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Čas
Rok se přehoupl ze sedmičky na osmičku
tak elegantně, jako by to byl nějaký tanečník, kterému přesuny nedělají žádný
problém, a možná mnozí z nás přemýšlejí, jak s časem nám svěřeným v roce 2018
správně naložit, čemu dát „preference“ a
co nechat na druhé koleji.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

A Anděl Páně slétl na zem
do chelčického Betléma…

Četla jsem jedno velice moudré zamyšlení O ceně času od redaktora rozhlasu pana
Františka Novotného: „Dnešní doba tvrdí, že všechno se dá přepočítat na peníze.
Že je důležitější mít než být. Ale je známá
pravda, že peníze mají smysl, jen když
slouží nám, a ne my penězům. Nebo také,
že peníze mají cenu, jen když osvobozují.
Ale říkejte to někomu, kdo má jednu kapsu prázdnou a druhou děravou!“
Na jednom plakátě bylo napsáno „Čas
jsou peníze“… a někdo pod to připsal:
„Prodám fůru volného času.“ A díky tomuto nápisu mne zaujala tato myšlenka:
Představme si, že nám banka otevře účet
na eura. Přitom je třeba dodržet jen dvě
pravidla. Večer všechno to, co neutratíme během dne, zmizí. Tyto zbylé peníze
nemůžeme připsat na jiný účet. Můžeme
je jen utrácet, užívat je. Každé ráno nám
banka otevře nový účet s 86 400 eury na
den. Banka může kdykoli přerušit tuto hru
bez varování předem. V určitém momentu nám může říci: „Litujeme, hra skončila, rušíme váš účet, další nelze otevřít.“
Co byste dělali? Utratili byste všechna
eura pro svoje potěšení? Nabídli byste
množství dárků přátelům, které máte rádi,
abyste jim udělali radost? Našli bychom
způsob, jak utratit každé euro?
A tuto zázračnou banku máme všichni. Je
to ĆAS. Každé ráno kouzlo začíná znovu
a my hrajeme s jedním neměnným pravidlem: v každém okamžiku se může náš
život zastavit, bez jakéhokoliv varování
předem. Takže co uděláme s našimi každodenními 86 400 vteřinami?
Život je krátký i pro ty, kteří jen tak mrhají časem a zdá se jim dlouhý.
- pokračování na str. 7 -

Letošní čtvrtá adventní neděle se odpoledne přehoupla do Štědrého dne a 24. prosince 2017 Anděl zvěstovatel (malý Zdeneček Š.) slétl na zem a zvěstoval příchod
narození Světla a Naděje, narození Ježíška do chelčického Betléma.
I v letošním roce se podařilo díky mnoha a mnoha dobrovolníkům, hercům, hasičům, linhartovským kolegyním, panu starostovi, který zapůjčil březí ovce, hospodyním z Chelčic a okolí, rodičům dětí, zpěvákům a mnoha dalším uskutečnit pro
všechny příchozí Živý betlém.
Slunko svítilo jako na jaře, ale betlémský příběh vše přemostil jako mnohobarevná duha vedoucí ke Světlu zrození o Vánocích, a to právě do „Chelčického
Betlehema“. Když jsem se podívala do tváří letošní svaté rodiny (již podruhé nám
ji zahráli Lukešovi s malým synem Vašíkem a zachránili tak i letošní hru, neboť
tři další zamluvení Ježíškové onemocněli nebo odjeli na Vánoce k prarodičům),
byla jsem dojatá hodnověrností nejen kostýmů, ale také podobou „Hebrejců“, a
měla jsem pocit, jako by Panna Maria s Josefem právě přicestovali ze Svaté země.
Malému Zdenečkovi, letošnímu Anděli zvěstovateli se podařilo nejen přistát přímo
k jesličkám, ale také krásně zvěstovat tu velkou radostnou novinu, že se nám dnes
narodil Spasitel.
Skoro celé představení drželi střídavě Ježíška Maria a Josef a nemuseli nic říkat,
neboť vše již bylo řečeno. „Maria však to všechno uchovávala ve svém srdci a
rozvažovala o tom.“ A já jsem si více než kdy jindy uvědomila, že je moc důležité
uchovávat v našich srdcích toho, koho máme rádi… tiše „uchovávat a rozvažovat o
tom…“. Nikdo z nás není ztracený. A to proto, že žijeme v srdcích našich drahých.
Věřím, že existuje pro každého minimálně jeden člověk, který si nás uchovává
v srdci. Stejně jako Marie zachovávala všechny události
posledních dní ve svém srdci
a vytvořila pro svého syna
Ježíše ve svém nitru příbytek, který je trvalý a stálý.
- pokračování na str. 3 -
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Zprávy z radnice
Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 11. 12. 2017
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a Jindřicha Turka

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• rozpočtová opatření č. 9
• možnosti dalšího využití a zaměstnávání pracovníků technické skupiny obce
• na základě novely zákona č. 99/2017 Sb. a nařízení vlády č.
318/2017 Sb. od 1. 1. 2018 výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva
• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Komunitní centrum Chelčice“
• komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a pro posouzení
splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Komunitní centrum
Chelčice“. Členy hodnotící komise jsou: Jiří Iral, Jindřich
Turek, Jan Baloušek, Mgr. Klára Kavanová Mušková, ing.
Kamil Rucký
• žádost ředitelky MŠ Chelčice o přerušení provozu MŠ a ŠJ ve
dnech 27. 12. 2017 až 2. 1. 2018 včetně
• dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti s nakládáním s odpady na území obce
• rozpočtové provizorium na rok 2018 dle Pravidel rozpočtového provizoria
• Místní akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany v předloženém znění
• podání žádosti o poskytnutí dotace JčK v rámci dotačního
programu – Investiční dotace pro jednotky SDH, opatření I,
podopatření 3 Pořízení nového DA na rok 2018 a prohlašuje,
že má zajištěn vlastní podíl finančních prostředků na realizaci
tohoto projektu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• postup příprav realizace ZTV pod farskou zahradou
• informaci starosty o postupu kontroly zadávacího řízení na
stavbu „Nový Linhart“
• informaci starosty o vyúčtování provozních nákladů v obecním obchodě a ukládá starostovi a účetní zajistit vysoutěžení
nového dodavatele energií pro tento objekt
• informaci starosty o rozsahu a stavu likvidace kůrovcové kalamity v obecních lesích
• informaci knihovnice paní Šmídové o uvažovaném ukončení
činnosti knihovnice v knihovně Petra Chelčického a ukládá
všem členům zastupitelstva zajistit potencionální zájemce o
tuto činnost

