečné schválení Plánu financování se
předpokládá na následném jednání OZ
v měsíci listopadu. č.10/2008/3
ad 4) OZ zamítá žádost nájemce o vrácení
kauce na bytovou jednotku čp. 123
v Chelčicích. č.10/2008/4
ad 5) OZ bere na vědomí Zprávu o hodnocení
školního roku 2007/2008 v Mateřské škole
Chelčice. č.10/2008/5
ad 6) OZ bere na vědomí ukončení nájemní
smlouvy na pozemek p.č. 318/11 s nájemcem
Jiřím Bláhou a schvaluje uzavření nové
nájemní smlouvy na dotčený pozemek
s panem Petrem Štěchem za účelem zřízení
zahrádky. č.10/2008/6

ad 7) Starosta obce předložil zastupitelům
návrh na provedení rozpočtového opatření č.3.
Rozpočtové opatření č.3 bylo v OZ projednáno
a schváleno v paragrafovém a položkovém
znění. č.10/2008/7
ad 8) OZ bere na vědomí stav realizace
grantových projektů a ostatních dotačních
titulů pro rok 2008 a ukládá starostovi a účetní
zajistit jejich dokončení a závěrečné
vyhodnocení
v předepsaných
termínech.
č.10/2008/8
ad 9) OZ bere na vědomí informaci starosty
a místostarosty o systému adresné evidence
tříděného
odpadu.
Ukládá
starostovi
a místostarostovi připravit změnu systému
sběru tříděných odpadů pomocí čárových kódů
a připravit změnu Obecně závazné vyhlášky
o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů. č.10/2008/9
ad 10) OZ jednomyslně bere na vědomí
termíny podání žádostí o dotační tituly POV
Jčk pro rok 2009, záměry pro podání žádostí
budou schváleny na příštím jednání OZ
v měsíci listopadu. č.10/2008/10
ad 11) OZ bere na vědomí informaci starosty
o poptávkovém řízení na poskytnutí úvěrových
smluv pro realizaci projektů v rámci ROP
a PRV u bankovních ústavů. č.10/2008/11
ad 12)
a) OZ schvaluje ukončení nájemní smlouvy
na
pozemek
č.36/001
s nájemcem
Václavem Blažíčkem. č.10/2008/12/a
b) OZ bere na vědomí stav realizace projektu
DSO
Chelčicko
–
Lhenického.
Kompostárna Lhenice – Nakládání
s biologicky
rozložitelnými
odpady
v Chelčicko – Lhenickém
regionu
a potřebu následného spolufinancování
projektu. č.10/2008/12/b
c) OZ revokuje usnesení č. 8/2008/7/c ze dne
1.9.2008 pro podání žádosti o převod
pozemkových parcel dle nabídky pozemků
ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR ze
dne 8.8.2008. č.10/2008/12/c
d) OZ schvaluje úhradu telefonních poplatků
Mgr. Kavanové Muškové ve výši 500,- Kč
měsíčně za účelem organizačního zajištění
spolkových aktivit a práce s mládeží se
splatností od 1.10.2008. č.10/2008/12/d

Zápis
č.11/2008
ze
zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
23.10.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing.
Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, ing. Lucie Aiznerová,
František Krump
Ověřovatelé: Jan Baloušek, František Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu.
2. Schválení Smlouvy o výpůjčce na objekt
čp. 69 v Chelčicích.
3. Schválení Nájemní smlouvy na špýchar.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Františka Krumpa. č.11/2008/1
ad 2) OZ schválilo uzavření smlouvy
o bezúplatné výpůjčce na nebytové prostory
v objektu čp. 69 v Chelčicích o celkové
výměře 72 m2 s MAS Rozkvět zahrady
jižních Čech. Úhrady služeb: elektřina,
vodné, stočné, svoz odpadu, teplo zajišťuje
Obec Chelčice na svůj náklad z titulu
veřejně prospěšných činností, které bude
MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech
v objektu realizovat ve prospěch regionu
a místního neziskového sektoru. č.11/2008/2
ad 3) OZ schvaluje uzavření nájemní
smlouvy pro objekt špýcharu v Chelčicích,
parc.č.st. 50 za účelem zřízení a provozování
Památníku Petra Chelčického s MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech. Roční
nájemné po dobu nájmu 8 let bude činit
191.528,25 Kč za rok. Úhrady služeb:
elektřina, vodné, stočné, svoz odpadu, teplo
zajišťuje Obec Chelčice na svůj náklad
z titulu veřejné prospěšnosti činností, které
bude MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
v objektu realizovat ve prospěch regionu
a místního neziskového sektoru. č.11/2008/3

