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Slavnosti květů 2018

Již brzy budeme slavit Svatojánské slavnosti, ohněm, průvodem ke kapli sv. Máří
Magdalény, kde bude harfový koncert.
Noc sv. Jana, kdy se údajně dějí podivuhodné věci, létají svatojánská světélka,
otvírají se zemské poklady.
Tohle mi vždycky vrtalo hlavou… a dnes to
beru tak, že nám Země vydává své bohatství, své dary právě v této době nejhojněji,
neboť slunce stojí v nadhlavníku nejvýše, a
právě v této době má vše největší sílu.
V dnešní době jsme již zvyklí nakupovat
potraviny v supermarketech a léčebné prostředky v lékárnách. Ale nebývalo tomu
tak vždycky. V některých rodinách si babičky a dědečkové dodnes pamatují na
období nouze, během nichž nebylo nikde
nic k dostání a lidé si tak museli k obživě
shánět všelijaké divoce rostoucí „plevele“.
Vnímám, jak skoro u každého z nás se
projevuje odcizení se přírodě. Stále častěji jsou vidět lidé, kteří chodí běhat, jezdí
na kolech, a místo toho, aby na sebe nechali působit zvuky přírody, nasadí si sluchátka, nevidí napravo ani nalevo. Stále
více si uvědomuji, jak léčebné chvíle jsou
chvíle ticha v lese, kdy můžeme čerpat
ze zvuků lesa. Každý strom vydává jinou
melodii svým listovím. Podílí se na tom
hodně vítr. Indiáni říkají: „Když v lese
spadne list ze stromu, orel to vidí, vlk to
slyší a medvěd to cítí.“
A právě v těchto chvílích vnímání sebe
sama můžeme prožít jasnou představu,
jak mít rád druhé lidi. Musíme či měli bychom nejprve mít rádi sami sebe. Kdo by
totiž nás měl chválit a mít nás rádi, když
to nebudeme v první řadě my sami? Milovat sebe, své tělo, mysl i duši, a to bezpodmínečně. Přijmout sebe takové, jací
jsme, se vším všudy – vzhledem, návyky,
zlozvyky, chybami, minulostí i se všemi
vlastnostmi. Dokázat se pochválit bez
ohledu na to, co si o nás druzí myslí.

16. ročník tradiční cykloturistické akce Slavnosti květů 2018 startoval 5. května
v devět hodin ráno u kostela sv. Martina v Chelčicích. Ovocnářskou cyklotrasou se
rozhodlo letos vyrazit přes 400 cyklistů – při startu zaplnili prostor mezi kostelem,
přírodní zahradou Chelčického domova až k obecní vile.
Dobrý start a příjemnou cestu popřáli cyklistům zástupci organizátorů akce Ing.
Marie Kabátová, Jiří Iral a Jaroslav Muška.
Trasy Slavnosti květů směřovaly letos na Lhenicko, Mičovicko a také již potřetí
na Pištínsko, kde se od 13 hodin konala kulinářská akce „Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem“ se zaměřením na
regionální produkci a výrobky z ní. Tuto akci pořádala obec Pištín a podpořila ji
Celostátní síť pro venkov.
V průběhu celé trasy mohli cyklisté ochutnávat místní produkty. Na bezpečnost
ovocnářské trasy dohlíželo doprovodné vozidlo.
Celá cykloturistická akce byla
pořádána mikroregionem Chelčicko-Lhenickým, svazkem obcí
ve spolupráci s tradičními partnery
– MAS Rozkvět, z.s., Mája-Tvořivě Chelčice, z.s., Unií ovocnářů
jižních a západních Čech a místním zpracovatelem ovoce Zemcheba, a.s. Akci podpořila grantem
Nadace Jihočeské cyklostezky.
Dalšími partnery akce byly SMS
ČR, Jihočeský kraj, Skupina ČEZ
a Česká pojišťovna.

Abychom mohli mít doopravdy rádi druhé lidi, musíme se nejdříve naučit mít rádi
sami sebe. Milujme se skutečně, a potom
pro nás bude mnohem snadnější milovat
i ostatní

Letošní Slavnosti květů byly zkrátka atypické: jednak už byla většina ovocných
dřevin odkvetlá, počasí pro cyklistiku přímo ideální, účast rekordní, degustační
vzorky dokonale vyčerpány, kdo jel později, měl smůlu. A to je dobře.

Chraňme si tyto okamžiky…

Na shledanou na Slavnostech plodů 29. září v Jámě.

Klára KM.

M. Cinádrová
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Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 18. 4. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu ing. Miroslava Duška a Jindřicha Turka

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
•
•
•

program Zastupitelstva obce beze změn
rozpočtové opatření č. 1
přerušení provozu MŠ a ŠJ Chelčice od 9. 7. 2018 do 17. 8. 2018
bezúplatný pronájem části obecního pozemku p.č. 5/15 o výměře 43 m2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci starosty o postupu realizace projektu „Separace komunálního odpadu v obci Chelčice“

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• prodej části pozemku p.č. 318/1 o výměře 3 000 m2

Zastupitelstvo obce projednalo:
• stávající pravidla pro pořadník žádostí o prodej stavebních
parcel a rozhodlo o jejich zrušení. Nadále bude postupováno
při prodeji stavebních parcel ve vlastnictví obce v souladu se
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., tzn. formou zveřejnění
záměru a formou veřejné dražby nebo obálkové metody

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V těchto dnech oslaví v naší obci své jubileum:
Lubomír Valenta
Iva Janková
Jan Honzík
Vojtěch Valenta
Anna Kašparová
Marie Kortusová
Jaroslav Vokatý

Miroslav Vavruška nejml.
Marie Podlahová
Marie Machová
Marta Valentová
Jan Konvička
Anna Kvasničková
Karel Holeček

Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

Američané po stopách svých předků v Chelčicích
Návštěva manželů z Virginie po stopách svých předků Rokůskových z Chelčic a Újezdu nás mile překvapila svým zájmem nejen
o Chelčice, ale také o chelčický Domov, jeho uživatele, o přírodní zahradu i osobnost Petra Chelčického a jeho Památník. Byl to
příjemně strávený den s opakováním angličtiny při společném
obědu i při nacházení společných kořenů.