Zastupitelstvo obce projednalo:

• nové podmínky pro odměňování zastupitelů obce stanovených novelou zákona č. 99/2017 Sb., a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., účinných k 1. 1. 2018
• přípravu rozpočtu na rok 2018 zejména v oblasti investic a
ukládá všem členům zastupitelstva dodat na příští jednání
podněty k sestavení rozpočtu
• aktuální nevyhovující stav veřejného rozhlasu a rozhodlo zabývat se alternativami: oprava stávajícího bezdrátového rozhlasu nebo systém hromadného rozesílání sms, emailů

Zastupitelstvo obce ukládá:

• starostovi navázat kontakt s dotčenými vlastníky pozemků
potřebných pro realizaci akce cyklostezka Chelčice - Vodňany

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
od úterý 6. 2. 2018 můžete platit místní poplatky v kanceláři
Obecního úřadu. Pokud budete chtít poplatky platit převodem
z účtu, na požádání Vám v kanceláři sdělíme variabilní symbol
a číslo účtu banky. Chci upozornit, že kromě poplatku za svoz
TKO jsou ostatní poplatky splatné do 15. 3. 2018. Poplatek za
svoz TKO, který je placen jednorázově, je splatný do 30. 4.,
poplatek, který je placen ve dvou stejných splátkách, je splatný
vždy do 30. 4. a 30. 10. příslušného kalendářního roku.
Žádáme proto o dodržení těchto termínů. Děkujeme.

Martina Fotterová, účetní

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
dne 05. 02. 2018 od 08:00 do 16:00 hod.
Chelčice celá obec včetně všech podnikatelských odběrů, areál
Zemcheby Chelčice, Chelčice lokalita Na Lázni, Chelčice Záhorčí včetně samot a podnikatelských odběrů.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna
na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona
č. 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení
dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku
800 22 55 77 nebo navštivte http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
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- pokračování ze str. 1 -

Betléma… a můžeme se zase za rok tady sejít, když budete chtít.

Ano, i my jsme bytosti „vztahů“. Též v srdci budujeme prostor a
pokoj pro svou vyvolenou, vyvoleného anebo pro naše blízké či
přátele. A i nás hřeje u srdce, že nejsme „emoční bezdomovci“,
ale že vždycky žijeme a budeme žít v těchto prostorech lásky,
které nám druzí vybudovali.

Svět nakonec není až tak pochmurný, jak se zdá. Jsme-li zapředeni do této pavučiny „vztahů“, čeká nás v ní mnoho krásných
věcí. Je to síť, která skutečně funguje. Svět není jen lineární
prostor plný prázdnoty. Je vytvářený bohatou atmosférou všeho
dobra, které proudí z lidských srdcí.

Děkuji vám všem, betlémští přátelé, za vytvoření chelčického

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci své jubileum:
Anna Holečková, 83 let
Věra Pešková, 60 let
Vlastimil Šefrna, 50 let
Jan Baloušek, 71 let
Jaroslav Roman, 78 let
Marie Sedláková, 75 let
Marie Konvičková, 81 let
Ivana Vavrušková, 60 let
Ludmila Tesařová, 72 let
Václav Horváth, 72 let
Stanislava Šulistová, 60 let
Sandra Čejková, 18 let
Rudolf Vávrů, 70 let
Petr Janka, 77 let
Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
V lednu se Pavlíně Čejkové a Václavu Nídlovi narodila
dcera Mia.
Gratulujeme!

Klára KM.

Úvaha na téma volby prezidenta
Onehdy jsem měl s kolegyní na úřadě debatu na téma zajištění
a organizace voleb. Pravidelně se nám už třeba i dvakrát ročně
opakují, takže s tím máme za ta léta již bohaté zkušenosti.
Při podzimních volbách parlamentních byly ojediněle v některých volebních okrscích zejména z důvodu špatně vytištěných
volebních lístků kandidáti na dvou stranách lístku a někde se
zapomnělo hlasy kandidátů na rubové straně sečítat. Aféra, kterou kolem toho rozpoutalo Ministerstvo vnitra potažmo jeho pan
náměstek Mlsna, kdy kompletně chtěli nařídit obcím včetně drtivé většiny těch, kde k žádnému pochybení nedošlo, na příští
volby obsadit všechny volební komise zapisovatelem, který je
úředníkem krajského úřadu nebo alespoň místní občan, ale vysokoškolsky vzdělaný! V Chelčicích jsem neshledal důvod pro
takovéto „bezpečnostní opatření“, ve finále jenom doporučení,
a prezidentské volby v 1. kole jsme u nás zajistili osvědčeným
způsobem. Samozřejmě bez problémů.
Abychom snad nepodcenili něco v tom kole druhém, tak si představte, co jsem nezjistil: volební lístky pro druhé kolo se tisknou
a budou rozdávány voličům zase na všech devět kandidátů prvního kola! Celkem tedy opět 10,5 milionu sad. A důvod, kdyby
prý náhodou těsně před volbou jeden nebo oba postupující kandidáti odstoupili!
Tak tomuhle říkám ten správný Kocourkov aneb jak si umějí naši
ministerští úředníci vytvořit nebo vyložit volební zákon. Takže
členové komisí tam za ty závratné odměny 86 korun na hodinu
budou alespoň mít práci se shromažďováním sedmi lístků, které
nikdo nebude potřebovat. Do tříděného odpadu.