Zápis č.12/2008 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze
dne 6.11.2008
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing.
Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, ing. Lucie Aiznerová,
František Krump
Ověřovatelé: ing. Lucie Aiznerová, ing.
Věnceslava Jakubcová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola
usmesení
ze
zasedání
zastupitelstva obce č.10/2008 ze dne
6.10.2008 a č.11/2008 ze dne
23.10.2008.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení varianty plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací na období
2008 – 2050.
4. Návrh ceny vodného a stočného na rok
2009.
5. Žádost o finanční příspěvek.
6. Nabídka na poskytnutí úvěru od KB.
7. Informace o tříděném odpadu – další
možnosti a postup.
8. Program obnovy venkova JčK 2009 –
podání žádostí.
9. Pokyn
k provedení
inventarizace
a složení inventarizační komise.
10. Různé.
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Zápis
č.12/2008
ze
zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne
6.11.2008
- Pokračování ze str. 4 -

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č.10/2008 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 6.10.2008 a č.11/2008 ze
dne 23.10.2008. Bez připomínek. č.12/2008/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing. Lucii
Aiznerovou a ing. Věnceslavu Jakubcovou.
č.12/2008/2
ad 3) OZ schválilo na základě §8 zákona č.
274/2001 Sb.,variantu „A“ návrhu pro
zpracování Plánu financování obnovy vodovodů
a kanalizací majetku obce na období let 2008 2050,
předloženého
provozovatelem
vodohospodářské infrastruktury firmou 1. JVS
a.s., Č. Budějovice. č.12/2008/3
ad 4) OZ schvaluje návrh ceny vodného
a stočného na hospodářský rok 2009
předloženého provozovatelem vodohospodářské
sítě firmou 1. JVS a.s., ČB. Dvousložková cena
vodného a stočného činí 46,62 Kč za m3 bez
DPH. Vodné 27,56 Kč/m3 a stočné 19,06
Kč/m3 bez DPH. č.12/2008/4
ad 5) OZ schvaluje finanční příspěvek
Záchranné stanici živočichů Českého svazu
ochránců přírody Makov ve výši 1.000,- Kč.
č.12/2008/5
ad 6) OZ bere na vědomí závaznou nabídku
Komerční banky na poskytnutí úvěru pro
financování projektu „Rekonstrukce a výstavba
místních
komunikací
v k.ú.
Chelčice“.
č.12/2008/6
ad 7) OZ projednalo další postup realizace
změny systému nakládání s tříděným odpadem
v rámci
obce.
Ukládá
místostarostovi
a starostovi zpracovat do příštího jednání
zastupitelstva změnu Obecně závazné vyhlášky
o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu na území obce Chelčice a zajistit
pořízení potřebného vybavení ke změně
v evidenci těchto odpadů. č.12/2008/7
ad 8) OZ schválilo podání žádosti do POV JčK
pro rok 2009, DT 1-4 na akci „Oprava chodníků
Chelčice – I. etapa“. č.12/2008/8
ad 9) Starosta obce vydal pokyn k provedení
inventarizace pro rok 2008 k 31.12.2008. Dále
stanovil inventarizační komisi ve složení:
předsedkyně: Marta Pytlíková, členové:
Baloušek, Dušek, Krump, Vavruška, Jakubcová
a Lukešová. Zastupitelé berou na vědomí.
č.12/2008/9
ad 10)
a) OZ schvaluje změnu úředních hodin
kanceláře Obecního úřadu. Úřední hodiny
nebudou ve čtvrtek s platností od 1.1.2009.
č.12/2008/10/a