Klára KM

Jarní aktivity v mateřské školce
Slavnostní odemykání přírodní zahrady
Čtvrteční ráno 19. 4. 2018 se neslo v duchu oslavy a děti se již
nemohly dočkat jarní tradice spojené s oslavou Dne Země. Po
svačině v mateřské škole jsme se vydali na slavnostní odemykání přírodní zahrady společně s uživateli Chelčického domova
sv. Linharta. Po celou dobu nám přálo krásné slunečné počasí,
jako „na objednávku“. Přivítala nás paní Klára s uživateli a na
nás se snesly desítky mýdlových bublin. Děti pištěly nadšením.
Po úvodním přivítání a společném povídání jsme pomocí dlouhého provázku, na jehož začátku byl přivázán klíč, došli přes
zahradu ke „kouzelnému místu“ u jidáše. Kolem jidáše nás čekalo posezení spojené s písničkou „Slunko, vstávej“. Děti hledaly, co je nového v zahradě. Všechny zaujala kvetoucí třešeň
a hrušeň a spousta rozkvetlých petrklíčů a jarního kvítí. V zahradě byly postaveny dvě oranžové židle na tajná přání pro naši
Zemi a bílá lavička pod třešní připravena jako „fotokoutek“ pro
společnou fotografii. Děti svá přání sdělovaly i nahlas a přály
si hlavně, aby svítilo sluníčko, byl čistý vzduch a Země měla
dostatek jídla pro všechny. Po celou dobu nás provázela fenečka
Máňa, které se líbilo, že je součástí všeho dění a dávala to patřičně najevo veselým pobíháním mezi dětmi. Kolem jidáše byly
srolovány žluté prstýnky krepového papíru, které symbolizovaly sluneční paprsky. Za pomoci dětí a uživatelů bylo vytvořeno
veliké slunce.
Dalším překvapením bylo hledání ježečka Dupáčka, který čekal,
až ho po dlouhé zimě děti probudí. Náš předškolák Péťa našel
Dupáčka téměř okamžitě, a tím si vysloužil čest odemknout klíčem přírodní zahradu. Následovala procházka do všech koutů
zahrady spojená s pozorováním všech zázraků probouzející se
jarní přírody. Děti na oranžových židličkách obejmuly kmen
kvetoucí třešně a šeptaly do kůry svá tajná přání. Pozadu nezůstali ani uživatelé a paní učitelky s panem asistentem a v duchu
pronesli tajné přání. Skupinky dětí se nechaly zvěčnit ve fotokoutku a spěchaly se občerstvit do pergoly, kde byly připraveny
karafy s měsíčkovým, mátovým a meduňkovým nápojem a ještě
něco malého k ochutnání.
Po řádném posílení na nás čekalo další překvapení v podobě sázení symbolu slunce – slunečnicových semínek do květináčků.
Děti z připravené půdy zachraňovaly žížalky a pomocí motyček
vykopaly jámu, odnesly kroutící se tvorečky zpět do záhonků a
mohlo se začít sázet. Každé dítě, uživatelé, paní učitelky i pan
asistent dostal dvě semínka a všichni se s chutí pustili do setí.
Semínka dostala po zasetí vláhu, aby dobře rostla a děti si mezitím na kartičky namalovaly voskovými barvami obrázek slunečnice a označily své květináče. Slavnostní zahájení jsme zakončili společnou fotografií a společně jsme se shodli, že slunce
je nejen symbolem jara a léta, ale zejména jeho teplo a sluneční
paprsky nám vždy vykouzlí úsměv na tváři a dobrou náladu.
Děkujeme všem organizátorům a uživatelům z Domova za překrásný zážitek, který byl nejen naučný, ale hlavně se opět potvrdilo, jak jsou prospěšná pro „malé“ a „velké“ svěřence společná
setkávání a vzájemná spolupráce, která jsou pokaždé plná radosti, lásky, pokory a porozumění.
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Další akce naší mateřské školy v Chelčicích
V pátek 20. dubna jsme s většími dětmi navštívili Kulturní dům
ve Vodňanech, kde na nás čekalo představení Divadla Víti Marčíka, pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků. Představení bylo velice originální a děti vtáhlo do děje, ve kterém si užily spoustu
zábavy, legrace, ale i ponaučení.
Ve středu 25. dubna k nám do mateřské školy zavítalo naše věrné
divadlo MÁMA + TÁTA. Jelikož jsme měli čarodějnický týden,
i představení bylo v tomto duchu s názvem „Čarodějnice Josefína“. Jako pokaždé byly děti nadšenými diváky a potlesk nebral
konce.

Z

a dítěte. Hotové dílo si ještě společně mohli ozdobit dle vlastní
fantazie drobnými jarními motivy. Ještě než se všichni dali společně do práce, tak rodiče, prarodiče, známé i kamarády roztleskalo pásmo básniček, písní a tanečků připravené s našimi dětmi
právě jako dárek ke Dni matek. A ještě všechny čekala sladká
tečka na konec – výtečný moučník upečený naší paní kuchařkou
udělal radost všem.
Květen patří mezi nejkrásnější měsíc v roce, a proto nám ani
nevadilo, když nám ve čtvrtek 17. května sprchlo a my se mohli
vypravit na další návštěvu do linhartovské zahrady, kde nás čekalo další téma environmentální výchovy, tentokrát „Životodárná voda“. Povídání o důležitosti vody, koloběhu vody, životě u
vody a pod vodou a v neposlední řadě výroba lektvaru z bylinek,
promítání a společné tvoření, to bylo jen pár bodů z pestrého
programu, který pro nás opět připravila Klárka společně se zaměstnanci a uživateli. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další
setkání!
Na jaře byly v zahradě školky nainstalovány nové herní prvky,
které děti dostaly o Vánocích od Ježíška. Děti je rády využívají.
Do konce školního roku zbývá už jen několik týdnů, nás ještě
čeká spousta akcí a aktivit, ale o tom zase příště...

Ve čtvrtek 3. května nám počasí opět přálo při environmentální
výchově s tematickým názvem „Naše ptactvo“. Setkání proběhlo
tentokrát na paloučku a dále pak v zahradě Chelčického domova
sv. Linharta, kde se děti dozvěděly o ptactvu spoustu zajímavých
informací, hledaly hnízdečka s ptáčky z keramiky ukrytá v okolí
a na zahradě Domova pak opravovaly hmyzí hotel.

Paní ředitelka Eva Seberová, kolektiv učitelek
a asistentů MŠ Chelčice přejí krásné jarní dny.

