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Veliké noce
v Chelčicích
Letošní Velké noce mají nejdříve možný
časový termín. Termín Velikonoc se totiž
určuje podle jarního úplňku, a to první
neděle po prvním jarním úplňku. To letos
znamená, že úplněk je na Bílou sobotu a
hned Boží hod velikonoční, který připadá
na neděli, je první den po prvním úplňku.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Zamyšlení na téma
Obecní ples a nejenom ten

A tak když jsem se letos sešla u domečku za kostelem sv. Martina v Chelčicích
s dvaceti pěti dětmi – letošními koledníky
– začaly pro mě opravdové Velikonoce.
Předání tradice našich předků je velkým
symbolem a řehtačky a klapačky v rukách
mladých chlapců (a letos poprvé v Chelčicích chodily i dívky) nahrazují zvonění
zvonů ráno, v poledne a večer, a to od Zeleného čtvrtka až k Bílé sobotě. Řehtačky
i klapačky mohou být různé – malé do
ruky, ale i velké, které se vozí na trakaři.
Když se slaví Velikonoce, začíná u nás
zrovna jaro, ze země už vyrážejí první
stébla trávy a květiny, a stromech pučí
nové listí a do přírody se vrací život.
Lidé jaro vždycky vesele vítali. Zdobí
se velikonoční vajíčka a drobné figurky
mláďátek, která na jaře přicházejí na svět,
na velikonoční pondělí kluci honí holky
s pomlázkou a na oplátku bývají politi
studenou vodou. Tento dávný zvyk nevyjadřuje škodolibost, ale přání, aby se
i v nás život obnovoval a byl svěží jako
v čerstvých prutech nebo ve vodě.
Na stolech bývá spousta dobrot. Z těsta se
pečou bochánky, malé jidášky a beránci.
Na velikonoční ráno přinášejí lidé trochu
z připravovaného jídla do kostela, kněz
jim požehná pokrmy a oni je pak nesou
buď na svůj sváteční stůl, nebo osamělým
lidem pro radost.
A proč toto vše? V našich velikonočních
tradicích se kloubí staroslovanské zvyky a tradice křesťanské, však také žijeme v srdci křesťanské Evropy. Slavnost
Kristova zmrtvýchvstání je pro křesťany
největším svátkem. V noci na velikonoční neděli se před kostelem rozhoří oheň.
Lidé se u něj shromáždí a rozsvítí velikonoční svíci – paškál.
- pokračování na str. 10 -

Dne 17. března se konal již 4. Obecní ples, který se stal po předchozích spolkových,
fotbalistickém a maškarním jediným v naší malé obci. Letos nám po různých peripetiích s kapelou a termínem konání nakonec velmi dobře hrála kapela Maxa band
a k vidění bylo třeba i předtančení latinsko-amerických tanců v podání mladého
nadějného páru Terezy Ďurčové a Vojty Hronka z Českých Budějovic a vystoupení
členky skupiny Cetare. Povedená byla nakonec i tombola, která měla dvě části.
Tu klasickou s více než dvěma sty cen a slosovatelnou, kde byly hlavními cenami
např. průmyslový vysavač, křovinořez nebo kávovar. Po této stránce se letošní ples
myslím vydařil a děkuji všem, uživatelům a zaměstnancům Chelčického domova
sv. Linharta, Květě Polánské, Marii Valentové za pomoc s výrobou občerstvení,
Ivě Bukačové za krásnou výzdobu hospody a samozřejmě hasičům a fotbalistům
za přípravu tomboly a pořadatelskou službu v průběhu plesu. No a samozřejmě pak
i všem, kteří si našli čas a na ples dorazili, neboť člověk je stále tvor společenský a
nejenom doma u televize nebo počítače je člověku dobře.
V druhé části tohoto článku pak chci popsat situaci a rozhodující faktory nízkého
zájmu obyvatel Chelčic o veškerý spolkový život v obci a jeho vazby na Obecní hospodu. Tuto problematiku musíme vidět z několika úhlů pohledu. Jednak si
vůbec nemyslím, že je v Chelčicích málo možností společenského vyžití, ba naopak, těch akcí je v průběhu roku více než dost. Každý máme své zájmy. Dnešní
doba nabízí na rozdíl od dřívějška nespočet možností pasivní zábavy, a tak ne vždy
se nám chce za tou kulturou vyrazit. Nepomáhá bohužel ani lákavá a hodnotná
tombola či doprovodné aktivity v průběhu plesu. Letošní návštěvnost na obecním
plese byla tedy opět na hranici 50 osob. Bohužel opakuji, že to jenom potvrzuje
klesající trend návštěvnosti společenských akcí, se kterým se potýkáme nejenom
my v Chelčicích. Problémem však zůstává i stále se zhoršující stav naší obecní
hospody, jejíž stavebně technický stav stále totiž odpovídá době před rokem 1989,
a bohužel s ohledem na možnosti a priority obecního rozpočtu se zatím v následujících letech nedá očekávat jeho výrazné zlepšení. A motivace nájemce na zlepšení
situace s ohledem na nízkou návštěvnost hospody je samozřejmě také velmi malá.
Ono pak to nastavení priorit obce z hlediska investic není zase až tak složité a není
divu, že se oprava hospody stále nedostává na pořad dne.

J. Iral

Zpravodaj obce Chelčice			
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Zprávy z radnice
Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 22. 1. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu ing. Miroslava Duška a ing. Petra Nováka

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• rozpočtová opatření č. 10
• další strategii pro období 2018+ v oblasti odpadového hospodářství obce
• připojení se k výzvě České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb ohledně navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobně zdražení skládkovacích poplatků
• návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI014330045073/001 na akci „Chelčice – Záhorčí, samoty: NN
přip. + úprava“
• návrh rozpočtu obce na rok 2018 zejména v oblasti investičních výdajů
• poskytnutí dočasné bezúročné finanční výpomoci Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s. ve výši 300 000 Kč na provoz
sociálních služeb
• pronájem části pozemkové parcely č. 36/1 v k.ú. Chelčice
• uzavření smlouvy s firmou OsmoDry.cz, s.r.o., Dřínov na odstranění vlhkosti zdiva na objektu Mateřské školy čp. 2
• Akční plán na zlepšování pro rok 2018 projektu Zdravé město
a místní agendy 21 v Chelčicích
• znovu zařazení jednotlivých odběrných míst ve vlastnictví
obce do nového výběru dodavatele energií s využitím e-aukce
prostřednictvím e-Aukční síně e-CENTRE