b) OZ neschvaluje další příspěvek na
částečnou úhradu nákladů realizace
domovní ČOV v čp. 73. č.12/2008/10/b
c) OZ pověřuje ing. Lucii Aiznerovou
k prověření možností vymáhání dlužných
pohledávek. č.12/2008/10/c
d) OZ schvaluje Dodatek č.4 ke Zřizovací
listině MŠ Chelčice o předání majetku ve
vlastnictví zřizovatele. Dále schvaluje
Smlouvu
o
výpůjčce
movitého
a nemovitého majetku ve vlastnictví obce
Chelčice k 31.10.2008 výpůjčiteli MŠ
Chelčice. č.12/2008/10/d
e) Starosta obce předložil zastupitelům návrh
na provedení rozpočtového opatření č.4.
Rozpočtové opatření č.4 bylo v OZ
projednáno a schváleno v paragrafovém
a položkovém znění. č.12/2008/10/e
f) OZ bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání
hospodaření
obce
k 30.9.2008. Ukládá účetní k odstranění
zjištěných závad. č.12/2008/10/f
g) OZ schvaluje příspěvek OS Mája –
Tvořivé Chelčice na činnost klubů
Mateřské klubíčko a SDH Chelčice
v celkové výši 20.000,- Kč. č.12/2008/10/g
h) OZ ukládá starostovi, F. Krumpovi a M.
Vavruškovi
do
příštího
jednání
zastupitelstva projednat možnosti výkupu
pozemků pro individuální bytovou
výstavbu
s dotčenými
vlastníky.
č.12/2008/10/h

Třídíme odpad
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje
a autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s.

Třídění nápojových kartonů
Náš seriál se chýlí ke konci, postupně jsme
popsali systém fungování komunálního
odpadového
hospodářství
a
třídění
a zpracování jednotlivých druhů odpadů.
Zbývá zmínit se o možnostech recyklace
nápojových kartonů. Recyklace „krabic“ od
mléka, džusů nebo vína je možná dvojím
způsobem. První metodou je recyklace
v papírnách, druhou je zpracování nápojových
kartonů do stavebních desek. V papírnách se
nápojové kartony zpracovávají stejně jako
sběrový papír, rozvlákňují se v rozvlákňovači
a využívá se papírová složka, která činí až
75 % hmotnosti obalu. Papír, ze kterého se
nápojové kartony vyrábějí, je totiž velmi
kvalitní, vyrábí se ze skandinávských
speciálně pěstovaných stromů a papírny ho
používají pro výrobu nových papírových
obalů, zejména lepenkových krabic.
Při této metodě vzniká odpad v podobě
polyetylenové a hliníkové fólie.
Tento odpad se používá buď na výrobu tepla,

Z

speciálních palet, nebo se zpracovává
chemicky. U nás se recyklací nápojových
kartonů zabývají papírny v Bělé
pod Bezdězem, Žimrovicích a v Tišnově.
Výrobu stavebních desek je možné
považovat za 100% recyklaci. Nápojové
kartony se rozdrtí na malé kousky a na
speciální lince se při teplotách okolo
200 °C lisují do desek, které mají podobné
použití jako sádrokartonové desky.
Takovouto linku naleznete v Hrušovanech
u Brna a s deskami se můžete setkat
u vybraných prodejců stavebnin. Přestože
sběr a recyklace nápojových kartonů běží
v ČR teprve čtvrtým rokem, třídit
nápojové kartony již může téměř pět
milionů obyvatel a v letošním roce bude
pravděpodobně pokořena hranice 1000 tun
recyklovaných nápojových kartonů. Jen
tak dál.