Chelčický Škrpál

Ve čtvrtek 10. května k nám do mateřské školy přijelo sférické
kino. Promítání na hvězdnou oblohu byl pro děti velký zážitek
a i ti největší „zlobílci“ byli jak beránci a bez dechu sledovali promítání v kopuli nafouklé „bubliny“. V příběhu nazvaném
„Tajemství stromů“ se děti dozvěděly, z čeho se strom skládá, z
čeho strom vyroste, jak se nejen o stromy, ale i veškeré rostliny
musíme starat a hlavně proč jsou stromy pro nás důležité a tak
prospěšné.

Tak a je odchozeno… V sobotu 21. dubna 2018 v 9 hodin dopoledne jsme zahájili XII. ročník turistického pochodu „Chelčický
Škrpál“. Startující se za krásného slunečného počasí vydali na
čtyři připravené trasy různých délek, a to od 6km až pro ty nejzdatnější – 17km.
Na startu se prezentovalo 83 účastníků, navrátili se též v plném
počtu. V cíli byli všichni odměněni účastnickým diplomem a
hezkým keramickým škrpálem, výrobkem dílny Chelčického
domova sv. Linharta.
V úterý 15. května jsme připravili potěšení pro naše milé maminky k jejich nedělnímu svátku v podobě „tvořivé dílny“, kde
si každý mohl vyrobit motýla z obkreslených rukou maminky

Všem zúčastněným děkujeme, doufáme, že se jim líbilo a že
příští rok nás přijdou navštívit na startu XIII. ročníku „Chelčického Škrpálu“.

F. Slavík
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Historie z tepla domova
Poselství z báně kostela
Přinášíme překlad textů nalezených při rekonstrukci v roce 2016
v báni kostela. Fotografie původních dokladů k překladu poskytl
pan starosta J. Iral.
Autorem překladů je PhDr. Karel Waska, emeritní archivář Státního oblastního archivu v Plzni. Původní texty, psané malebným
rukopisem, svědčí o vzdělanosti i nevzdělanosti autora. Texty
jsou psané směsicí němčiny a latiny a jsou také důkazem toho,
jak se v určitých kruzích hovořilo. Panu doktorovi Waskovi patří
velký dík, že se s nimi trápil k výslednému překladu.
I.
Požehnání všemohoucího Boha Otce a Syna a Ducha Svatého
nechť ráčí tento veledůstojný dům Boží na přímluvu sv. Martina
jako jeho církevního patrona, stejně jako nejmilostivějšího pána
a knížete, kolátora tohoto veleslavného Božího domu, stejně jako
všechny farníky a duše, ochránit od všeho nebezpečenství a neštěstí, též dnes i v budoucnu věčnou blaženost požívat nechá.
Amen
Roku 1700 na konci měsíce června a počátku července, za blahého vládnutí nejjasnějšího urozeného knížete a pána, pana Filipa
Emanuela, knížete z Longueval (v originále mylně Longueras) a
hraběte z Buquoi, vládnoucího pána panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice, svobodného pána z Vaux (Francie), pána ve
Farciennes (Francie), Chvalkově (č. ob. Trhové Sviny, okr. České
Budějovice; v originále Khlem), Achiet le Petit (Francie), Dubu
(okr. Prachatice) a Olešnici (okr. České Budějovice, v originále
Eleniz), komořího římského a uherského královského majestátu, podplukovníka a velitele vojenského sboru ve Flandrech a
nejvyššího lovčího v provincii Artois, který se právě zasnoubil
s vysoce urozenou slečnou, slečnou Rózou rozenou říšskou hraběnkou z Harrachu, dcerou jeho excelence vysoce urozeného říšského hraběte z Harrachu, římského císařského majestátu tajného
rady, rytíře Zlatého rouna, prvního ministra a císařského nejvyššího hofmistra, a 11. tohoto měsíce v císařském hlavním a rezidenčním městě Vídni podle katolického způsobu uzavřou sňatek.
Když za vysoce urozeného rytíře pana Hermanna Otta z Tecklenborgsu, dvorního komorního rady římského císařského majestátu (a) knížete Longuevala nad jeho všemi panstvími a statky ustanoveného plnomocného vládce, byla zcela shnilá střešní
krytina věže a (horní?) kupolky kostela v Chelčicích snesena a
vystavěn nový krov, spodní kupole pokryta šindelem, červeně
natřena olejem a fermeží, a horní malá kupole pokryta zcela novým bílým plechem, také baňka pozlacena dobrým zlatem, stály
tyto práce přes 100 říšských tolarů.
Panští úředníci byli:
Urozený pan Adam Jan Hunger, hejtman
Rentovní písař urozený pan Jan Heinrich Victorin
Obroční písař Bartoloměj Rosival
Lesmistr Tomáš Maystis.
Tesař Martin Pichler, měšťan z městečka Frymburka na panství
Rožmberk měl denní mzdu 27 krejcarů a tesařský tovaryš 18 kr.
Klempířský mistr Franz Schaarer z města (Českých) Budějovic