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci starosty o aktuální situaci v bytovém hospodářství
obce
• informaci starosty o doporučení právního zástupce obce ve
věci majetkového vypořádání pozemků pro uvažovanou cyklostezku Chelčice – Vodňany
• informaci starosty o stavu těžebních prací na napadených porostech v obecních lesích
• informaci starosty o rozsahu a stavu likvidace kůrovcové kalamity v obecních lesích
• informaci starosty o průběhu realizace komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chelčice
• výpověď smlouvy firmy RETELA, s.r.o. o poskytování služeb v oblasti zajištění sběru, shromažďování elektrozařízení a
elektroodpadu k 30. 4. 2018

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

• využití nabídky firmy F.M.Partner s.r.o. na spoření formou
nabídky GOLDEN GATE CZ a.s. (nákup zlata a stříbra)

Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 13. 2. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a Jindřicha Turka

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 47/9 o výměře
21 m2 a p.č. 43/27 o výměře 250 m2

Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 1. 3. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Mgr. Ivu Bukačovou a ing. Věnceslavu
Jakubcovou

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• rozpočet Mateřské školy na rok 2018
• rozpočet obce v paragrafovém a položkovém znění na rok
2018
• realizaci projektu „Výměna bezdrátového rozhlasu“
• R. Janurovou do funkce knihovníka v Knihovně Petra Chelčického
• prodej pozemku č. 47/9 o výměře 21 m2 a č. 43/27 o výměře
250 m2 za cenu 320 Kč/m2
• výkup pozemku č. 93/5 o výměře 100 m2 za cenu 320 Kč/m2
• výkup pozemku č. 43/30 díl „a“ o výměře 3 m2 za cenu
320 Kč/m2 a pozemku č. 43/28 díl „b“ o výměře 130 m2 za
cenu 320 Kč/m2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• žádost o směnu pozemku č. 344/1 a pozemku č. 267/1. Případná směna bude řešena v rámci probíhajících KPÚ v k.ú.
Chelčice
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Zastupitelstvo obce souhlasí:
• s navrženým řešením JVS o odkupu části vodovodu a pověřuje
starostu dalším jednáním ve věci realizaci tohoto záměru

Zastupitelstvo obce projednalo:
• podnět „Společenství vlastníků jednotek Chelčice 96“ ve věci
srážkových vod zaplavujících pozemek ve vlastnictví SVL a
pověřuje starostu dalším jednáním o nápravě stavu

Zastupitelstvo obce vybralo:
• k plnění veřejné zakázky „Komunitní centrum Chelčice“
nabídku předloženou společností Kočí a.s. (IČ 46683046)
a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci své jubileum:
Tomáš Krump
Ondřej Brabec
Marie Píchová
Eliška Vavrušková
Marie Baloušková
Pavel Podlaha
Blažena Baloušková
Danuše Šebestová
Václav Pícha
Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
V únoru se narodily
Karolíně Hlavové a Janu Štemberkovi dcera Adéla,
Sandře Jankové a Lukáši Köhlerovi dcera Agáta
Gratulujeme!

Občánci v roce 2018
V neděli 18. března 2018 jsme přivítali v Chelčicích tyto nové občánky: Adélu Štemberkovou (rodiče Karolína Hlavová a Jan Štemberk), Abigail Bártovou (rodiče Pavla a Ondřej Bártovi), Miu Nídlovou (rodiče Pavlína Čejková a Václav Nídl) a Davida Tůmu (rodiče Milena Tůmová a Petr Bravenec).

Z
R
A
D
N
I
C
E

3

Zpravodaj obce Chelčice			

4

Březen - Duben

Zprávy z radnice

Z
R
A
D
N
I
C
E

Ročník XX. - 2018		

Tzv. zápis do mateřské školy není pro rodiče nic složitého. Vlastně jde jen o to získat žádost, vyplnit ji, nechat ji
potvrdit lékařem Vašeho dítěte a nakonec přinést do školky. Podrobné informace k zápisu naleznete níže, a pokud
si přece jen ještě nebudete jisti, není nic jednoduššího než nás kontaktovat.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte do mateřské školy je možné získat v období 3. dubna – 27. dubna 2018
třemi způsoby:
•

na vyžádání na mschelcice@seznam.cz

•

na webových stránkách školky http://www.mschelcice.cz

•

osobně v MŠ Chelčice

Rodiče předloží:
•
•
•
•
•
•

Důležité informace:
Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ
kontaktovat.
Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského
lékaře.

řádně vyplněnou žádost nejlépe s podpisy obou rodičů,
rodný list dítěte,
svůj občanský průkaz,
doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP
(např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.),
doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných
zástupců),
cizinci předloží potvrzení o pobytu v ČR

Každá žádost bude opatřena registračním číslem
Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte
z přijímacího řízení!

od 21. května 2018

od středy 2. 5. 2018 do čtvrtka 3. 5. 2018
vždy od 8:00 do 12:00 hod. v MŠ

Nejpozději od tohoto termínu můžete očekávat informaci o
přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

(Po domluvě lze zvolit i jiný termín, avšak poslední žádosti
budou přijímány nejpozději 3. 5. 2018 ve 12 hod.)

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu pod
přiděleným registračním číslem v prostorách MŠ a na webových
stránkách MŠ http://www.mschelcice.cz.

Ředitelka mateřské školy Chelčice, Chelčice 2, 389 01 Vodňany po dohodě se zřizovatelem Obcí Chelčice a v souladu s
§ 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví
následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Termín:			
			

od středy 2. 5. 2018
do čtvrtka 3. 5. 2018

Zahájení podání žádostí:

2. 5. 2018, 8:00 hod.

Ukončení podání žádostí:

3. 5. 2018, 12:00 hod.

Rodiče se dostaví i s dítětem, za které žádost podávají.
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Vánoční ruch utichl, užili jsme si vánočních prázdnin v kruhu
rodinném a do školky jsme přišli odpočatí. Děti přišly natěšené,
vždyť na ně taky čekala spousta nových hraček, se kterými si
ještě před prázdninami nestihly pořádně pohrát.
Hned po vánočních prázdninách 8. ledna nás potěšilo divadlo
„MÁMA A TÁTA“ s pohádkou „Štěstí za zlatku“. Mateřskou
školu ten samý den odpoledne navštívili zástupci ze Základní
školy a Gymnázia Vodňany, kteří předali rodičům předškoláků
cenné informace a zodpověděli vše, co rodiče zajímalo a co potřebují vědět před nástupem svých dětí do základní školy.
Začátkem února už jsme se připravovali a těšili na tolik očekávané masopustní období. Týden vyrábění masek, papírových klaunů, převleků, tancování a soutěžení. Nechyběly ani masopustní
koblihy od jedné maminky, po kterých se hned zaprášilo. Ještě
jednou DĚKUJEME! Využili jsme každý den, každou chvilku a
opravdu jsme si to užili nejen ve školce, ale i venku.
Když nám nasněžilo, hned jsme vyrazili na kopec u MŠ a pořádně se vydováděli na bobech a saních.