J. I.
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Za odpady si v roce 2018 po 10 letech budeme v Chelčicích muset připlatit
Obecní úřad oznamuje, že na základě usnesení obecního zastupitelstva č.12/2017/15/i dochází pro rok 2018 ke zvýšení poplatku
za svoz komunálního odpadu následně:

V dalších letech stát navíc počítá s pravidelným zvýšením poplatků za uložení na skládce. Rozdíl je pouze v tom, že množství
vyprodukovaných odpadů můžeme sami ovlivnit.

600 Kč/osoba ve věku pod 70 let

Pro úplnost ještě uvádíme, že sazba poplatku se v letech 2009–
2017 pohybovala v rozmezí 445–475 Kč na občana a rok, což
bylo dlouhodobě ojedinělé a pod stanovenou minimální hranicí
poplatku 500 Kč na osobu.

300 Kč/osoba ve věku nad 70 let a majitelé karet ZTP/P
600 Kč/paušálně za rekreační objekt
2 000 Kč bez DPH/1 popelnice (platí pro právnické osoby)
Důvody, které vedly zastupitelstvo obce k prvnímu takto výraznému zvýšení poplatku za svoz a následnou likvidaci komunálního odpadu z naší obce po 10 letech jeho stagnace, jsou zejména tyto:
Zvýšení sazby za odvoz ze strany svozové firmy, tzn. společnosti RUMPOLD
Zde dochází poprvé po 9 letech k zohlednění míry inflace, ale
také zejména k navýšení poplatků za svoz a poplatku za uložení,
který vzrostl z 1 452 Kč/t v roce 2016 na 1 537 Kč/t v roce 2017.
Cena za svoz se pak navyšuje z 41 600 Kč na 46 800 Kč ročně.
Nárůst objemu, produkce komunálního dopadu
Z naší obce se v roce 2015 odváželo 79,76 t směsného komunálního odpadu, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, v roce
2016 to již bylo 86,98 t a v roce 2017 to bylo již 93,14 t.
Letošní nárůst poplatku na 600 Kč pro fyzickou osobu a 2 000
Kč bez DPH pro právnické osoby však ještě zdaleka nepokrývá
celkové náklady obce spojené s likvidací odpadů. Tímto tempem
narůstající objem jejich produkce bude bohužel mít i další vliv
na růst jejich cen.

Na závěr bychom rádi uvedli prognózu do budoucích let, kdy
bude cena poplatků za odvoz a likvidaci netříděného, komunálního odpadu dozajista dále narůstat. Tomuto předpokladu odpovídá nejenom současný směr legislativních opatření, ale i prostý,
rozumem zdůvodnitelný fakt, že nelze vyšší spotřebu na jedné
straně nevyvážit výší poplatku za likvidaci vzniklého odpadu
na straně druhé. TŘIĎME ODPAD, třiďme odpad a zmenšíme nejen množství odpadu určeného k prosté likvidaci, ale také
ušetříme.
Do systému třídění odpadů pomocí čárových kódů v obci stále není část (asi 30 %) obyvatel zapojena a produkce odpadu
končícího v popelnicích či při svozu velkoobjemového odpadu
je z některých domácností a firem ve srovnání s těmi „uvědomělými“ výrazně vyšší a ve finále na to v dalším roce musíme
doplatit všichni. V rámci bonusů za tříděný odpad tak bylo za rok
2017 započteno ve prospěch domácností zapojených do systému
46 000 Kč. Těmto „třídičům“ se pak alespoň takto vykompenzují
letošní zvýšené náklady. (Viz systém pytlového sběru tříděného
odpadu s identifikací pomocí čárových kódů a následné vrácení
poměrné finanční částky zaregistrované osobě.)
Tolik na vysvětlenou, další informace Vám rádi poskytneme.

Zpracovali: Iva Bukačová, Miroslav Dušek, Jiří Iral

Obecní lesy
Informace o hospodaření v našich obecních lesích Vám podávali
prostřednictvím zpravodaje zpravidla naši smluvní lesní hospodáři, dříve pan Jaroslav Houdek a v posledních letech pan ing.
Miroslav Filip. Tentokrát ale musím udělat výjimku a s ohledem
na zásadní situaci – kůrovcovou kalamitu a současnou hospitalizaci pana M. Filipa, kterému touto cestou přeji jeho brzké uzdravení – se Vám pokusím přiblížit stav obecních lesů sám.
Pro velkou část republiky je v posledním roce tématem lesního hospodaření s ohledem na příznivé klimatické podmínky a
dlouhodobé sucho zejména přemnožení kůrovce smrkového. Na
podzim roku 2017 byl právě s ohledem na rozsah kůrovcové kalamity vydán MZe dokonce i plošný zákaz těžby pilařské kulatiny v lesích na území celé České republiky, právě s ohledem na
nutnost zpracování dřeva kůrovcového.
Bohužel tato kalamita se nevyhnula ani cca 5 ha obecního lesa
v chelčických Hůrkách nad Křepicí. Právě s ohledem na rozsah tohoto napadení většinových smrkových porostů, které jsou
v našem případě navíc „těžebně mladé“ (50-60 let) a tudíž pro
následné zpracování méně vhodné, jsme museli proti běžným
těžebním zvyklostem v našich lesích přistoupit k intenzivní a razantní těžbě kůrovcového dřeva v obecním lese. Vůbec poprvé