měl za pokrytí jedním soudkem bílého plechu o 300 tabulích 10
zlatých rýnských.
Peníze mají nyní hodnotu:
1 dukát, který dříve platil za 3 zl. rýn., nyní je za 4 zl. rýn. a ještě
1, 2 i 3 groše ažia
1 říšský tolar býval za 1 zl. rýn. 30 kr., nyní 2 zl. rýn.
Pětigroš platí nyní ….. 17 kr.
Šestikrejcar ….. 7 kr.
Současná cena obilí:
1 strych (=93 l) pšenice až …… 6 zl. rýn.
1 str. žita přes …… 5 zl. rýn. 30 kr.
1 str. ječmene až ….. 4 zl. rýn. 30 kr.
1 str. hrachu až …… 7 zl. rýn.
Oves přes ….. 2 zl. rýn. 20 kr.
Roku 1693 byly ale ceny obilí:
pšenice do ….. 8 zl.
žito kolem ..… 7 zl. rýn. 30 kr.
ječmen ..… 6 zl. rýn.
hrách ….. 7 zl. rýn. 30 kr.
a oves do ..… 3 zl. rýn. 30 kr.
Tento rok 1700 ale stojí milé obilí v polích tak pěkné, že se dá z
milosti Boží doufat, že strych zase bude pod 1 říšský tolar. Nyní
se však vidí mezi prostým lidem takový hlad, že to nelze popsat.
II.
Je také díků hodno, že výše jmenovaná jeho knížecí milost nedaleko Libějovic v lese zvaném Lomec nechala postavit na vlastní náklady ke cti naší milé paní a Matky Boží Marie kapli, ve
které je socha Matky Boží ze dřeva, u níž se stalo pamětihodné
znamení, že totiž paní Julianu Pflieglovou z královského města
(Českých) Budějovic od jejích nesnesitelných bolestí očí a hlavy
nejen zbavila, ale navrátila jí její dobrou podobu.
1699 a 1700 byly na této kapli zhotoveny zdi a předtím byl položen základ, též základní kámen vysvěcený jeho důstojností děkanem a vikářem z Prachatic, Václavem Josefem Presslem, za
přítomnosti dalších pěti duchovních, příštího roku má být zcela
dostavěna.
Tuto milostivou sochu jeho knížecí milost, náš nejmilostivější
pán Karel Filip, kníže de Longueval blahé paměti, otec výše zmíněného našeho nejmilostivějšího pána a knížete, sem přivezl ze
Španělského Nizozemí roku 1685, když převzal panství zdejšího
českého majorátu; pochází z jednoho stromu, v němž vyrostla
podoba Panny Marie, což se ukázalo při rozštípnutí tohoto stromu, a ve Španělsku září velkými zázraky. Bohu a jeho matce
(sic!) patří chvála a nechť požíváme jejich milost dnes i v nebi.
Amen.
Ze světského života.
R. 1699 byl z nového dvora na panství Libějovice (nalézajícího
se) poblíž Libějovic prodán pár vykrmených německých volů,
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to jest dva voli, za 200 zl. (rýn.) a odtud byl 13 dní hnán do
Prahy a zde znovu prodán za 225 zl. (rýn.); v pražské vážnici
byla zjištěna jejich váha 37 centnýřů pražské (=české) váhy (tj.
22, 84 q), centnýř po 120 librách, zaplaceno 5 zl. za vážní lístek;
řezník, který je od panství Libějovice koupil a hotově zaplatil,
byl z Nového Města pražského, jménem Jan Pržiebranzki (=Příbranský?).

Téhož roku byla, bezpochyby z dopuštění Božího, velká drahota
obilí, kdy až do 6. července ti, kdož byli nemocemi oslabeni,
umírali a pohřbeni u kostela sv. Martina, pět jeho farníků (zkrácená číslice quinq. nejasná, v matrikách se přesný počet nepodařilo prokázat; není ani jasné, odkdy počítáno). Bůh jim buď
milostiv.

Maso přijde na 3 až 4 kr. za libru.

Kdokoli toto čteš, modli se za mne a všechny v Bohu zemřelé
duše, jejichž těla odpočívají zde a kdekoli jinde.

III.

Dáno ve farním domě chelčickém o oktávu sv. apoštolů Petra a
Pavla (= 6. 7.) 1700

K větší slávě Boží a cti Blahoslavené Panny Marie
Léta Páně 1700 vystavěna je věž tohoto chelčického farního kostela sv. Martina Tourského pod patronátním právem nejvznešenějšího knížete de Longueval.
Na trůnu arcibiskupském seděl Jan Josef, z milosti Boží a svatého apoštolského stolce arcibiskup pražský, legatus natus
(= stálý papežský velvyslanec), kníže Svaté římské říše, hrabě
de Breuner, primas slavného Českého království, věčný kancléř
Karlo-Ferdinandovy univerzity pražské, generál řádu křižovníků
s červenou hvězdou na Moravě, ve Slezsku atd. atd. Jeho zastupující vikář důstojný velebný nejučenější a nejjasnější pan Václav Josef Pressl, licenciát svobodných umění a magistr filosofie,
doktor svaté teologie a veškerého práva, promotor na pražské
univerzitě, děkan prachatický.
A podřízeného úřadu vikářského důstojný urozený nejučenější
a vynikající pán František Karel Kormant, licenciát svobodných
umění a magistr filozofie, kandidát svaté teologie a kanonického
práva, Čech z Lanškrouna, prezentovaný nejvznešenějším knížetem de Longueval co patronem, a po přísném zkoušení schválený a potvrzený farář, církevní kněz.
Do jeho církevní jurisdikce a ke kostelu sv. Martina a k jeho
inkorporované filiálce sv. Markéty Panny Mučednice ve Vitějovicích patří 1695 duší přijímajících svátosti, jim je střídavě
kázáno o všech svátcích a nedělích českým jazykem slovo Boží
promíchané s katechezí. A není mezi nimi nalézáno vyznávání
jakékoli hereze.
Za tyto práce je dáváno faráři patronem, nejvznešenějším knížetem de Longueval, každý týden džbán dobrého piva, určité
množství z desátků od farníků, štola a mnohé další milosti pro
podporu domácího hospodářství spočívajícího v polích a lesích.
Tohoto roku se silně a pracně jedná o kanonizaci sv. mučedníka
Jana Nepomuckého, který je hlasem lidu již ctěn v Čechách a
okolních provinciích, jako by byl (již) kanonizován, a je uctíván
jako zvláštní patron.
R. 1695 zemřel nejzbožněji v Pánu Jan Fridrich, z milosti Boží
a apoštolské stolice arcibiskup pražský, legatus natus, Svaté říše
římské kníže a hrabě z Valdštejna, příbuzný nejvznešenějšího
knížete de Longueval, primas Království českého, zvaný spíše
otcem vlasti, rozhodný obhájce církevní svobody a znamenitý
podporovatel cti Boží, jehož svatý život budou hlásati budoucí
časy.
R. 1700 byla vystavěna kaple Blahoslavené Panny Marie v lese
sousedícím s Libějovicemi a v ní umístěna obarvená socha, která
se nalézala ve farní kapli.