Velikonoční tvoření

Separace komunálního odpadu
v obci Chelčice

Všem přejeme radostné dny plné jarního sluníčka.

Kolektiv MŠ Chelčice

Obec Chelčice postupně realizuje projekt „Separace komunálního odpadu v obci Chelčice“ prostřednictvím dotačního projektu
Ministerstva životního prostředí resp. Státního fondu životního
prostředí. Prostřednictvím tohoto projektu obec postupně dle
průběhu administrace v roce 2018 pořídí techniku pro nakládání
s tříděným odpadem v obci: kolový nakladač, nosič kontejnerů,
kontejnery na bio odpad, štěpkovač dřevní hmoty a nádoby na
bioodpad pro domácnosti. O dalším průběhu realizace tohoto
projektu Vás budeme dále informovat.

IV. fáze – Přebírání potřebných dokumentů
21. 5. – 22. 5. 2018

kolektiv MŠ Chelčice

Začátkem března jsme se staršími dětmi začali nacvičovat pásmo na vítání nových občánků, které se uskutečnilo v neděli 18.
března 2018 v Chelčicích.
Všichni teď doufáme, že letošní zima brzy pomine a my všichni
společně oslavíme svátky jara!

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno písemně zásilkou do vlastních rukou žadatele.

V těchto dnech si mohou zákonní zástupci (nejlépe po domluvě
návštěvy s ředitelkou) osobně přebírat rozhodnutí o přijetí dítěte.
Přijďte, prosím, podepsat souhlas s přijetím Vašeho dítěte. Zároveň Vám předáme vše potřebné (informace, tiskopisy, evidenční
list atd.), které jsou potřebné pro nástup dítěte do naší mateřské
školy.

5

Dne 22. února jsme si vyjeli do Kulturního domu ve Vodňanech
na hudebně zábavný pořad Pavla Nováka ml. nazvaný „Zvěřinec“. Zde se děti zábavnou formou dozvěděly mnoho poučných
věcí nejen o zvířátkách, slušném chování apod., ale ještě si při
tom pěkně zazpívaly a zatančily.

III. fáze – Přijímací řízení

II. fáze – Sběr žádostí

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Chelčice

Březen - Duben

Zprávy z mateřské školky

Vstup dítěte do mateřské školy je většinou první velkou událostí v životě celé rodiny. Najednou si uvědomíte, že již
nebudete se svou ratolestí trávit tolik času, a je samozřejmé, že chcete, aby mateřská škola, kterou bude vaše dítě navštěvovat, měla hlavně hezký přístup k dětem, příjemné prostředí, kvalitní stravování a splňovala mnohá další kritéria, která jste si sami určili. Pokud ještě naši školku neznáte, můžete se kdykoli (raději po domluvě) přijít podívat.
Rádi Vás provedeme a přijdete-li i se svým dítětem, můžete ho nechat, aby se zapojilo do právě probíhající činnosti.

3. – 27. dubna 2018

Ročník XX. - 2018		
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Informace o zápisu do MŠ

I. fáze – Vydávání žádostí

Zpravodaj obce Chelčice			

V neděli 25. března 2018 se v Obecním hostinci uskutečnilo
předvelikonoční tvoření jarních aranžmá. Pozvali jsme si opět
floristku Hanu Milotovou, se kterou máme výborné zkušenosti
z minulých let, kdy nás učila např. balit dárky nebo vyrábět adventní věnce.

Klub KPZ

Zpravodaj obce Chelčice			

Z
R
A
D
N
I
C
E

6

Ročník XX. - 2018		

Zprávy z radnice

Březen - Duben

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XX. - 2018		

Březen - Duben

Zprávy z radnice
Historie z tepla domova - Obecní dražby
Státní Okresní archiv Strakonice uchovává i dosud nedigitalizované archiválie naší obce. Je mezi nimi i kniha „Protokol o dražbě 1936 – 1948“ obce Chelčice. Zaznamenává vlastně příjmy
do rozpočtu obce z jejího majetku. Z jednotlivých dražebních
záznamů se dozvídáme:
8. listopadu 1936 se konala dražba dříví – kmenů a výřezu.
86 položek, 671 kmenů za vyvolávací cenu 3 695 Kč se vydražilo
za 4 168 Kč. Přihazovalo se po koruně, ale některé stromy měly
vyvolávací cenu např. 50 Kč a byly prodány za 69 Kč, nejvyšší
rozdíl mezi nabídkou 60 Kč a konečnou cenou 106 Kč byl 46 Kč.
50 dražebních položek výřezu za vyvolávací cenu 1 350 Kč bylo
vydraženo za 1 515 Kč.
Dražba přinesla proti vyvolávacím cenám do obecního rozpočtu
navíc 638 Kč.
V podmínkách dražby bylo např., že kmeny musí být dobyty
s pařezem, jámy zaházeny a nejdéle do konce března příštího
roku odvezeny. Při nezaplacení do konce roku byl účtován úrok
5 %, kdo neměl zaplacené dříví z let dřívějších, nesměl se dražby zúčastnit. Vydražené částky se platily první neděli v prosinci
odpoledne u pokladníka obce. „Kolkovné poplatky z vydražení každého dílu je povinnen zaplatiti kupující ihned při placení
dříví první neděli v prosinci, kdo kolkovné nezaplatí ve lhůtě
stanovené činí se sám zodpovědným“ (doslovný přepis). Dražba
je opatřena kolky v celkové výši 68,1 Kč.
Ve stejný den se také konala dražba „vypravení obecní cesty v
lese“. „Na vypravení oné cesty se doveze 17 m3 štěrku a posejpky ze šudrovny obce Křepické a ze šudrovny v obecním lese
obce Chelčické“ (doslovný přepis).
Vyvolávací cena byla 7 Kč na 1 m3, vydražil Jan Honzík za
6,95 Kč, tedy za 118,15 Kč. Pod dražebním zápisem je připsaná
poznámka:
Níže podepsaný prohlašuje, že Jan Honzík dovezl na obecní cestu materiálu, štěrku i posýpky 17 m3. Matěj Holeček