Systém sběru odpadů
Rádi bychom vám na tomto místě, kde jste
se setkávali se seriálem o třídění
a recyklaci odpadů, poděkovali za půlroční
pozornost. Cílem seriálu bylo přiblížit vám
smysl činností nazývaných třídění odpadů,
dotřiďování, zpracování a recyklace. Je
zřejmé, že jedno bez druhého nemůže
existovat, ale naprosto rozhodující je
zodpovědný přístup veřejnosti, protože bez
něj nemá celý proces budoucnost. Celá
řada procesů v systému třídění a recyklace
odpadů je veřejnosti skrytá, a proto jsme
se pokusili je „odtajnit“. Odpady, které
vytřídíte a odložíte na příslušná místa, ať
jsou to kontejnery, pytle nebo sběrné
dvory, jsou ještě dotřiďovány na
dotřiďovacích
linkách.
Ty
vlastně
připravují surovinu pro konečného
zpracovatele. Zpracovatelé pak završují
celý proces, jehož cílem je opětovná
výroba něčeho užitečného, při současné
úspoře primárních přírodních zdrojů
a energií. A protože se odpady opravdu
třídí, mohou papírny vyrábět nový papír,
tepelné izolace ze starého papíru, sklárny
nové lahve a izolační nebo stavební
materiály, celá řada firem opětovně vyrábí
nové plastové výrobky z vytříděných
plastů a nápojové kartony se mohou stát
novou papírovou krabicí na televizi nebo
stavební deskou. I díky vám se recyklace
může posouvat stále dál a být vylepšována
a zdokonalována tak, že recyklovaný
výrobek na první pohled vůbec nemusíte
poznat. A v tom je celý smysl tohoto
konání. Pokud se nám podařilo rozšířit
vám obzory a ukázat, že třídění odpadů má
opravdu smysl, pak seriál splnil svůj účel.
Nezapomeňte, třídění odpadů
starým věcem nový život.
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m roce
Naa začátku novéhho cyklu podziimních slavnosttí se v letošním
pořřadatelství ujalyy opět Chelčicee.
I přes
p
nepříznivé počasí v závěrru pracovního týdne
t
se uskuteečnila
v sobotu
s
4.10. prvvní část letošníích slavností – cykloturistickáá akce
za účasti více než padesáti účastníků. Počasí
P
se čásstečně
moudřilo.Všem příchozím bylly tradičně na startu v Chelččicích
um
přeedány keramickké pamětní meedaile a potvrzeeny účastnické listy.
Pořádající Mikrorregion Chelčickko – Lhenický vybudoval
v
v průůběhu
letoošního roku z dotačních prosstředků Program
mu obnovy vennkova
JčK
K – DT č.7 kom
mpletní značeníí Ovocnářské cyyklostezky na území
ú
všeech členských obcí a Netoliccku. Podle těchhto cykloturisticckých
znaaček s logem mikroregionu se tak mohhli účastníci leetošní
poddzimní jízdy ovvocnými sady podstatně
p
lépe orientovat
o
na traadiční
traase. Zároveň byla díky tomuto dotačnímu tituulu vybudována i část
sítěě odpočívadel s odpovídajícím
m mobiliářem. Celkový náklad této
invvestice činil včeetně spolufinanncování mikroreegionu téměř vee výši
4300 tisíc Kč. Na trase
t
letošní jízddy plodů samozzřejmě nechyběěla ani
deggustace místní produkce, účaastníci ochutnaali plody a výýrobky
z leetošní velmi doobré úrody ovocce.

m bodů se na místě druhém umístil vzorek pana Jana
Se stejným počtem
ntra z Mičovic.
Pin
V kategorii
k
Ostatnní destilát získkali opět na prrvním místě sttejný počet
bod
dů dva vzorky: Meruňkovice pana Milana Babického z Truskovic
T
a
Kalvados pana Karla Tůmy. V dodatečnéém hodnoceníí zvítězila
m v této katego
orii soutěžilo seedm vzorků
meeruňkovice z Truuskovic. Celkem
sliv
vovice a osm vzzorků ostatních destilátů.
Rek
kordním počteem 33 vzorkků v soutěži o Ovocnou dobrotu
d
se
preezentovaly místtní hospodyňkyy a pekařství. Vítězství si odnáší
o
paní
Iren
na Hrnečková z Chelčic za Jabblečná žloutkov
vá srdíčka.

Slaavnostní vernisááž výstavy podzzimních výpěsttků a soutěžníchh exponátů
se setkala s mimoořádným ohlassem, stejně jak
ko kulturní proogram dětí
z Mateřské
M
školy Lhenice a divvadelního soub
boru z Chelčic. Zejména
dop
provodný progrram v podobě m
módní přehlídky
y na téma „Ženna a plody“
se všem
v
zúčastněnným velmi líbil..

Pořadatelé a sponnzoři – Mikroreggion Chelčicko – Lhenický, Nadace
N
T
tímto děkují
d
Jihhočeské cyklosttezky a Jadernná elektrárna Temelín
všeem za účast a těší
t se na shleddanou na jarnícch Slavnostech květů
20009 v sobotu 2.kkvětna 2009.
Drruhá část slavností se konala ve dnech 24. – 26.10. v Obeecním
hostinci a Sportbbaru v Chelčicíích. Tradičně byly
b
vyhlášenyy čtyři
kattegorie soutěží: Jablko roku, Slivovice
S
roku, Ovocný
O
destilátt roku
a Ovocná
O
dobrotaa roku 2008.

Doo hlavní soutěžee o Jablko roku bylo přihlášenoo 43 vzorků. Vítězem
v této kategorii se
s stala odrůdaa Jonagold Maarnica pěstitele Karla
Tůůmy z Chelčic.
Víttězem kategorie Slivovice rokku se stal vzoreek dodaný opětt panem
Kaarlem Tůmou z Chelčic.