(list ani strana neoznačeny)
V Království českém, na Moravě a ve Slezsku leží přes 20 000
císařského vojska jízdního a pěšího, zvláště Poláci, Švédové,
Dánové a Holštýňané, na cestě je velmi nebezpečná válka; a
chtějí se do ní vložit Anglie a Holandsko, jeho císařský majestát
ale chce věc jako zvolený prostředník přivést ke smíru.
V letech 1683 až 1699 měla jeho cís. milost (spolu s) Poláky a
Benátčany hroznou válku s Turky; Turek měl již skoro celé Království uherské a již i město Vídeň od začátku června do začátku
září (= 1683) nejkrutěji oblehl s 250 tisíci mužů. Byl ale turecký
krvavý pes od jeho cís. milosti nejjasnějšího nejmocnějšího nejdůstojnějšího nejšťastnějšího císaře, krále a pána, pana Leopolda I. s pomocí spojenců s hanbou a potupou od Vídně odražen
(formulace je poněkud zavádějící; císař svým vojskům osobně
nevelel, ostatně včas z Vídně utekl; zásluhu na porážce turecké
armády měla zejména tvrdá obrana města a pak pomocný útok
polské těžké jízdy pod velením polského krále Jana III. Sobieského). A to tak šťastně, že jeho cís. milost v této těžké patnáctileté
válce mnoho velkých nádherných bitev a vítězství nad Turky
svedla a obdržela, že celé Království uherské, Sedmihradsko a
Chorvatsko, též Slavonii získala do své moci, takže Turek žádal
císařskou milost o mír, který byl o Vánocích 1698 uzavřen; Benátčané získali celé království Morea (tj. Peloponés, r. 1744 ho
však získali Turci zpět), Poláci obdrželi nepřekonatelnou pevnost
Kamenec Podolský. Bohu za to budiž věčný dík, chvála, čest a
ocenění a zachovejž nás všechny v dobré a dlouhé Boží ochraně
a milosti.
Dáno a psáno v knížecím longuevalském zámku panství Libějovice 6. července 1700. Dáno v kanceláři tamtéž.
IV.
Pochválen buď Ježíš Kristus
Roku 1734. Na trůnu arcibiskupském sedí nejdůstojnější a nejjasnější kníže p. Jan Mauritius Gustav, kníže Manderscheid
Blankenheim atd. atd. Patronem tohoto chelčického kostela je
nejurozenější p. Karel Kajetán de Longueval, kníže de Buquoy.
Plnomocným regentem (je) urozený rytíř pan Václav Kazimír
Netolický, správce všech buquoyských panství; hejtmanem panství libějovického (je) urozený pan Oldřich Spalt; farářem chelčickým (je) P. Adam Jan Antonín Poschner, kněz.
Když byla koule s křížem z věže větrem shozena, byla obnovena
a s novým plechovým křížem na hrotu věže upevněna.
Toto je pro budoucí paměť poznamenáno toho roku, 12. července.
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Vrátilo se
Co že se vrátilo? Teplo. Napadne vás sluníčko, modrá obloha a
vidina prázdnin a dovolených? Ze zimy jsme skočili rovnou do
léta. Nejdříve nic, holé větvě a najednou vše v plném květu. Třešňovka odkvetla za pár dnů, třešně předháněly hrušně, doháněny
jabloněmi. Ještě ani neodkvetly šeříky a v plném květu jsou černé
bezy. O trnkách a hlohách ani nemluvě. Ale když jsme v lednu
měli 25°C a o bílém únoru se snad budou učit děti ve škole, protože si o něm můžeme nechat jenom zdát, není se co divit, že se
pravidelnost ročních období změnila v pravidelnost rozmanitého
střídání teplot, srážek, větrů. Kdo si pamatuje nějaké pranostiky,
aby je snad raději rovnou zapomněl. Naši předci je formulovali
podle dlouholetých pozorování přírody. A příroda nám teď vrací
zběsilé tempo, jakým se k ní chováme a jakým žijeme.
Na jedno se ale můžeme v souvislosti s teplem spolehnout. Do
Chelčic se s teplem vrátil opět ten
kyselý zápach, úporně se linoucí
vsí. Nevím proč, ale vzpomněla
jsem si při té příležitosti nedávno
na pohádku Jana Wericha „O rybáři a jeho ženě“ z pohádkové knížky
Fimfárum. Proč Fimfárum? Oni totiž, rybář se svojí ženou, bydleli ve
velké lahvi od octa. Ale my přece
nebydlíme ve velké lahvi od octa!
Pravda, vinný i jablečný ocet mají
silně specifické aroma. To, co se
line z rybníků na Zahorčí, se jim
vyrovná, ba dokonce je předčí.
Na veřejném zasedání loni v září
jsme se od zástupců hospodařících
na Zahorčí dozvěděli, že vlastně
neprodukují odpadní vody, které by zapáchaly, ale hnojivo. A
skutečně, v registru hnojiv, který
vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, je pod evidenčním číslem R9085 uvedeno
hnojivo „Zálivková voda“, které
má registrační číslo 3585 a jehož
výrobcem je Zemcheba s.r.o., 389
01 Chelčice 106. Platnost výrobku
resp. registrace je do 31. 12. 2021.
V základním popisu je uvedeno, že
neodpovídá typu, jedná se o druh
hnojiva zařazeného jako „Pomocné
látky – pomocné rostlinné přípravky“, skladované jako volně ložené
(škoda, kdyby ho hned po výrobě
balili do kanystrů, kontejnerů a jiných uzavřených obalů, bylo by po
zápachu). U složení je pouze uveden velmi široký rozptyl pH od 5,5
do 8,5.

Pro vysvětlení – stupnice pH je od 0 do 14, pH 7 je pouvažováno
za neutrální jako např. u čisté vody. pH 5,5 má čaj, ale i kyselý
déšť, o trochu nižší pH má pivo (pH 4,5) a káva (pH 5), žaludeční šťávy mají pH 2. Hodnota pH 8 se uvádí u mořské vody a
pokud jste někdy použili na vyčištění odpadů louh sodný, potom
jsme pracovali s pH 13,5, v případě dobře známého hašeného
vápna s pH 12,5.
K orientačnímu ověření uvedeného rozpětí pH u „Pomocné
látky – pomocného rostlinného přípravku“ byste si nevystačili s lakmusovým papírkem (měří v hodnotách pH 5,0 - 8,0) a
museli byste si pomoc fenolftaleinem, který přechází z kyselé
bezbarvé formy na zásaditou v oblasti pH 8,0 – 9,8. Kdo z nás
by to ale dělal? Od toho jsou kompetentní orgány!
Příbalový leták
Zálivková voda
pomocný rostlinný přípravek

Výrobce: ZEMCHEBA, s.r.o., 389 01 Chelčice 106
Číslo rozhodnutí o registraci: 3585
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost:
Celkový dusík jako N v %
Hodnota pH