13. března 1937 se opět dražilo dřevo, výřez v obecním lese.
V zápise je 29 položek, přičemž první položka je označena „Na
Masarykovu vartu“ bez uvedení ceny. Ostatních 28 položek
mělo vyvolávací cenu 750 Kč a byly vydraženy za 1 016 Kč.
Příhozy byly podstatně vyšší než 1 Kč, o výřezy byl velký zájem.
Zápis je opatřen kolky v celkové výši 11 Kč.
1. května 1937 se dražila tráva při obecních cestách, země
z obecních stok a štěrk a posejpky na obecní cesty. Tráva a zem
byly vydraženy za 108 Kč, zápis opatřen kolky celkem za 11 Kč.
Štěrk z lomu z Boudy a z Vepně vydražil František Kučera za
6 Kč proti vyvolávací ceně 7 Kč. Zápisem je stvrzeno: Odvezl
štěrku 52 m3 tj. 312 Kč František Kučera
Posýpku s lomu z Hůrek vydražil za 6,2 Kč proti vyvolávací
ceně 8 Kč Jan Honzík, celkem za 41,50 Kč do lesa na plantáže.
Zápisem stvrzeno:
Níže podepsaný obecní dozorce na cesty prohlašuje, že materiál
na obecní cesty, jak již nahoře uvedeno byl vydán. Matěj Holeček
Zápis o prodeji třešní (doslovný přepis):
„Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 25. dubna 1937, třešně obecní na průhoně měly býti prodány veřejnou dražbou neb
z volné ruky byla-li by přijatelná cena. Jelikož se hlásilo více
kupců na třešně, nabýdkovým řízením byly prodány třešně z volné ruky p. Václavu Vrábkovi sadaři z Vodňan, poněvadž podal
největší nabídku 500 Kč, slovy pět set korun čsl., kterýž obnos
složil hotově, čímž toto vlastnoručním podpisem kvituje.“
V Chelčicích dne 15. června 1937
Vrábek Václav 		
sadař			

Tomáš Tůma
starosta
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13. listopadu 1937 se dražilo dřevo v obecním lese, výřez a kmeny, podmínky dražby byly stejné jako dříve.
Z celkem 39 položek se dražilo 38 položek výřezu na hromadách
s vyvolávací cenou 1 685 Kč, které byly vydraženy za 2 044 Kč.
Položka č. 12 má zápis „Na Chudobynec Novotné“.
89 položek dřeva, celkem 372 kmenů bylo nabízeno za vyvolávací cenu 5 681 Kč a vydraženo za 6 774 Kč, zápis je opatřen
kolkovými známkami v celkové výši 95 Kč.
13. března 1938 se konala dražba pronájmu obecních rybníků
a to: … dva rybníky na drahách, jeden u Vojtěcha, v Brodě a
Haltýře…
Rybníky se pronajímaly na šest po sobě jdoucích let, tedy od 15.
března 1939 do 15. března 1945. „V rybnících těchto pronajímá
se jenom voda, potřebná k chovu ryb.“
Nájemce byl povinen každoročně na Vánoce dát majiteli louky,
přes níž vedla stoka, kterou se nahání rybník Bouda, dvě pěkný
ryby. Dále byl povinen po dobu pastvy nechat v rybníce v Boudě
husy a vepřový dobytek volně plavit a napájet. Rybník Haltýř
musel být ihned po slovení zahražen k nadržení vody. Ryby měly
být prodávány především pro spotřebu místních obyvatel. V neposlední řadě musel nájemce zaplatit kolkovné za dražbu.
Rybníky vydražil za 12 Kč ročně Adolf Faktor, zápis je opatřen
kolky celkem za 8 Kč.

povázky na obecní cesty a dovoz země do plantáže do obecního
lesa.
Pozemky se pronajímaly opět na 6 let od 20. září 1938 do 20. září
1944, nájemné se platilo předem vždy do 15. července každého
roku. Nájemce byl povinen pozemky po celou dobu řádně hnojit
a udržovat v hranicích, jak je do nájmu přijal. „Přes tyto pozemky jest volná jízda na obecní louku, kterou užívá obecní slouha a
pak na pole Jos. Píchy a Karla Holečka.
Pozemky vydražilo celkem 17 dražitelů za částku 547 Kč.
Trávu při obecních cestách rozepsanou na Travná cesta, K bušavej, K horám, Od Vojtěcha, Okolo Petroušky, Od Pechů pole, Od
Vojtěcha k Horám, Pod Amerikou, Od Kořínků pole, Petrouška,
Od Brodu, Bavorovec, Přes vepeň, Na Píchů louku, Po celinou
vydražili zájemci za celkem 114,60 Kč. Částky se pohybovaly
od 1,10 Kč (Pod Amerikou, vydražil Robert Slavíček) do 28 Kč
(Bavorovec, vydražil Josef Struka).
Zem vydražili Jan Teringl, Josef Pícha, Muška a Teska v celkem
šesti částech za 59,60 Kč
Malé dráhy v sedmi dílech vydražili Robert Slavíček, Josef Struka, Matěj Líkař, Josef Zelenka, Karel Líkař a Jan Vavruška za
celkem 277 Kč.
Zápis o dražbě je opatřen kolkovými známkami v celkové výši
80 Kč. Zajímavé je, že u zápisu jsou vylepeny kolky jak z roku
1919, tak i z roku 1938.