Cellé akce se v letoošním roce díkyy projektu MAS
S Rozkvět zahrady jižních
Čecch " Nacházenní společných ttradic" zúčastn
nili i přátelé z partnerské
ovo
ocnářské oblastti Lallinger Wiinckel v Bavorsku. Zástupci EG
E Lalling
pan
n Josef Streicheer - starosta Laallingu, pan Max Drexler -míístostarosta
Hu
undingu a pann Peter Gruberr se aktivně zapojili do prráce všech
hod
dnotících kom
misí, vernisáže výstavy a vy
yhodnocení jeednotlivých
sou
utěží. Zastoupenna byla i LAG
G Degendorf předsedou panem
m Erhartem
Rad
dlmeyrem - sttarostou Metenn a manžerkou
u LAG paní Michaelou
Karrbstein.
Srd
dečné díky paatří všem zúúčastněným soutěžícím, hosppodyňkám,
org
ganizátorům a všem,
v
kteří se aktivně podíleeli na přípravě a zdárném
prů
ůběhu letošních Slavností ploddů a jejich dopro
ovodných progrramů.
Nashledanou za rook ve Lhenicíchh.
Za mikroreg
gion Chelčickoo-Lhenický
Jiří Iral
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S P O LK O VÝ Ž IVO T V OB C I
Vážení přátelé a chelčičtí spoluobčané,
Dovolte, abych Vás za všechny členy rady našeho občanského sdružení
pozdravil uprostřed adventního času a popřál Vám co nejpoklidnější
letošní Vánoce a především hodně zdraví a optimismu v dalším roce.
I o letošním adventu bychom se s Vámi se všemi rádi setkali o třetí
adventní neděli u vánočního stromu, při koledách, vánočních tradicích, při
kulturním vystoupení dětí z mateřské školky a Chelčického štěstí či
v průběhu Štědrého dne, kdy se můžeme setkat a udělat si navzájem
radost. (Podrobný program vánočních aktivit naleznete na zadní straně
Zpravodaje obce Chelčice nebo na plakátech v naší obci). Při této
příležitosti bychom rádi do každé rodiny naší obce darovali malou
pozornost - uděláte nám radost, když ji od nás i se světýlkem do
vánočních luceren přijmete o třetí adventní neděli 14. prosince v obecním
hostinci na návsi v čase mezi 15 a 17 hodinou.
Ke svátečnímu průběhu letošních Vánoc jistě též napomohou o Štědrém
dni slavnostní chvíle v kostele sv. Martina s Betlémským světlem,
dětským zpíváním koled a štědrovečerní mší sv. pro děti. Pro přinesení si
Betlémského světla do svých domovů je také vhodná vánoční lucerna.
Program Štědrého večera v obci opět doplní ve večerních hodinách
společenská událost „rozsvěcování rodinných lucerniček“, kdy se
symbolicky propojíme tímto světlem a rozsvítíme tak naše Chelčice. Jako
v loňském roce ve 21 hodin si budeme moci vyslechnout z místního
rozhlasu sváteční relaci s koledami a vánočním přáním starosty obce
a budeme mít příležitost se setkat se svými sousedy, přáteli v obci, popřát
si a zaposlouchat se do vánoční hudby. Lucerny pak můžeme nechat
rozsvícené za svými okny.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na Nový rok na slavnostní novoroční
koncert ještě jednou do kostela sv. Martina. Koncert je připravován ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Chelčice a obcí Chelčice.
Novoroční slavnostní koncert může být pro nás tím správným vykročením
do nového roku. Tóny flétny nás přenesou do doby renesance přes baroko
až po současnost a vánoční příběhy pro malé i velké dotvoří tu pravou
sváteční atmosféru.
Při všech těchto společenských událostech v naší obci se s Vámi srdečně
těšíme na setkání.
Za členy občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice
František Krump

AKTIVITY DĚTEM V CHELČICÍCH

Keramický kroužek v Chelčicích
Zveme všechny malé i velké výtvarníky k návštěvě keramického
kroužku, který probíhá každou sobotu od 16 do 18 hodin ve
výtvarném ateliéru nahoře v podkroví budovy Obecního úřadu.
Tvoříme s keramickou hlínou červenicí, se sochařskými šamotovými
materiály, různými glazurami, engobami, barvítky, jak prostorové
sošky, tak plastické obrázky. Všichni jsou srdečně zváni.
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Klára – lektorka