Hodnota:
max. 0,2
5,5 - 8,5

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg : kadmium 1, olovo 10,
rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50.
Zálivková voda, pomocný rostlinný přípravek, je bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina bez
zápachu, vzniká neutralizací a čištěním oplachové a technologické vody ze Zpracovny ovoce.
Nízkým obsahem rozpuštěných minerálních látek omezuje zasolování půdy při zálivkách a
nevykazuje fytotoxicitu.
Rozsah a způsob použití:
Zálivková voda se používá k odstranění vláhového deficitu a negativního vlivu přísušků
zejména u plodin náročných na zásobování vláhou.
Doporučené dávkování:
Zálivková voda se aplikuje v dávce kolem 20 t na hektar v návaznosti na povětrnostní
podmínky v době závlahy. Aplikace se provádí rozstřikem nebo rozlitím tak, aby bylo zajištěno
rovnoměrné pokrytí půdy. Při aplikaci z nádrže je vhodné spodní vypouštění z důvodu
promíchání případných sedimentů. Nelze aplikovat v době zamrzlé půdy.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci se zálivkovou vodou nejsou hygienická rizika. Zálivkovou vodu, pomocný rostlinný
přípravek, nelze používat k hygieně a k napouštění bazénů.
Podmínky skladování:
Výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho
vlastností.
Zálivková voda se dodává potrubím nebo autocisternou.
Objem dodávky:
Doba použitelnosti: 6 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování
Číslo výrobní šarže:
Datum výroby:
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Mnohem sdílnější je etiketa nebo také příbalový leták. Z něj se
dozvíme, co je uvedeno v registraci, ale také to, že prostředek
splňuje limity rizikových prvků, jako je kadmium, olovo, rtuť,
arsen a chrom. Při aplikaci „kolem 20 t na hektar“ se do půdy
dostane „kolem“ max. 40 kg celkového dusíku (může být, ale
nemusí, obsah dusíku je uveden jako max. 0,2 %, tudíž může být
i 0 %, protože min. hodnota není uvedena).
Nechce se ani věřit popisu pomocného rostlinného přípravku,
protože se má jednat o “…bezbarvou nebo slabě nažloutlou kapalinu bez zápachu, která vzniká neutralizací a čištěním oplachové
a technologické vody ze Zpracovny ovoce“. Proces neutralizace a
čištění není popsán. Ale že bychom každý mluvili o něčem jiném?
Legislativci to nesmrdělo a proč to smrdí nám, v Chelčicích?
Je skvělé, že nejsou uvedena hygienická rizika a že zálivkovou
vodu, pomocný rostlinný přípravek, nelze používat k hygieně a
k napouštění bazénů. Fajnšmekři se holt musí jít vybahnit někam
jinam! Podobně zajímavé jsou i uvedené podmínky skladování:
Výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedo-

šlo ke zhoršení jeho vlastností. A tady mi to hlava přestává brát.
Je rybník, ve kterém se tato zálivková voda, pomocný rostlinný přípravek skladuje, ono vhodné místo, které nezhoršuje jeho
vlastnosti? Asi ne, protože na rozdíl od informací uvedených na
etiketě, že se jedná o bezbarvou nebo slabě nažloutlou kapalinu
bez zápachu, se obcí line příšerný kyselý smrad!
Z hlediska zákona o hnojivech (zákon č. 1156/1998 Sb. Zákon o
hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd v aktuálním znění) je všechno v pořádku. Výrobce –
Zemcheba s.r.o. – splnil podmínky zákona, zálivkovou vodu má
řádně registrovanou jako pomocný rostlinný přípravek. K našemu zděšení a nelibosti do 31. 12. 2021! Pokud požádá o prodloužení registrace... Máme se na co těšit!
Snad abychom začali hledat sklárnu, která by vyrobila v úvodu
uvedenou velkou lahev, třeba by nás před tím smradem ochránila.

M. Vacková

Přišla a vrátila se
Roční období se v naší zeměpisné šířce nemění, mění se období úrodné, neúrodné, deštivé, suché, mrazivé a horké. Naštěstí
v době „rudé“ nepomohlo ani heslo „Poručíme větru, dešti“.
V dřívějších dobách platilo, že jít pracovat na venkov do zemědělské sféry bylo za trest. Až když generace našich prarodičů
a rodičů, poté co jim byl zabaven veškerý majetek, pozvedla
úroveň, začali na venkov přicházet lidé za dobrým výdělkem a
bytem. Takovou vesnicí jsou i Chelčice, které jsou jako většina vesnic úzce spojené se zemědělstvím. Zemědělství může mít

mnoho podob od pěstování rostlin, chovu zvířat, až po zpracování zemědělských a živočišných produktů. Každá výroba má
svou „lahev octa“. Věříme, že si jednu z nich paní Ing. Vacková
pamatuje, vzhledem k jejím paměťovým schopnostem na vůně
z dětství to není tak dávná doba, co pracovala v živočišné výrobě
JZD „Mír“ Chelčice.
Dne 30. 1. 2018 byl panu starostovi Jiřímu Iralovi doručen dopis
o dalším postupu řešení, která jsme již avizovali na veřejném
jednání dne 2. 10. 2017.
- pokračování na str. 8 -
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1. Výsadba biologické clony u nádrže Římovský – thuje. Tento
bod již splněn.

odbahnění. Dokud nebudeme mít výše uvedené souhlasy, nelze stanovit konkrétní termín provedení prací.

2. Odvezena deponie organických zbytků z porostu u nádrže Římovský. Nové výlisky si odváží myslivecké společnosti ke
krmení zvěře. Případné přebytky budou likvidovány v době
vzniku.

5. Pro snížení množství organických látek v nádrži bude instalován aktivní separátor a aktivní aerace nádrže.

3. Pozemky PK 575/1, 575/3, 572 KN byly upraveny mulčováním. Rozhodnuto o pravidelné údržbě těchto pozemků.

6. Bylo rozhodnuto o zadání studie vlivu činnosti výrobců a
zpracovatelů na hospodářském dvoře Chelčice Záhorčí na životní prostředí. Podle tohoto dokumentu budou všechny subjekty řídit investiční i operativní činnost.

4. Bylo rozhodnuto o odbahnění nádrže Římovský. Dne 28. 3.
2018 byly odebrány pracovníkem akreditované laboratoře
vzorky rybničního sedimentu z nádrže Římovský, výsledky
rozborů byly předloženy laboratoří v 2. polovině měsíce dubna 2018. Dne 9. 5. 2018 byl zpracován projekt na udržovací
práce – odbahnění.