20. března 1938 se dražil pronájem obecních pozemků na vepni
a u Vojtěcha. Pozemky se pronajímaly na 6 roků po sobě jdoucích, od 20. září 1938 do 20. září 1944. Nájem se platil předem
do 15. března každého roku s 5% úrokem z prodlení za každý půl
rok. Nájemce neplatil daně a přirážky, kromě daně z obratu, ale
neměl také práva náhrady za jakoukoliv škodu a na podíl z honitby. Nájemce byl povinen pozemky řádně vzdělávati a udržovati.
„V případě, že by obec chtěla během šesti roků sázeti stromky
ovocné na mezích mezi pozemky zvané na vepni, nesmí si činiti najímatel žádných nároků na nějakou slevu“ (doslovný přepis). Pozemky Na vepni vydražilo celkem 11 dražitelů za částku
297 Kč. Pozemky u Vojtěcha sedm dražitelů za 199 Kč. Zápis je
opatřen kolovými známkami v celkové výši 28 Kč.
20. března 1938 se také prodávala lípa a výřez v obecním lese.
22 položek výřezu na hromadě za vyvolávací cenu 425 Kč bylo
vydraženo za 513 Kč. Lípa byla rozdělena na 3 díly, které vydražil Malec za celkem 43 Kč. Zápis je opatřen 5Kč a 6Kč kolkem.
Zápis při dražbě na vyhazování stok při obecních cestách
Díl 1. vydražil 1 m Zelenka 25 hal. 52 m = 13 Kč
Díl 2. –„–		
35 hal. 102 m = 35 Kč
Díl 3. –„–
Tom. Vokatý 45 hal. 186 m = 83,70 Kč
Díl 5. –„–
Václav Mach 25 hal. 150 m = 37,50 Kč
Díl 6. –„–
Tom. Vokatý 25 hal. 35 m = 8,75 Kč
Díl 7. –„–
Tom. Vokatý 26 hal.
Díl 8. –„–
Pešek Jan 35 hal 115 m = 40,35 Kč
1. května 1938 se dražil pronájem obecních pozemků (drah),
trávy při obecních cestách, země při obecních cestách a dražba
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12. června 1939 se opět dražily třešně V průhoně.
Třešně se prodávaly na jeden rok, platilo se ihned hotově. Třešně
V průhoně vydražil včetně
30K kolkových známek za 1 540 K František Sedlák.
19. října 1939 se dražilo dříví v obecním lese.
Zápis je proti minulým neúplný. 121 položek představovalo 532
stromů, ale u posledních tří položek není počet stromů uveden.
Pouze u 63 položek je uvedena vyvolávací cena, ostatní záznamy chybí. Celkově bylo dřevo vydraženo za 15 988 K. Dražily
se také probírky na hromadách, celkem 87 položek. Vyvolávací
ceny nejsou uvedeny, probírky byly vydraženy za 6 075 K, zápis
je oblepen kolkovými známkami za celkem 648,80 K.
13. dubna 1940 se prodávala odpadní chvoj a pařezy.
„Chvůj“ musela být odvezena do poloviny května, zaplaceno
muselo být před odvozem z lesa. Draženo bylo 65 položek za
nabídkovou cenu 2 260 K a vydraženo bylo za 2 509 K. Pařezů
se dražilo 16 položek za vyvolávací cenu 290 K a vydraženo
bylo za 331 K. Kolků bylo za 73,2 K.

Z

okresního úřadu Vodňany konala dražba trávy při obecních
cestách. Zaplaceno za ni muselo být do 25. května a vydražila
se za celkem 192 K.
4. května 1942 prodávala obec chvoj a pařezy v obecním lese
zvaném „Hůrky“. Chvoje bylo celkem šest položek rozdělených
na malá forka (0,2 m3) za 10 K, menší fůra (0,8 m3) za 40 K,
jedna fůra (1 m3) za 50 K. Celkem prodej vynesl 240 K.
Pařezy byly za dvě ceny 0,8 m3 za 20 K a 1 m3 za 25 K a přinesly
90 K do obecní pokladny.
Další zápis je až z roku 1946, kdy 8. dubna 1946 nabízela obec
pronájem obecních pozemků (polí a luk). Pronájem byl opět na
šest po sobě jdoucích roků od 20. září 1946 do 20. září 1951.
Jaká byla vyvolávací cena, není v zápise uvedeno. Nicméně tyto
pozemky – Pole nad Křepici, u Vojtěcha, Pole pod Hůrky, Pole
na Americe, na Drahách, malej dráha (doslovný přepis) byly
vydraženy za celkem 1 732 Kčs. Zajímavé je, zápis je opatřen
kolkovými známkami Československé republiky z roku 1938
v celkové hodnotě 157 Kč.

1. května 1940 se dražil pronájem pastvy a prodej trávy u obecních cest a to na jeden rok.
4 pastviny byly vydraženy za 133 K. Cesty byly rozděleny na 15
dílů a celkově přinesly 140,9 K do obecního rozpočtu. 0,50 K
zaplatil za cestu „Pod Celinou“ Pavel Vokatý, nejvíce 47 K za
cestu „V Brodě“ Josef Zelenka.
19. května 1940 nabízela obec k pronájmu pozemky tzv. „na
Americe“ a „pod Hůrky“.
Pozemky se pronajímaly na 6 po sobě jdoucích let od 20. září
1940 do 20. září 1946, platilo se předem k 15. červnu. Díl „na
Americe“ byl rozdělen na 11 částí a byl vydražen za celkem
698 K. Díl „Pod Hůrky“ byl rozdělen na 7 částí a přinesl 395 K.
12. prosince 1940 se dražila chvoj v Hůrkách.
Devatenáct dražitelů nabídlo proti vyvolávací ceně 620 K 699 K.

30. listopadu 1938 se opět dražilo obecní dřevo, výřez i kmeny.
Z 82 položek výřezu byla položka č. 24 určena pro „Chudobynec“, ostatní byly vydraženy za 4 006 Kč, což bylo o 691 Kč
více proti vyvolávací ceně. Kmenů se nabízelo celkem 134 položek resp. 550 ks za vyvolávací cenu 9 260 Kč, vydraženy byly
za 10 387 Kč. Zájem o dřevo byl velký, hlavně o výřezy, které
přinesly o 20,8 % více proti vyvolávající ceně, na rozdíl od kmenů, které přinesly pouhých 12,2 % ceny navíc. Kolky byly za
148 Kč.

6. dubna 1941 se konala dražba chvoje a vyvrácených pařezů
v Hůrkách.

5. března 1939 se konal „prodej starých stromů po návsi“.
31 položek představovalo 56 stromů za vyvolávací cenu 660 K,
bylo vydraženo za 791 K a opatřeno kolky v ceně 10 K.

17. května 1942 nabízel obecní úřad šestiletý pronájem obecních
pozemků par. č. 447 a 448 od 28. září 1942 do 28. září 1948.
Přednostní právo nájmu měli stávající nájemci, cena nájmu byla
zvýšena o 1/3 proti nájmu předešlému a byla stanovena okr. úřadem ve Vodňanech výnosem č.j. 12460/42 ze dne 30. 4. 1942.
Pozemky byly vydraženy za 551 Kč.

5. dubna 1939 se dražil výřez v obecním lese.
19 položek bylo nabízeno za 1 055 Kč a vydraženo za 1 275 Kč.
Kolkové známky byly za 25 Kč.

Březen - Duben

26 položek bylo nabízeno za 1 100 K a bylo vydraženo za
1 262 K. Kolkové známky byly ve výši 35,80 K.
Protokol o dražbě pronájmu pastvin a palouku v Brodě a na prodej trávy u obecních cest z 10. května 1941 je přeškrtnutý. Zápis
je sice oblepen kolkovými známkami, ale opakovaně přeškrtnut
jak černým perem, tak i červenou tužkou.