Divadelní kroužek Chelčické štěstí

7

Všechny divadelníky velké i malé s rodiči či prarodiči zveme
v současné době každý pátek do Klubíčka do vily na zkoušky
vánočních koled a koledy Tří králů. Všichni jsou srdečně zváni.
Zkoušky probíhají každý pátek od 17 do 19 hodin.
V novém roce připravujeme pokračování „dramaťáčku“ –
kroužku pro divadelní tvoření pro malé i velké zájemce. Dáme Vám
včas vědět, jak kroužek bude probíhat.
Klára a Kristýna

Výlety s klubem OS Mája-Tvořivé Chelčice – KPZ
(Klubem pohody a zábavy)
Návštěva Liberce na podzim 2008
Letos jsme se rozjeli opět do
zoologické zahrady. Navštívili jsme
Liberec. V sobotu 11. října jsme se
ubytovali
v příjemném
prostředí
internátu střední školy. Po obědě každý
podle svého navštívil aquapark Babylon
nebo rozhlednu Ještěd. V neděli hned
po snídani jsme se konečně dočkali
a rovnou do ZOO. Pro mne byla
příjemným překvapením botanická
zahrada. Taková krása se opravdu nedá
popsat. Počasí nám vyšlo krásné
a doufám, že byli všichni spokojeni.

Výlet do lázní do Třeboně

Mateřské klubíčko oznamuje
Letošní setkávání jsme rozdělili do tří skupin, kterými volně procházejí
různé věkové kategorie dětí.
1. čtvrtky:
„MIMÁTKA“ – pro miminka ještě nechodící (do 1 roku)
Prostor pro klidné cvičení a relaxaci miminek s maminkami – zaměřujeme
se na reflexní terapii miminek (masáž dítěte) podle rozpracovaného
systému terapeutky Jany Hašplové (podle psychologa E. H. Eriksona).
Neboť dotek znamená kontakt: v nejútlejším věku (nejlépe je co nejdříve
po narození, od 3. měsíce je nejvhodnější čas pro „masážku“ v Klubíčku)
se sebou samým a záhy s tím, co nás obklopuje. Dotek má zásadní životní
význam – dodává pocit tepla, jistoty a lásky. Velmi oblíbené je houpání
dětí v Klubíčku ve veliké dece a zpívání dětem. Srdečně všechna miminka
s maminky i tatínky zveme.
2. středy:
„MRŇÁTKA“ - od 15. 30 do 16. 30 hodin přicházejí děti od 1 do 3
let, program je zaměřen na pohybové, rytmické hry a tvořivé dovednosti
věku do 3 let.
„ROŠŤÁCI“ - od 16. 30 do 18 hodin je připravena část pro starší děti
od 3 do 6 let zaměřená na pohybové, hudební, dramatické a výtvarné
tvoření.

V sobotu 29. listopadu jsme se rozhodli něco udělat pro svoje zdraví a po
loňské zkušenosti navštívili Lázně Aurora v Třeboni. Všichni jsme
absolvovali dvě procedury a vykoupali se v bazénu. Myslím si, že si
všichni jeden den pro sebe zasloužíme. Proto jsme se domluvili, že si
takový pobyt hned zamluvíme na jaro. Proto bych chtěla vyzvat zájemce,
kdo s námi nejel, aby se ozval.
za KPZ OS Mája-Tvořivé Chelčice
Dagmar Slavíková
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OZ NÁM E NÍ

O
Z
Mateřská škola v Chelčicích oznamuje
N
Á Zprávičky z naší mateřské školy
M “ … V kádích se blýskají šupiny kapříků,
E
lidé se dívají do výloh z chodníků,
i já už vybírám, co komu dám,
N
vánoce už zas jdou k nám…“
Í
8