Jsme rozhodnuti maximálně urychlit všechny práce, které povedou k všeobecné spokojenosti ve zlepšováním životního prostředí. Ačkoliv v oblasti registrace hnojiv – pomocný rostlinný přípravek – neporušujeme zákonné požadavky, nejsme spokojeni
ani my, proto k problematice přistupujeme seriózně a dotáhneme
vše do zdárného konce.

Dne 13. 5. 2018 byla projektová část předána k posouzení na
Městský úřad Vodňany – odbor životního prostředí. V současné době čekáme na vyjádření. Dne 14. 5. 2018 byla předána
žádost o využití pozemků Města Vodňany p. č. 575/1 a 575/6
jako dočasnou hráz, do které bude odčerpán kal z nádrže k
odvodnění. V současné době čekáme na vyjádření. Dále probíhají jednání s potencionální firmou, která by měla provést

Závěrem pokud si přečteme zmiňovanou pohádku O rybáři a
jeho ženě z knížky Fimfárum, ze které paní Ing. Vacková využila
slov jako přirovnání, že je naše vesnice jako lahev od octa, proč
tedy též nevyužít pohádkových slov jako přirovnání, kdy zástupci hospodařící na Záhorčí plní přání jako zlatá rybka, přesto
rybářově ženě nelze vyhovět. Chudák rybář má zlou ženu jako
šídlo, kterou pálí dobré bydlo…

Jaroslav Muška, ředitel ZEMCHEBA, s.r.o.

Komentář starosty k článkům ing. Vackové a p. Mušky
na téma zápach v obci
Výše jste si mohli přečíst dva pohledy na problematiku intenzivního a obtěžujícího zápachu odpadních vod z produkce při
zpracování ovoce v místních zpracovatelských podnicích.
Jeden pohled je ze strany občana (a nenechte se mýlit tím, že je
to názor ojedinělý, nebo pouze subjektivní, to zdaleka ne). Druhý je pohled producenta odpadních vod, které tu zlou krev v naší
obci již téměř tři desetiletí způsobují. Ano, tento systém nakládání
s odpadními vodami již funguje nebo spíše nefunguje tak dlouho.
Asi ne vždy byl zápach tak intenzivní, jako je tomu v posledních
letech, a zcela jistě na to mají zásadní vliv dramatické klimatické
změny zejména v oblasti nižších srážek a permanentního vláhového deficitu. Nicméně ta voda, která systémem biologických
rybníků za ta léta od doby spuštění tohoto systému jejich likvidace protekla, by již asi byla o objemu slušného jezera.
Nechci se zde pasovat do role jakéhosi soudce mezi oběma názory, to ať posoudí jiní, kompetentní. Zcela otevřeně zde také prohlašuji, že starosta ani zastupitelstvo obce nechce, jak je bohužel
mnohdy prezentováno zpracovateli, nijak bránit jejich podnikatelským záměrům a tvorbě zisku. Nicméně se musím zcela objektivně přiklonit na stranu těch, kteří tento problém vnímají, a
zápach jim vadí. Nehodlám také nijak zlehčovat fakt, že ty rybníky opravdu smrdí rok od roku více.
Bohužel zde musím opakovaně stejně jako na veřejném jednání
s občany 2. 10. 2017 konstatovat, že zde producenti těchto odpadů výrazně zaspali s řešením problému po celých minimálně 27
let. Argumentace, že v současné době produkujeme pouze schválené hnojivo, je velmi diskutabilní i pro orgány ŽP a nechci zde
nadále rozvíjet další diskusi a teorie jejího vzniku.

Ale stejný dojem laxního přístupu na mne bohužel dělá i další
postup navrhovaných řešení ze dne 30. 1. t.r. Chápu to po letech
jako první vstřícný krok a děkuji za něj. Věřím, že při zpracování
avizované „Studie vlivů na životní prostředí“ nebudou obec a
její obyvatelé z tohoto procesu vyloučeni.
O některých z navrhovaných opatřeních (vysázené thuje asi
problém nevyřeší, možná jako vizuální clona za několik let, než
dorostou) také nejsem přesvědčen. Není mi také jasné, proč se
zpracovatelé, když avizují, že chtějí všechna opatření urychlit,
nezabývali další přípravou opatření odbahnění rybníků všech
(nejenom Římovského, ale i Vepeň I a II a ještě před zahájením
zpracovatelské sezony? Z již probíhajícího řízení o ohlášení záměru a souhrnného stanoviska k odbahnění Římovského rybníka
odborem ŽP vyplývá totiž potřeba doložení dalších podkladů dle
vodního zákona, zákona o odpadech, ochraně ZPF a dalších podkladů a stanovisek dotčených orgánů. Do současné doby nebylo
vydáno ani jedno z těchto závazných stanovisek, tudíž je zcela
zřejmé, že letošní zpracovatelské sezony se již plánované odbahnění nedotkne.
Abych na závěr nevybočil z metafor použitých pisateli výše uvedených článků: Nepřeji si nic jiného, než aby se zlatá rybka chovala méně povýšeně k obci a jejím občanům a hlavně k našemu
životnímu prostředí. Aby v darech svého bohatství a podnikatelských aktivit alespoň občas myslela i na ty, kteří po ní ničehož
nežádají. Pouze tu čistou vodu a dýchatelný vzduch, které mimochodem potřebuje k životu i ona sama.

Jiří Iral, starosta obce
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Rozhodčí mají od jarní sezóny novou kabinu
Rozhodčí se od jarní části sezóny mohou těšit na novou kabinu,
která vznikla v prostorách Sportbaru. Společenská místnost zde
byla rozdělena na dvě části posuvnou stěnou, kdy tu vzdálenější
budou využívat právě sudí. Také je zde nový sprchový kout, který bude sloužit rozhodčím po zápase.
Stavební úpravy byly financovány Obcí Chelčice a vše mohlo
být realizováno jen díky rychlému přístupu zastupitelů a starosty obce. Z původních kabin se fotbalový klub musel vystěhovat
poté, co majitel Zemcheba, s.r.o., našel kupce pro areál nedostavěné sportovní haly. Tímto bychom rádi společnosti Zemcheba,
s.r.o., poděkovali za roky spolupráce a vstřícný přístup k našemu
klubu.
31. 3. 2018