Ve stejný den, tedy 17. 5. 1942 se s odkazem na stejný výnos

Poslední zápis v knize je z roku 1948. Předmětem byl pronájem
obecních rybníků.
Pronájem byl nabízen opět na dobu šesti po sobě jdoucích letech
od 15. března 1949 do roku 1955. „Rybníky jsou to u Vojtěcha,
v Brodě, dráhy, haltýř a bouďák“ (doslovný přepis). Majiteli louky náležely dvě pěkné ryby na Vánoce, v rybníce v Boudě musel
nájemce ponechat husy volně plavit a napájet, rybník Haltýř měl
být po výlovu „ihned zahražen k nadržení vody“, ryby opět přednostně prodávat místním obyvatelům…
v bodě 7 bylo uvedeno:
Rybník Haltýř a Bouďák musí být pouštěn jenom s dohodou
místního národ. výboru, v rybníkách na drahách nesmí nájemce
zakazovat koupání v letní dobu a dále po dobu koupání se nesmí
rybníky ničím znečištovat (doslovný přepis).
Zápis je proveden perem s černým inkoustem. K zápisu je fialovou propisovačkou, jiným rukopisem připsáno: Na rybníkách ve
vsi musí nájemce nechati volně plaviti veškerou drůbež.
Rybníky Haltýř, Bouďák a Draha dolejší a hořejší vydražil
František Sedlák za 2 100 Kč, rybník v Boudě Tomáš Tůma za
800 Kč a rybník u Vojtěcha Jan Honzík za 60 Kč. I tento zápis je
opatřen kolky v celkové výši 60 Kčs z roku 1938.
Věříme, že pro čtenáře se nejedná o pouhý chronologický přehled možná zmatečných čísel. Kniha těchto zápisů je o hospodaření obce, o péči o majetek obce, je důkazem změn cen v průběhu 12 let i o životě jejích obyvatel. Státní archiv ukrývá i další
zajímavé záznamy. O nich zase příště.

M. Vacková
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Před rokem, kdy jsem tu před Vámi stál, jsem si myslel, že je to
naposledy. Jak vidíte, tak to tak není. To je život, život přináší
takové situace a já jsem rád, že zde mohu již počtvrté stát.
Ono je to vlastně dost podobné i v tom našem spolku. Každý měsíc přináší jiné aktivity a události, o kterých někdy ani nevíme,
že vzniknou, nebo na druhou stranu předpokládáme, že některé
aktivity zde budou i za měsíc či za rok. Že se budou opakovat,
ale pak je tomu úplně jinak.
Je to právě ta vyváženost spontánních a pravidelných akcí, které
z našeho spolku dělají to, čím je. Jako příklad slouží aktivity
spolků, které, protože chtějí a mají náladu, zorganizují výlet,
společenskou akci nebo i nějaké sportovní klání. Mám vždycky
radost, když nás někdo osloví s tím, že by potřeboval pomoct
s takovou akcí. Je to pro nás vždy důkaz, že přemýšlíme o tom,
jak udělat naši obec lepší.
Těmto spontánním akcím jdou ruku k ruce akce pravidelné a
skvěle organizované. Jako příklad zde může posloužit Chelčický škrpál, stavení máje, loučení s prázdninami či Živý betlém.
Každá z těchto událostí vyžaduje úsilí, přípravu a obětování.
Někdy je to jen kvůli pár hodinám či minutám. V těchto chvílích se všechno propojí a vytvoří se zážitek, o kterém si můžeme
povídat a bavit se nad ním delší dobu po skončení. Tyto akce
vytvářejí dlouhé tradice.
Takový Škrpál nebo Živý betlém už mají desetiletou tradici. To
je v dnešní době, kdy se věci mění každou vteřinou, úctyhodné.
My můžeme být rádi, že takové aktivity u nás máme.
A pak tu jsou i spolky, které svou činnost provozují na týdenní
úrovni. K tomu, aby takto mohl nějaký spolek fungovat, potřebujete ohromné množství úsilí, času a leckdy i vlastních peněz
proto, aby vše mohlo jít přesně podle plánu. Protože za tím vším
stojí mnohdy jen jeden nebo dva lidé. Takových aktivit máme
v Chelčicích opravdu dost. Za příklad bych rád dal keramický
kroužek, Klubíčko, ale také Poker club. Téměř každý týden
v roce můžete členy či hosty těchto spolků potkat, jak vytvářejí
nové věcí nebo se prostě jen baví. Baví se tím, co jim dělá radost.

Veliké noce v Chelčicích
- pokračování ze str. 1 -
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Chelčický domov sv. Linharta

Výroční zpráva Mája-Tvořivé Chelčice za rok 2017
Vážení členové spolku Mája Tvořivé Chelčice, z.s.
dovolte mi, abych Vám přednesl výroční zprávu za rok 2017.

Zpravodaj obce Chelčice			

Exotika cestování

Je jedno, jestli spolky a jejich členové fungují jednou denně, jednou týdně či měsíčně nebo dokonce jen jednou za rok. Tady je
potřeba ocenit veškerou aktivitu. Protože všichni ti si našli čas,
který mohli strávit relaxací na gauči, prací na zahradě nebo jen u
skleničky něčeho dobrého. Všichni ti si udělali čas pro nás ostatní
nebo pro děti, kterých je kolem nás v obci stále dost.
To všechno je potřeba podporovat, snažit se vytvářet prostředí
pro takové činnosti, které vedou k rozvoji naší komunity tady
v Chelčicích. Protože tím vytváříme svůj domov a místo, kam se
po náročném dni v práci chceme vracet.

Na Malém náměstí v Písku v Městské knihovně Písek jsme 25.
ledna 2018 prožili s uživateli Chelčického domova sv. Linharta,
Horizontu Protivín a Písek a Duhy Písek velmi pěkné odpoledne. Vernisáž s názvem „Exotika cestování“ byla vyvrcholením
celoročního naučného projektu písecké knihovny „Klub cestovatelů“, který byl zaměřený pro lidi s mentálními a psychickými
handicapy. Využívali ho jak uživatelé naší sociálně terapeutické
dílny, tak také nové služby pro lidi s psychickými zátěžemi – sociální rehabilitace.

Troufám si říct, že když požádáte kohokoliv vedle sebe o pomoc
v organizaci jakékoliv akce, tak se Vám jen zřídka dostane odmítnutí. Každý se bude snažit nějakým způsobem pomoci.