se tak objevila v našem lese velká těžařská technika, jakou je
tzv. harvestor. Wikipedie říká: Harvestor je víceoperační stroj,
který při těžbě dříví kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v
jednom cyklu. Během prosince a začátku ledna tak došlo v Hůrkách k vytěžení cca 1 400 m3 napadených porostů. Obyvatelům
chelčického Ovčína se tak minimálně na několik následujících
desetiletí naskýtá přes vzniklou paseku momentálně krásný výhled na Vodňanské Svobodné Hory.
To je však jediné, co se zdá být na tomto stavu pozitivního.
Bohužel se dá na jaře očekávat další vlna náletu brouka do smrkových porostů, napadení je zřetelné i v okolních lesích jiných
vlastníků. Následně nás čekají samozřejmě velmi náročné práce
s výsadbou nových porostů, které již musíme zohlednit v momentálně nově zpracovávaném Lesním hospodářském plánu,
jejich následná údržba – ožínání, ošetřování proti okusu, oplocení atd. Doufejme, že nám alespoň v těchto činnostech budou
klimatické podmínky více nakloněny.
V neposlední řadě je důležitá i ekonomika hospodaření v lesích, která tímto samozřejmě výrazně utrpí. Právě s ohledem
na napadení dřeva tímto škůdcem na území celé republiky šly
dolů i ceny dřeva. Z běžných 2 000–2 100 Kč za m3 se cena
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pilařské kulatiny v našem případě v současné situaci pohybuje
mezi 1 000–1 100 Kč za m3 a v případě tzv. vlákniny (dřevo pro
papírny) max. 600–650 Kč za m3. Zastupitelstvo obce tak musí
při sestavování následujících rozpočtů počítat jednak s nižšími
výnosy, ale zároveň zejména vysokými výdaji na následnou pěstební činnost na takto rozsáhlých plochách.
V souvislosti s nastalou situací musíme tedy urychleně v lednu
dokončit těžbu, manipulaci a odvoz vytěžené dřevní hmoty tak,
abychom byli následně co nejdříve připraveni na jaře, kdy jsou

Z

relativně nejideálnější podmínky pro zahájení výsadby nových
porostů. Po dokončení těžebních prací a odvozu kulatiny bude
umožněna po přechodnou dobu před finálním vyčištěním a přípravou ploch pro následnou výsadbu možnost samovýroby zbytkového palivového dřeva po těžbě pro zájemce z řad občanů.
Informaci o podmínkách této možnosti obdrželi občané v průběhu 3. týdne formou oznámení do schránek a měli možnost svůj
zájem nahlásit v kanceláři obecního úřadu.

Jiří Iral, starosta obce

ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Tolik dětmi očekávané období se blížilo. S dětmi jsme si povídali o tradicích, o adventu, zdobili jsme si třídy i celou školku a
těšili jsme se.
Nejprve nás čekal Mikuláš a čert. Pro začátek nám ho přiblížilo
motivační divadelní přestavení „Mikulášská pohádka“ divadla
„Máma a táta“, na které se vždy moc těšíme, a to nejen děti, ale
i my dospělí. Jako vždy jsme si to užili. Pátého prosince i k nám
do MŠ zavítal Mikuláš, čert a anděl. Děti zpočátku ani nedýchaly, ale nikdo se nebál, básničku a písničku přednesly všechny
děti a dokonce si (včetně malých dětí) pohladily i čerta! Nechyběla samozřejmě ani nadílka – radost byla opravdu veliká.

A už jsme byli zase o krůček blíž k tolik očekávaným vánočním
svátkům.
Připravovali jsme se pečlivě na vystoupení. Setkali jsme se u
vánočního stromu v Chelčicích i s rodiči a uživateli Chelčického
domova sv. Linharta, zúčastnili jsme se soutěže „O nejkrásnější
vánoční ozdobu“ a v místním hostinci děti rodičům i ostatním
předvedly, co se naučily a moc se to všem povedlo. Náš „Vánoční příběh“ měl úspěch a děti opět dostaly zaslouženou odměnu.
Společně s rodiči si děti vyrobily vánoční dekorace. Pro všechny
z nás to bylo opravdu krásné „adventní zastavení“ v předvánočním shonu. Všem za tento den z celého srdce děkujeme.
Svým pečlivě nacvičeným „Vánočním příběhem“ jsme potěšili
i babičky a dědečky v Alzheimercentru Loucký Mlýn ve Vodňanech a radost jsme prý všem opravdu udělali. Vždy je to na
společně strávených chvílích vidět.
A je to tu – do naší mateřské školy přišel tolik očekávaný Ježíšek.
Vyzdobené třídy, napečené cukroví od šikovných maminek, kterým děti samozřejmě pomáhaly, vánoční koledy, zdobení stromečku a … najednou zvoneček a volání dětí, že „UŽ JE TADYYY“!

„Jak vzniká kytara“ – to byla další akce. Hudebně naučný pořad, kde si děti i paní učitelky společně zazpívaly, zkusily zahrát na kytaru a dozvěděly se spoustu zajímavých věcí. A na konci si „vykouzlily“ odměnu.

A opravdu! Děti musely být celý rok opravdu hodné, takových
dárků – dva stromečky a sotva se to pod ně vešlo. Např. tolik
oblíbená dřevěná vláčkodráha, dřevěná kuchyňka, obchůdek,
který se dle potřeby dá změnit na divadlo, vnitřní kolotoč,
spousta různých stavebnic, naučných pomůcek, knihy… ani
se to vše vypsat nedá.
A to děti ještě čekají
nové herní prvky na
školní zahradu, které
budou instalovány na
jaře.
Předvánoční čas jsme
si všichni v mateřské
školce opravdu užili
a tak všem, kdo ho s
námi prožíval a kdo
se podílel na dětských
rozzářených očích, děkujeme a přejeme vše
dobré po celý rok 2018.