A máme tady vánoční čas – ten
nejkrásnější pro naše děti, pro nás
dospělé sice hodně práce, ale i tak se
všichni těšíme a připravujeme.
Děti z naší mateřské školky se Vám
předvedou s vánočním programem na 3.
adventní neděli při besídce o adventních tradicích v obecním hostinci
od 14 hodin.
Také jsme začali jezdit plavat do plaveckého bazénu do Prachatic,
kam jezdíme každý čtvrtek. Odjíždíme v 7.45 hodin od mateřské
školy a zveme maminky, tatínky, babičky i známé, že mohou jezdit
s námi.
Mateřská škola bude o Vánocích zavřena od 22. prosince do 4. ledna.
Provoz bude obnoven 5. ledna 2009.
Zápis dětí do mateřské školky se bude konat až v květnu 2009 a děti
budou přijímány podle těchto pravidel:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do mateřské školy probíhá od 15.5. – 31.5. 2009 na šk.r.
2009/2010
V této době si přijdou rodiče přihlásit dítě s písemnou žádostí a
potvrzením od lékaře, že je dítě způsobilé navštěvovat mateřskou
školu.
Do mateřské školy přijímáme děti dle těchto pravidel :
1/ děti nejstaršího předškolního věku – 5-6 leté a 6 leté s odkladem
školní docházky,
2/ děti 4-5 leté na celodenní provoz, které mají trvalé bydliště v obci
Chelčice,
3/ děti 4-5 leté na celodenní provoz, které mají trvalé bydliště
v přilehlých obcích / Stožice, Truskovice, Libějovice, Nestánice,
Dlouhá Ves, Černěves,
4/ děti 3-4 leté, jejichž matka pobírá rod.příspěvek, na 4 hod.denně,
které mají trvalé bydliště v obci Chelčice,
5/ děti 3-4 leté, jejichž matka pobírá rod.příspěvek, na 4 hod.denně,
které mají trvalé bydliště v přilehlých obcích,

6/ děti do 3 let věku, které jsou soběstačné v sebeobsluze, matka pobírá
rod.příspěvek, na 5 dnů v měsíci a mají trvalé bydliště v obci Chelčice
/ dle kapacity školy /,
7/ děti do 3 let věku, které jsou soběstačné v sebeobsluze, matka pobírá
rod.příspěvek, na 5 dnů v měsíci a mají trvalé bydliště v přilehlých
obcích / dle kapacity školy /.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, málo starostí v novém roce 2009.
za kolektiv Mateřské školy v Chelčicích
Věra Vondrášková

Slavnostní novoroční koncert v Chelčicích
Občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice ve spolupráci s obcí Chelčice
a Římskokatolickou farností Chelčice srdečně všechny zve na slavnostní
novoroční koncert, který se uskuteční v kostele sv. Martina
v Chelčicích ve čtvrtek 1. ledna 2009 od 14 hod.
Na slavnostním koncertě vystoupí s hrou na flétnu Pavla Ondřichová
Trefná a s hrou na varhany, klávesy a průvodním slovem bude provázet
Lenka Ebelová. /Vstupné dobrovolné/
Program koncertu:
 W. A. Mozart – Andante C dur ,
 B. Marcello – Sonata G dur op.1 č.7 ( Largo, Allegro, Adagio,
Allegro) ,
 W. A. Mozart – Ave, verum corpus,
 Anonym – Sinfonia a flauta,
 G. F. Handel – Sonata a moll (Adagio, Allegro, Adagio, Allegro)
 Vivaldi – Largo,
 G. Fauré – Berceuse op.16.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci svá jubilea:
1.11.
Barbora Benešová, 18 let, Chelčice 71
10.11. Ludmila Kortusová, 50 let, Chelčice 97
20.11. Karel Vybíral, 55 let, Chelčice 105
20.11. Jan Lukeš, 18 let, Chelčice 113
27.12. Blanka Iralová, 20 let, Chelčice 127
28.12. Petr Novák, 20 let, Chelčice 111
29.12. Karel Holý, 95 let, Chelčice 54
Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně
pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
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S P O RT O VN Í R UB R IK A
Výsledné tabulky po podzimní části mistrovské soutěže 2008 - 2009
Okresní přebor:
Rk.

Tým

Záp

+

0

‐

Skóre

Body

(Prav)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sousedovice
Poříčí
Chelčice
Bavorov
Blatná B
Volyně
Dražejov
Pražák
Malenice
Vodňany B
Osek B
Cehnice
Hoštice
Pracejovice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
7
7
8
7
6
5
5
4
3
2
2
1

2
3
4
3
0
3
3
2
2
3
1
1
1
2

0
2
2
3
5
3
4
6
6
6
9
10
10
10

40:10
36:14
33:16
32:16
30:23
19:15
31:23
28:27
24:27
32:27
15:34
17:35
9:49
6:39