Tímto bych Vás chtěl do dalšího roku podpořit. Dát Vám kuráž
do pořádání kulturních akcí. Nesmíme se nechat odradit například tím, že přijde malý počet lidí nebo že nám vzniknou nějaké
problémy. Ty je potřeba překonat. Nás to přeci neživí. Pro nás
není měřítkem úspěchu to, kolik prodáme vstupenek. Pro nás má
být přeci ukazatelem úspěšné akce to, jestli si ten den či večer
užijeme a jestli odcházíme domů spokojení.
Tímto bych rád popřál všem členům i jednotlivým spolkům hodně úspěchů, životního štěstí a zdraví do dalšího roku, ať si co
možná nejvíc užijeme to, co život přinese a můžeme se radovat
z té společnosti, kterou u nás v Chelčicích vytváříme.

Husův dům a naše prezentace
při shromáždění a křtu knihy

Po přečtení výroční zprávy následovala zajímavá prezentace
nové knihy Martina Jindry s názvem „Sáhnout si do ran tohoto
světě – perzekuce a rezistence CČSH v letech 1938–1945“.
Husovu sboru k jeho výročí gratulujeme a děkujeme, že společně
vytváříme společenství pro všechny potřebné.
Obrazy odrážely naše cestovatelské touhy, fantazii vzdálených
světů, barevnost života a radost z nacházení této rozmanitosti.
Barevné velkoplošné obrazy doplněné křehkými grafickými
listy vytvořenými v Horizontu a Duze byly velkým zážitkem
pro mnohé návštěvníky vernisáže. Přejeme této výstavě, aby
oslovila mnohé čtenáře, a to nejen z Písecka.

Srdečně gratulují všichni Linhartovští

Zapojujeme se do akce
„Přeplav svůj La Manche“

Linhartovští výtvarníci

Valentýnské tvoření
s floristkou Zdeničkou Gebrovou

Petr Novák, předseda z.s. Mája-Tvořivé Chelčice
Pak vejdou do tmavého kostela. Od paškálu se postupně zapaluje
víc a více svíček, lidé je nesou v rukou a noc se od nich rozjasní.
Začne se zase zpívat, rozezvučí se zvony a varhany. A chelčickým koledníkům opět na rok přestává služba, mohou uklidit své
řehtačky a vyčkat na další Velké noci v příštím roce.
Je to živoucí koloběh předávání tradic v našich rodinách i našich
obcích. Je krásné sledovat, jak stárneme a jak neustále přichází
mladší a mladší, kteří se chtějí napojit na tuto nekončící se nit
našeho žití v naší malé obci.
Velkým poselstvím a zároveň hlubokým tajemstvím Velikonoc
zůstává, že Kristus vstal z mrtvých a přemohl smrt a my se nemusíme bát…
Přeji nám všem, milí obyvatelé Chelčic, na tvářích radost z tohoto nového příchodu živoucího jara!

Klára KM.

Ve čtvrtek 8. února, v předstihu valentýnského svátku, k nám zavítali manželé Gebrovi z ukázkové přírodní zahrady v Plavsku,
naši dlouholetí přátelé a dobrovolníci Domova, a přivezli nám
kromě krásných přírodních materiálů, jarních cibulovin, výborného zeleninového salátu a rybí pomazánky ke svačině také a
především dobrou náladu, veselou mysl a chuť zkusit zase něco
nového. Letošní floristické trendy jara 2018, jak nám Zdenička
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Klára Kavanová Mušková

V neděli 18. února 2018 proběhla v Husově domě – ve sboru
CČSH – oslava ke 40. výročí shromáždění. Účastnili se jí bratři a sestry sboru a během programu vystoupili uživatelé sociální rehabilitace s muzikoterapeutem panem Maulem. Kolegyně
Barbora Široká a Klára Kavanová Mušková prezentovaly práci Chelčického domova sv. Linharta jak v Husově domě, tak v
Chelčicích.

Právě tu podporu pro to, abychom tento domov mohli vytvářet,
dáváme my všichni tady ve spolku Mája-Tvořivé Chelčice. Kdykoliv se nám může stát, že budeme chtít zorganizovat něco pro
své děti nebo kamarády nebo proto budeme hledat finance. Obojí
můžeme najít v naší Máje.

To samé platí o finančním příspěvku. Kdykoliv se můžete obrátit
na kohokoliv z rady Máji o pomoc. A já Vám mohu garantovat,
že budeme hledat možnosti, jak Vám pomoci. V minulém roce
se stejné podpory dostalo pro několik spolků. Pro příklad uvedu
divadlo, keramický kroužek, Čtyřlístek, Poker club. Velkou výhodou je i propojení s obecním úřadem, který Mája má. To nám
pomáhá zvláště v organizaci velkých společenských a kulturních
akcí, kterých bylo v posledních letech hned několik.

Gebrová vysvětlila, se nesou v přírodním stylu a s dekoracemi
z papíru. Dopoledne si uživatelé vyráběli krásná mechová srdce
pro své milé a odpoledne nechybělo vyrábění ze sena, mechu a
především dekorace z prošitých papírů ze starých cizojazyčných
knih. Podívejte se na fotografie, jaká krása tento den v Linhartu
vznikala...

Zdravé město Prachatice společně s Klubem SenSen Prachatice a
SeniorPointem Prachatice nabízelo po celý měsíc únor sportovní
aktivitu nejen pro seniory v Plaveckém bazénu v Prachaticích.
Cílem kampaně bylo zvládnout během celého měsíce společně
34 kilometrů za město Prachatice. Partnerem akce byla VZP a
Nadace Charty 77. Podmínky závodu byly: dvojici musí být více
jak sto let dohromady, musí uplavat 50 metrů dohromady a mít
dobrou náladu.
Linhart se dne 20. 2. 2018 připojil do prachatické plavecké akce.
Děkujeme za skvělý tip. Rádi jsme si zaplavali a zapracovali na
svém osobním rekordu. Odměnou nám byl skvělý oběd v indické
restauraci.

Soňa Z. a plavci
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Trénování paměti
V rámci Týdne paměti (12. – 16. 3. 2018) jsme se účastnili dvou
přednášek na téma Jak trénovat paměť. Jednalo se o teoretickou
část, praktické ukázky a různá cvičení. Přednáška trvala cca 2
hodiny a uskutečnila se jak v Husově domě v Českých Budějovicích, tak v Chelčicích. Vyslechli jsme si základy teorie paměti,
vyptali se na všechno, co nás kolem tohoto tématu zajímalo, a
zkusili si jednoduchý test paměti. Děkujeme lektorkám paní Romaně Boškové a Kláře Mrkvičkové za zajímavě podané téma.