Kolektiv MŠ Chelčice
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Historie z tepla domova - Chelčické lesy
Když jsem poprvé pročítala seznam archiválií obce Chelčice
uložených v Oblastním archivu ve Strakonicích, které dosud
nejsou digitalizované, s mnohými jsem si nevěděla rady. Těžko
co si představit pod archiválií „Protokoly o obecních dražbách“.
Podvědomě, aniž by si člověk musel spojovat slova „nucená
dražba“, je dražba sama osobě slovem spíše negativním. Jak
jsem ale procházela jednotlivé složky seznamu, začalo mi mnohé do sebe zapadat.
A kupodivu takto do sebe „zapadly“ Protokoly o obecních dražbách z let 1936 až 1948 a Hospodářský program lesa z let 1896
– 1927 a z následně z let 1930 – 1939.

třídy 1-20leté		

8,7239 ha

třídy 21 – 40		

19,8150 ha

třídy 41 – 60		

5,2930 ha

třídy 61 – 80		

0,2700 ha

celkem		

35,6919 ha

Zásoba dříví byla odhadnuta
na 1 820 plných metrů s doporučením každoročně porážet 0,4461 ha lesa.

Takže pěkně popořádku:
Hospodářský program pro obecní les Chelčický na 10leté období, a sice od roku 1896 až do roku 1905
Podle provedené „Inventůry“ (doslovný přepis) vlastnila obec
les o výměře 35,6919 ha s výnosem 162 zl. a 37 kr.
Převládajícím porostem byly smrk a sosna, z toho smrk představoval 25,8509 ha a sosna 9,5710 ha plochy. Roztroušeně v něm rostly břízy a v některých mlázích modříny, na vlhkých místech olše.
Dřevo rostoucí v lese bylo rozděleno podle stáří do tříd:

Hospodářský program obecního lesa Chelčického 1908 –
1917
Dle hospodářského programu mělo být káceno celkem 2,300 ha,
skutečně se vykácelo pouze 1,571 ha. Veškerá zásoba dříví byla
odhadnuta na 2,300 pevných metrů, tedy s 480 p.m. výše nežli
před 12 lety. Uloženo bylo každoročně porážet 0,4437 ha lesa
každoročně ze čtyř tříd stáří 8,728 ha.
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Hospodářský program lesa obce Chelčice 1918 – 1927
Proti mýtnímu plánu bylo vytěženo o 0,0920 ha více.
Dřevo rostoucí v lese bylo podle stáří rozděleno do následujících
tříd:
třídy 1-20leté

4,2707 ha

třídy 21 – 40

8,7974 ha

třídy 41 – 60

10,4575 ha

odpracují předepsaný počet pracovních dnů při prácech kulturních“ (doslovný přepis). „Dbáti nutno však přísně toho, by
na chrůst chodili jen lidé k tomu oprávnění a to pouze ve dny
k tomu určené.“
Zakazuje se pastva dobytka.
Porost byl dle stáří rozdělen:
třídy 1-10 leté		

1,8200 ha

třídy 11 -20		

3,0920 ha

třídy více než 60 5,7680 ha

třídy 21 – 30		

1,6800 ha

celkem		

35,6919 ha

třídy 31 – 40		

6,4495 ha

Stanoveno bylo ročně odtěžit
ze čtyř tříd lesa 3,48 ha, což
představovalo výnos 294 m3
na celé desetiletí.

třídy 41 – 50		

2,6279 ha

třídy 51 – 60		

12,9885 ha

třída 61 – 70		

2,5900 ha

třída 71 – 80		

4,3400 ha

celkem			

34,6914 ha

Hospodářský program lesa
obce Chelčice 1930 – 1939
Vypracovala Lesnicko-technická kancelář prof. ing. Ferd. Sekyrky v Písku.

Z
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Stanoveno bylo ročně odtěžit 107 m3, po desetiletí 1 068 m3 dřeva.

Hrabání steliva se přísně zakazuje. Obecní správa, která povoluje
v obecním lese hrabati, měla by si předem uvědomiti, že lesu nic
neposkytuje, co by nahradilo tímto způsobem odebranou živinu.

A jak souvisí hospodářský program lesa s protokoly o obecních
dražbách? Dražilo se dřevo ať již kmeny „na stojato“, nebo výřezy. Dražily se práce na obecních cestách, kdo dal méně, dostal
zakázku od obce. Dražily se třešně z obecní třešňovky, dražila se
zem a strouhy, dražily se pronájmy rybníků. Dražby se zdaňovaly ve formě kolkových známek a příjem z dražeb byl nedílnou
součástí příjmu resp. rozpočtu obce. A v obecních dražbách budeme příště i pokračovat.

„Chrůst a částečně slabší souše darovati těm lidem, kteří v lese

M. Vacková

Výměra obecního lesa byla 35,6914 ha, z toho zalesněná plocha
35,5879 ha a nezalesněná 0,1035 ha. Roční potřeba sazenic byla
odhadnuta na asi 6 500 kusů.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
zapsaného spolku MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE
Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na řádnou Výroční členskou schůzi, kde bychom chtěli zhodnotit naši činnost uplynulého roku a připravit program na další období tak, aby společenský, kulturní i sportovní život v naší obci byl ještě pestřejší.
Program Výroční členské schůze z.s. Mája-Tvořivé Chelčice,
která se uskuteční v pátek 16. března 2018 od 18 hod. v Obecním
hostinci v Chelčicích:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího výroční členské schůze
Seznámení s programem schůze
Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise
Zpráva o činnosti z.s. Mája-Tvořivé Chelčice v uplynulém
ročním období

ČAS

- pokračování ze str. 1 Slavný francouzský šansoniér Maurice Chevalier tvrdil, že
dobře žít znamená udělat z každého dne svého života nejlepší
den svého života. Staří mudrci věděli, proč říkají své Carpe diem
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6.