35
27
25
24
24
24
21
17
17
15
10
7
7
5

‐14
‐6
‐7
‐6
‐3
‐3
0
( ‐4)
( ‐1)
( ‐3)
( ‐8)
(‐14)
(‐11)
(‐13)

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Mnichov
Štěkeň B
Lnáře
Hoslovice
Balvani
Sedlice B
Čestice
Doubravice
Radošovice
Kladruby
Předslavice
Chelčice B

Záp
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2

0
2
2
1
4
3
2
3
3
2
2
2
2

‐
2
3
4
2
3
4
4
4
6
6
7
7

Skóre
29:19
24:21
28:23
21:20
24:13
24:21
24:20
24:24
22:30
19:28
28:27
20:31

Body
23
20
19
19
18
17
15
15
11
11
8
8

(Prav)
‐8
‐2
‐4
‐4
0
‐2
( ‐3)
0
( ‐7)
( ‐4)
(‐10)
(‐10)

Tým
Chelčice
Bavorov
Bělčice
Doubravice
Hoštice
Štěkeň
Blatná B
Sousedovice

Záp
7
7
7
7
7
7
7
7

+
6
5
5
4
3
2
2
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0

‐
1
1
2
2
4
5
5
7

Skóre
30:02
16:04
31:05
24:16
16:30
7:14
14:25
2:44

Body
18
16
15
13
9
6
6
0

(Prav)
‐9
‐7
‐3
‐1
0
( ‐6)
( ‐3)
(‐12)

III.Třída:

Okresní přebor žáků:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Po dlouhodobé snaze se výboru FK Chelčice podařilo na počátku letošního podzimu ustanovit družstvo přípravek (6 – 10 let), které
se zatím pod vedením trenéra pana Jaroslava Vondráška a některých tatínků připravuje mimo mistrovské soutěže.
Oznamujeme tímto rodičům, že v této věkové kategorii, ale i v kategorii žáků (10 – 15 let) mohou své děti nadále přihlašovat do
těchto oddílů. Rádi je mezi sebou uvítáme!
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS 2008
V CHELČIIC
CÍCH
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pívat sii vánočční koleedy s dětmi,
d
p
prožít
o 15 hodin
od
h
„štědro
„
ovečern
ní mši sv.
s pro
o děti“ a odnést
si do
o svých
h domo
ovů Bettlémsk
ké světllo
od 21 hod
diny p
proběhn
ne v místním
m
m rozhllase váánoční svátečční rellace s přáním
p
m, při které jje
vícení vánočn
v
ích luceren
vhodná přříležitost k settkání se souseedy a k rozsv

Bo
oží ho
od vá
ánočční


11 hodin
h
‐ mše svvatá v kostele
e sv. Martina

ČTVRTTEK
PROSIN
NEC

26
6

Sv
vátek
k sv. Š
Štěpána


11 hodin
h
– mše ssvatá v kostele sv. Martina
M

PÁTEEK
LEDEN

1
ČTVRTTEK

LEDEN

4
NEDĚĚLE

avno
ost Pa
anny
y Marie  Nov
vý rok
k
Sla




11 hodin
h
– mše ssvatá v kostele sv. Martina
M
14 hodin
h
– Sváteční nov
voročn
ní koncert v kostele sv. Marrtina
Učin
nkují:
dřichov
vá Trefn
ná – fléétna
Pavvla Ond
Len
nka Ebeelová – varhan
ny, klávesy a průvodní slo
ovo

Ob
bchů
ůzka Třecch krrálů



žehn
nání ko
oledník
ků při mši
m sv. ‐ od 11
1 hod. v kosteele sv. Martin
na
od 12 hodin bu
udou dvě
d
sk
kupiny dětí ze
z souboru Chelčick
C
ké štěsstí cho
odit naaší vessnicí p
po
hůzce T
Třech k
králů. Výtěže
V
ek z leto
ošní sb
bírky bu
ude po
oužit prro charritativn
ní účely
y pro nemocn
n
né
obch
dětii

Pře
ejeme Vám
m vše
em kllidný
ý před
dvánoční čas, lásky
l
yplné
é Vánoce
a nový
ý rok 2009
9 plný zdrraví a optiimism
mu.
I lettos se
e těšííme na
n sp
polečn
né se
etkání s Vá
ámi.
Obec Ch
helčice
e ve spoluprá
áci
ájaTvo
ořivé Chelčic
C
ce
s OS Má
aŘ
Římsko
okatolickou
u farno
ostí v Chelčicích.