M. Cinádrová

Pasovské jaro 2018
V neděli 12. března 2018 doputovaly dvě zástupkyně Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. za průtrže jarního deště k Dunaji
na veletrh Pasovské jaro 2018, a to přímo do stánku Evropského
regionu Dunaj–Vltava (ERDV), který měl na výstavě svou expozici.

Dělá z lidí lidi… a to je obrovská hodnota. I kdyby výměna názorů na sociálních sítích měla tisíc emotikonů, nenahradí skutečné emoce způsobené osobním setkáním. Osobní setkání dává
inspiraci, motivaci a opravdovost… úsměv, gesta, vůně, barva
hlasu… ono „člověčenství“, které vyhraňuje podstatu lidství.
Ráda bych Evropskému regionu Dunaj – Vltava popřála obohacení, navázání, posílení co nejvíce osobních vztahů a aby lidé
měli možnost zjistit, jací lidé opravdu jsou, a ne jakými chtějí
být…

Za Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.,
Klára Kavanová Mušková, ředitelka společnosti

Jelikož jsme se letos nesešli na obvyklých
Velikonočních tradicích, nabízíme Vám
V sobotu dne 7. 4. 2018 v době od 13.00 do 16.00 hodin proběhne
na Lomci v prostorách budoucího týdenního stacionáře
Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

možnost jarního tvoření na

,, Den otevřených dveří pro sponzory a dárce “

Jarních tradicích
spojených s oslavou Dne Země

VVsobotu
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2018vvdobě
doběod
od13.00
13.00do
do16.00
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Domov
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Žlutý Petrklíč,
Petrklíč, z.s.
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,, Den otevřených dveří pro sponzory a dárce “

,, Den otevřených dveří pro veřejnost “

Letošní rok jsme prožívali předvelikonoční přípravy všemi směry,
jak v Chelčickém domově sv. Linharta, tak při Velikonoční dílně
v Číčenicích, ale i s odbornou floristkou v chelčickém hostinci,
kde Klub pohody a zábavy pořádal kurz velikonočních dekorací.

Provoz týdenního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
je plánovaný na podzim roku 2018.

V průběhu devíti dnů se zde na veletrhu prezentují všechny regiony, které patří do ERDV, a to jak s hospodářským, sociálním, tak
společenským rozvojem Bavorska, Čech i Rakouska. Zvláště oblast hospodářství, turismu, kultury, sociální sféry a vzdělání přesahují hranice jednotlivých zemí a zvyšují tak atraktivitu regionů.
Právě z těchto důvodů v roce 2012 Evropský region Dunaj-Vltava vznikl a příhraniční regiony v trojúhelníku tří zemí – České republiky, Německa a Rakouska – spolu komunikují a spolupracují.

Březen - Duben

Oznámení

V sobotu dne 5. 5. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin se koná
Srdečně Vás zveme do nově zrekonstruovaných a vybavených
na Lomci v prostorách budoucího týdenního stacionáře
prostor budoucího týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

V sobotu 24. března následovala Velikonoční dílna v Číčenicích,
kterou podpořil Oranžový rok ČEZ a kde jsme s chelčickými
kolegyněmi měli připravenou velikonoční tvořivou dílnu pro
širokou veřejnost na pěti stanovištích (jarní věnce, dekorace, zápichy, dětské velikonoční vyrábění a další).

Silně jsem si zde na veletrhu uvědomila, že možnost společně
vytvářet prostor pro rozvoj lidí, obohacený o zážitky, dává nové
podněty z osobních setkání a že tato setkání jsou velmi přínosná.
Osobní komunikace je jedinečný a ničím nenahraditelný kontakt, který nastavuje tvář realitě, příležitosti, zážitku i zkušenosti.

Ročník XX. - 2018		

Velikonoční tvořivé dílny
v Chelčicích i v Číčenicích

Jarní květináčky a keramické velikonoční dekorace jsme v chelčickém Domově vytvářeli postupně již od ledna letošního roku a
vše se zúročilo v předvelikonoční době, kdy ve čtvrtek 22. března zavítala do Domova floristka Zdeňka Gebrová z ukázkové
přírodní zahrady v Plavsku. Dopoledne učila uživatele sociálně
terapeutických dílen a v odpoledních hodinách uživatele sociálně aktivizačních služeb jednoduché dekorační techniky a zdobení velikonočních zápichů s jarními květinami.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli s Jihočeským krajem a s Evropským regionem Dunaj–Vltava spolupracovat a na veletrhu
třech zemí vystavovat práce našich sociálně terapeutických dílen
společně s jarními dekoracemi a letáky jihočeského turismu a
cestovního ruchu. Kromě prezentace Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s., byla na stánku prezentována Linecká stezka,
turistická oblast PodKletí a destinační společnost Jihočeský
venkov. Osobně bych chtěla poděkovat paní Simoně Standler,
zástupkyni vedoucí kanceláře ERDV, a paní Vladimíře Hrdinové
z kanceláře hejtmanky Jihočeského kraje.

Zpravodaj obce Chelčice			

,, Den otevřených dveří pro veřejnost “

Srdečně Vás zveme do nově zrekonstruovaných a vybavených
prostor budoucího týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Provoz týdenního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
je plánovaný na podzim roku 2018.

Těšíme se na Vás
v pátek 20. dubna 2018 od 15 hod.
v prostorách přírodní zahrady domova
Co Vás čeká?
•

tvořivá stanoviště

•

přírodovědné soutěže pro malé i velké
účastníky

•

tradiční pečené dobroty na ohni

Vstupné: Přijďte v zeleném oblečení!

zaměstnanci a uživatelé
Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“

Ani letos nechybělo v Chelčicích pletení pomlázek s Mírou Duškem, které letos probíhalo v rámci velikonoční keramické dílny
v Linhartu, kdy kromě pomlázky si každý mohl něco vytvořit
z keramiky, plstě či osázet jarní keramickou mísu květinami.
Zkrátka předvelikonoční přípravy dosáhly maxima a v tichu a
klidu začal velikonoční pašijový týden.

Klára KM.
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Členové zapsaného spolku „Mája-Tvořivé Chelčice“, Klubu pohody a zábavy,
Vás zvou na letos již XII. ročník turistického pochodu

CHELČICKÝ ŠKRPÁL,
který plánujeme na sobotu 21. dubna 2018.
Start tradičně v 9 hod. dopoledne od obecního úřadu v Chelčicích (zápis do startovní
listiny, informace a mapky připraveny)
Startovné: 30 Kč
Občerstvení v cíli zajištěno.
Každý pochodník obdrží pamětní medaili a diplom na památku.

Přijďte, těšíme se na Vás!

Případné info: Mob.: +420 604 244 196, E-mail: frslavik@centrum.cz

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE
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