Zpráva o hospodaření sdružení za předešlý rok
Zpráva o podaných i připravovaných projektech spolku na r.
2018 a výhled na roky následující
7. Návrh plánu činnosti a kulturního kalendáře spolku
8. Návrh rozpočtu spolku a zmocnění rady k případným změnám v plánu činnosti a rozpočtu na r. 2018-2019 podle
úspěšnosti v podaných dotačních titulech
9. Prezentace činnosti jednotlivých klubů spolku
10. Usnesení Výroční členské schůze zapsaného spolku
11. Diskuse k předneseným bodům programu a jejich schválení
12. Závěr

Za radu sdružení srdečně zve
Ing. Petr Novák, předseda Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
– využij dne, aby úroky vzpomínek byly tím, čím budeš moci
platit mýtné na mostě času.
Život neměříme na roky, měsíce, dny nebo hodiny, ale na vteřiny, které nám braly dech. Tak ať je oněch 86 400 vteřin dnešního
dne pro vás blažených, a to nejen dnešních…

Klára KM.
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Svátky a narozeniny v Linhartu
Rekordních šest oslavenců svátků a narozenin najednou jsme
měli možnost zažít v měsíci listopadu v Husově domě. Štěstí ze
setkání u společného stolu a radost z dárků byla veliká. To samé
se pak opakovalo i v Chelčicích. Už se Vám někdy stalo, že by
Vám přinesl někdo jen tak ošatku plnou pestrobarevných a vlastnoručně pletených ponožek? Nám ano a velmi za to děkujeme!
Hned jsme šli výhřevnost ponožek vyzkoušet ke kapličce, kterou
jsme rovnou vyzdobili.

vycvičené dravce. Nejprve sovu pálenou Matýska, který není
zdaleka tak chytrý, jak se povídá v pohádkách. Nejchytřejším ptákem vůbec je krkavec velký, který je ještě chytřejší než šimpanz.

E. Bartošová

V Dívčicích se zpívalo a pomáhalo
První adventní neděli, 3. prosince 2017, proběhlo rozsvěcení
vánočního stromu v obci Dívčice pro místní i okolní obyvatele
Dívčicka. Sešlo se mnoho lidí, kteří měli chuť započít adventní
čas společně – setkáním, poslechem dětského sboru pana Zaplatílka ze Zlivi a také přesahem pomoci druhým. I v letošním
roce se Dívčičtí rozhodli podpořit Chelčický domov sv. Linharta,
o.p.s. svou vyráběnou vánoční dílnou, na kterou se sešlo přibližně dvacet dětí a dospělých a kde se vytvářely krásné vánoční
ozdoby, které se při rozsvěcení stromu prodávaly a prezentovaly.
Lidé byli velmi štědří, a když nám paní M. Livečková přivezla do
Domova výtěžek z této dílny, nestačili jsme se divit. Za pouhou
hodinu u vánočního stromku lidé zakoupením vánočních dekorací
podpořili Domov částkou 3 150 Kč, což je úctyhodný výkon.
Rádi bychom všem Dívčickým poděkovali za podporu a chuť
pro druhé cokoli vyrábět.
Moc děkujeme a přejeme všem na Dívčicko mnoho nových inspirací do nového roku 2018!

Mgr. Klára Kavanová Mušková

Prosinec v Husově domě
I v Českých Budějovicích se v prosinci tvořilo nad zakázkami
malovaných přání, obrazů, keramických jorkšírských teriérů, vánočních ozdob a dárků. Velkou odměnou nám bylo vydání CD s
kalendářem pro rok 2018, který si můžete za 150 Kč u nás objednat. Přiložené CD s písněmi je úctyhodným výsledkem naší čtyřměsíční pravidelné spolupráce s lektorem hudby Janem Maulem.

E. Bartošová
E. Bartošová

Dravci v Chelčicích

Poslední listopadový den, 30. listopadu 2017, jsme společně
s chelčickou mateřskou školkou přivítali dravce z Loveckého
zámku ZOO Ohrada. Pan Miloslav Vondruška nám ukázal své

Obdarování
V pátek 15. 12. 2017 v 15 hod. 12 min. jsme byli všichni před
Chelčickým domovem sv. Linharta obdarováni. Tento časový
průsmyk a zastavení v čase bylo symbolické. V adventní době,
uprostřed vesnice v Chelčicích, u vánočního stromu před kostelem sv. Martina se sešli uživatelé Domova, jejich rodiče, zaměstnanci i přátelé Domova a prožili velkou radost.
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Do Linharta přišlo na vánoční besídku hodně lidí, a když jsem se
na všechny u stromečku dívala, promítal se mi letošní rok ve všech
jeho bolestech, ale přesto i v mnohých radostech. Život se podobá
plavbě po moři: jednou rozbouřeném, jednou klidném; někdy shlížíme na svět z vrcholu mořské vlny, jindy se jí cítíme být sraženi
až na dno. Může nás zasáhnout krutá rána okolností nebo můžeme
mít pocit, že nám ke šťastnému životu stále něco schází...

Poslední chvíle ve starých maštalích
V lednu 2018 jsme měli poslední možnost pobýt v původních
prostorách a zachytit atmosféru ještě stávajících maštalí před rekonstrukcí. Za rok již bude všechno jinak a těšíme se pak na to
překvapující porovnání fotografií.

A právě v těchto chvílích je tak důležité vědomí, že nežijeme
na pustém ostrově, že máme kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi
a kterým nejsme lhostejní. Zpívali jsme společně u vánočního
stromu, přáli si, rozdávali dárky, pili dobrý punč a ochutnali
mnoho dobrot, které s láskou upekly mnohé hospodyně.
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Ale je to všechno, proč jsme se sešli? Setkali jsme se poslední
den v letošním roce, abychom oslavili společně Vánoce, abychom si popřáli, ale především poděkovali za vše dobré v tomto
roce. Proto jsou tato setkání – vyjádření vděčnosti druhým za
jejich nezištnou lásku, která se celý rok projevovala drobnými
skutky lásky, které jsou mnohdy neviditelné a které se spočítat
nedají.
Takovým počinem poděkování je vyslovení díků paní Martě
Krejčíčkové, která nám v letošním roce pomohla s napsáním
mnohých význačných projektů. Jedním z nich je pořízení nového automobilu na terénní sociální služby (jak pečovatelskou
službu, tak sociálně aktivizační služby) z evropského projektu
a tento sváteční den se stal skutečností. Nový Volkswagen Cady
Maxi nazvaný všemi v Domově jako „Volfík“ přijel opravdu
„načas“. Poslední den v letošním roce 2017, kdy jsme se všichni
sešli, a to symbolicky v 15 hodin a 12 minut.

V novém roce, v lednu roku 2018, se podařilo předat stavbu
bývalých farských maštalí, v současné době odkoupených naší
obecně prospěšnou společností – Chelčickým domovem sv.
Linharta, po odkontrolovaném výběrovém řízení v projektu
IROP „NOVÝ LINHART“, písecké stavební firmě Kočí, a.s.,
jejíž hlavní motto je „Radost dobře stavět“.
Počátkem ledna jsme se s uživateli a zaměstnanci Domova slavnostně a definitivně rozloučili s původní starou podobou barokních maštalí, vyfotografovali se v nich a s důvěrou předali firmě
Kočí budovu k její rekonstrukci. Tato budova bude sloužit především novým sociálním službám našeho Domova, a to sociální
rehabilitaci (pro lidi s psychickými zátěžemi) a pro sociálně aktivizační služby. Samozřejmě nové prostory budou také využívat
uživatelé sociálně terapeutické dílny, lidé s tělesnými a mentálními handicapy. Celá stavba, včetně jejího vybavení, by měla být
hotova na konci roku 2018, a tak se noví uživatelé, kterých stále
v Domově přibývá, mají na co těšit.

Klára KM.
A s novoročními fotografiemi přichází také i novoroční písnička:

Pan Hořejší z firmy Porsche České Budějovice předjel s pětimetrovým automobilem k vánočnímu stromu, kde slavnostně předal
klíče sociální pracovnici Lucii Troblové Teringlové, která má
v Domově, kromě mnoha dalších věcí, na starosti pečovatelskou
službu. Ta také „Volfíka“ pokřtila rychlými špunty a nechyběla
ani společná fotografie všech u nového vozu s „fungl novými
polepy“, ani první svezení uživatelů od stromečku do dvora Domova.
Bylo to velkolepé a podařilo se! Všem vám, kteří dokážete dávat
kousek sebe druhým, velké díky!

S vděčností za všechny Linharťáky
Klára Kavanová Mušková
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Ať novoroční písnička
jen o lásce ti zpívá
Ať čím víc rozdáš radosti
tím víc ať ti jí zbývá
Ať zlé se v dobré obrátí
ať úsměv slzy vysuší
Ať naděje se neztratí
a je kde srdce netuší
Ať smutky léčí něžné dlaně
Ať nemáš nouzi a v kapsách díru
Ať nerostou dětské stromky planě
Ať neztrácí naše srdce víru
(František Novotný)
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Den plný překvapení, návštěv i oslav
s Panem Tau
Páteční den 12. ledna byl pro mne osobně Velkým a Milým překvapením, dnem ujištění, že stojí za to dělat malé – velké věci
pro druhé. Někdy totiž ty malé věci potěší největší část jejich
srdce.
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bu, někdo balil dárky, nové obrázky Pana Tau vytiskla Markétka,
jiný dataprojektor přivezl ze svého domova náš IT technik a přítel
Domova Jára Kuthan, připravil speciální promítací knihovnickou
hradbu a vše bylo ve 12 hod., přesně se zvoněním kostelních
zvonů, připraveno ke společnému obědu (byly výborné zapékané brambory s uzeným masem a salátem z domácího šlapaného
zelí, dárkem od Soni, s jablky a mrkví). Narozeniny slavily dvě
oslavenkyně – Kristýnka a kolegyně Eva – a Pan Tau doprovázel celou narozeninovou oslavu jak písněmi, fotkami a dokonce i
opravdickou buřinkou… však se podívejte na fotografie.
To vše by bylo pořád takové přirozené, ale co bylo velkým překvapením, byla návštěva po obědě. Pan starosta přivedl své kolegy geodety z Prahy a kolegy z katastrálního úřadu ze Strakonic,
aby se při své nelehké práci ohřáli, do Linharta a bylo moc milé,
že pro ně zbyl skoro celý pekáč dobrého domácího oběda, káva
i něco dobrého… Pan starosta popřál Panu Tau, společně jsme si
popovídali a teplo domova zahřálo všechny přítomné.

Ranní porada, rozcvička, rozdělení úkolů včetně vaření a příprav
na oslavu narozenin naší kamarádky Kristýnky alias Pana Tau.
Ráno vše vypadalo standardně, přirozeně… až odstíny dne dokreslily valéry jedinečnosti a neopakovatelnosti.
Obrázky Pana Tau se záhadně na flešce ztratily, dataprojektor na
promítání překvapení s Panem Tau nešel, v 10 hodin byly ještě
plotny studené a já začala mít obava o zdar celé akce.
A jako kdyby opravdu někdo zaťukal na černou buřinku Pana
Tau, začalo se vše dít zázračným až dynamickým samospádem.
Jedna skupina STD pracovala v obecní vile v Klubíčku, druhá
skupina STD se vrátila z exkurze jízdy novým traktorem a všichni přišli s novou chutí a energií posouvat věci, a to byl ten zázračný spouštěč: někdo vařil, někdo připravoval slavnostní tabuli pro
dvacet lidí, někdo dělal narozeninovou „Pan-Tauovskou“ výzdo-

A já si uvědomila, že právě takovýto domov jsem si v Linhartu pro všechny přála… a vůbec nemusíme čekat na narozeniny,
abychom druhému mohli dát dárek či udělat radost. Společně
jsme zaklidili domov, připravili na sobotní tvoření dětí z keramického kroužku a odcházeli s dobrým pocitem, že jsme tu byli
každý pro toho druhého a odnášeli jsme si to „neuchopitelné“ na
víkend do svých domovů.
A tak pečujme o naše vzájemné vztahy, jako by to byla ta nejvzácnější květina, kterou je třeba opatrně zalévat každý den. Pokud to neuděláme alespoň jednou za čas, vztah uvadne, vyšumí
a zevšední.
Svět je duhová kulička
když motýl lásky sedne na ni
tak velká a tak maličká
schoulí se v důlku dětských dlaní…
(František Novotný)

Mikulášské setkání v klubíčku
V úterý 5. prosince zavítal do Klubíčka Mikuláš. Nebyl sám,
měl s sebou anděla, který rozdával všem dětem malé dárky. Čerti
jako obvykle zůstali venku. Toto setkání je možností pro rodiny,
které chtějí strávit čas společně se svými děti v přítomnosti sv.
Mikuláše a anděla bez strašení. Už jen přijít k Mikuláši cestičkou
ze svíček vyžadovalo pro některé děti velkou odvahu. Čekání na
sv. Mikuláše si děti zpestřily výrobou sněhových vloček, které
pak vzácné návštěvě darovaly.
Mikulášská obchůzka pak pokračovala v plné sestavě s čerty, ale
nikomu nic zlého nehrozilo, vždyť přítomnost světce a anděla
je vždy zárukou, že všechno dobře dopadne. I mikulášská parta
měla letos změnu, svezla se na voze taženém koněm, jak jste se
mohli přesvědčit na fotografii na letošním kalendáříku Máji.

M. Cinádrová

Klára KM.
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Ze života spolků
Adventní tradice
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V neděli 10. prosince 2017 odpoledne jsme se v Chelčicích sešli
u vánočního stromu, abychom si společně zazpívali, ozdobili vánoční strom a vyrobili si něco hezkého.
Zpívaly děti z divadelního souboru Chelčické štěstí, maminky,
děti ze školky a vlastně všichni, kdo přišli ke stromu. Potom děti
ozdobily vánoční strom svými ozdobami a program pokračoval
v obecní hospodě – tradičně ještě zpíváním dalších koled. Děti
z místní mateřské školy si připravily vánoční příběh o narození
Ježíška.

Po vystoupení dětí najednou zhasla světla a nešla již rozsvítit.
Vypadalo to, že místo tvoření budeme mít černou hodinku, ale
donesli jsme divadelní lampy a přítomní muži je natočili tak, že
jsme všichni dobře viděli.
Potom jsme postupně obcházeli tvořivé stolečky a vyráběli si
vánoční dekorace: malovali jsme si ozdoby roztaveným voskem,
zdobili jsme si přírodninami papírové věnce, vytvářeli a zdobili
skleněné svícny, vyráběli si misky se zápichy a také jsme zvládli
papírového andělíčka. K tomu všemu jsme se mohli občerstvit
výborným nealko punčem. I letos zde nabízel své výrobky Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Tyto adventní tradice neproběhly v režii žen z KPZ, ale maminek
z Klubíčka a jejich pomocnic, kterým tímto moc děkujeme.

M. Cinádrová

Tříkrálová chelčická sbírka
Je to jak na majáku
nikde však žádná loď
natáčím zrcadla
konejším vlnobití
Pak zdá se mi, že slyším
jak tiše šeptáš – pojď
šťastně si ztroskotáme
o Světlo které svítí…
Tato báseň Františka Novotného mi velice připomíná letošní již
18. novoroční obchůzku Třech králů. Na počátku je vždy chuť
hrstky malých kluků a holčiček a dvou dospělých jít s kůží na trh
po obchůzce Třech králů v Chelčicích a jejich okolí… a nikdy
nevíme, co nás na naší pouti chelčickými domovy čeká.
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Již tradičně jsme si zopakovali známou tříkrálovou koledu se
všemi šesti slokami, vyzkoušeli si nažehlené obleky pro Tři krále
společně s nově vyrobenými papírovými korunami (oboje nám
připravili přátelé z Chelčického domova sv. Linharta) a v sobotu
ráno ve Vodňanech před kostelem jsme dostali od otce Josefa
Prokeše požehnání pro nás koledníky i pro křídu, se kterou budeme psát požehnání na mnohé dveře chelčických domovů.
Sobotní den „Třech králů“, 6. ledna 2018, byl krásný slunečný
den a po loňských velkých mrazech jsme byli velmi vděčni za
toto krásné počasí. Rozdělili jsme se do dvou skupin a obcházeli
jak dolní, tak horní Chelčice. Mnozí naši spoluobčané na nás již
čekali venku u svých příbytků, mnozí nás pozvali na čaj, obdarovali děti dobrotami a také byli štědří ve prospěch registrované
obecní sbírky u Jihočeského kraje, která je určena dětem a aktivitám z.s. Mája-Tvořivé Chelčice a druhá polovina je věnovaná
na potřebnou zdravotní pomůcku či materiál pro uživatele Chelčického domova sv. Linharta.
Náš úkol byl ale ještě o něco složitější… děti rozdávaly světlo
a požehnání do našich domovů v Chelčicích. Ale především naději, že nejsme sami a že zdraví, pokoj a Boží požehnání jsou
hodnoty, které každý z nás potřebuje.
V letošní tříkrálové chelčické sbírce se sesbíralo díky velkorysosti spoluobčanů 9 106 Kč, kterých si nesmírně vážíme a děkujeme! Dokázali jste i letos udělat radost druhým… jste skvělí! A
za rok zase na viděnou…

Za tým šesti králů a jednoho pastýře
Klára Kavanová Mušková

Obec Chelčice a místní spolky
si dovolují pozvat občany na

3. obecní
SPOLEČENSKÝ PLES
17. 3. 2018 od 20.00 hod.
v Obecní hospodě
K tanci a poslechu hraje kapela V & J
Bohatá a hodnotná tombola
Předprodej a rezervace vstupenek na obecním úřadě
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