A tým

Cehnice – Chelčice: 0:0
Sestava: Novák – Kiš, Kopenec, Turek, Machnyk – Trobl, Křenek, Chalupský, Kouba, Tesař – Šácha
Obě mužstva nastoupila na fotbalové trávníky do mistrovského
utkání po několika měsících. To se projevovalo hlavně v kombinační hře, která téměř neexistovala, a oba týmy dost často míče
jen nakopávaly. Cehnice se jako první dostaly do zakončení. Nepříjemný závar v pokutovém území Chelčic na poslední chvíli
hasil kapitán Turek, který míč uklidil daleko od své branky. Na
druhé straně mohl skóre otevřít Kouba, ale jeho schovanou střelu
dokázal zneškodnit domácí gólman. Hosté byli i nadále aktivní a
vycházeli zvláště z dobře hrající obrany. Největší šanci v prvním
poločase spálil chelčický Turek. Ten dovedl najít míč v pokutovém území domácích po rohovém kopu, který však jen z malého
vápna nechal vyniknout domácího gólmana. V prvním poločase
měl šanci ještě Kiš, ale jeho střelu zablokovala cehnická obrana.
V druhém poločase se ihned po začátku dostali do tlaku domácí.
Své největší příležitosti si vypracovali po standardních situacích
ze vzdálenosti velkého vápna. Po jedné z takových nastřelily Cehnice pravou tyč hostující brány. Chelčice se následně uklidnily,
otupily domácí tlak a začaly více kontrolovat hru. To přineslo
několik zajímavých situací, které ke smůle hostů neskončily gólem. V 55. minutě musel střídat domácí gólman Novák, kterého
nahradil Prokopec. Ten chytl příležitost a ukázal, že je také kvalitní. Několika dobrými zákroky pomohl cehnické obraně udržet
čisté konto. Nejdůležitější zákrok si připsal proti střele Kouby,
který mířil na přední tyč, ale domácí gólman jeho gólovou radost
zmařil. Zápas nakonec mohly zlomit ve svůj prospěch Cehnice. Machnyk v pokutovém území atakoval domácího hráče, ale
rozhodčího nechala tato situace chladným, a tak si oba celky na
úvod jarní části připsaly bod za remízu 0:0.
8. 4. 2018

FK Chelčice – Vlachovo Březí 1:0 (1:0)
Góly: Tesař
Sestava: Novák – Kiš, Kopenec, Turek, Machnyk – Trobl, Křenek, Kouba, Chalupský, Tesař – Šácha

V nedělním dopoledni za příjemného jarního počasí se na chelčickém trávníku utkali soupeři, kteří jsou v přímém ohrožení
sestupu. Oba týmy před zápasem dělily pouhé dva body. Jak domácí, tak hosté k zápasu podle toho také přistupovali, prim hrála obrana. Chelčice se snažily držet taktický plán, který hostům
sice umožňoval držet míč na kopačkách, ale bez většího nebezpečí pro domácí branku. Hosté hrozili spíše ze standardních situací, kterých bylo během prvního poločasu před bránou domácích
hned několik, ovšem bez většího nebezpečí pro chelčickou obranu. Když už se chýlil první poločas ke svému konci, dostaly se
Chelčice do vedení. Tesař se ocitl před brankou hostů zcela sám
a nadvakrát dovedl prostrčit míč za Uherova záda – 1:0.
Do druhého poločasu vstoupily výtečně Chelčice. Během pár minut mohly své vedení navýšit. Šácha dostal přihrávku do pokutového území, kdy postupoval ze strany na hostujícího gólmana,
který však vytáhl parádní zákrok a podržel svůj tým. Chelčice
následně trápila řada nepřesností v rozehrávce. Slibně se rozvíjející akce končily buď na kopačkách soupeře, nebo v zámezí
hřiště. To byla voda na mlýn Vlachova Březí. Velkou šanci na
vyrovnání měli hosté v 63. minutě. Kužvart napřáhl z přímého
kopu, ale jeho střelu dovedl zlikvidovat domácí gólman. V 70.
minutě dostali hosté červenou kartu. Kalčíkovi udělil rozhodčí
druhou žlutou kartu během dvanácti minut a ten se poroučel do
šaten dříve než spoluhráči. I přes výhodu jednoho muže v poli
se Chelčicím nedařilo držet míč na kopačkách, a to je mohlo stát
cenné tři body. V posledních sekundách utkání nechali domácí
vystřelit Vlachovo Březí a střela jen o centimetry minula branku.
Domácí i přesto zvítězili v důležitém zápase 1:0.
6. 5. 2018

FK Chelčice – Zdíkov 3:2 (1:2)
Góly: Trobl, Turek, Kouba – Vačkář, Martan
Sestava: Novák – Kiš, Kapusta, Turek, Machnyk – Trobl, Křenek, Chalupský, Tesař –Kouba, Šácha
Domácí se na své hřiště vraceli po debaklu v Netolicích, který
utržili v minulém kole, kdy inkasovali šest gólů a prohráli 6:1.
Do sestavy se do důležitého utkání proti Zdíkovu vrátil kapitán Turek a středopolař Chalupský. Oba však museli přihlížet
rychlému vedení posledního celku tabulky, který otevřel skóre
již ve třetí minutě utkání. Dlouhý míč za obranu zpracoval Vačkář a přeloboval vyběhnutého Nováka – 0:1. Zdíkov byl i nadále lepším mužstvem. Zarputilost a odhodlání, které hosté měli,
způsobovala domácí obraně velké problémy. Chelčice se jen
marně dostávaly do útoku. Velký problém byl opět v kombinaci.
Hra, které dříve Chelčice zdobila, vázne, a to nahrává soupeřům.
První velkou příležitost na vyrovnání měl kanonýr Šácha, ale
Koubův centr nedovedl hlavou usměrnit do sítě a vysoko přestřelil. A tak když Chelčice nevyrovnaly, přišel trest. Do centrovaného míče se na druhé straně hlavou opřel Martan, kterému
domácí gólman vyrazil střelu na tyč, ale štěstí se přiklonilo ke
zdíkovskému útočníkovi, který dostal příležitost míč dorazit do
prázdné branky – 0:2. Domácím vlil naději do žil Trobl, který
ve 44. minutě vsítil kontaktní gól. Chalupský našel na velkém
vápně chelčického záložníka a ten se technickou střelou k tyči
nemýlil – 1:2.
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Do druhého poločasu vstoupili domácí odhodlaně něco s výsledkem utkání udělat, ale z tlaku gól nevytěžili. Naopak své
vedení mohl navýšit Zdíkov. Chelčická obrana si nepohlídala
roh na přední tyči, ale hosté ke své smůle jen o pár centimetrů minuli. Chelčice mohly několikrát srovnat stav utkání, ale
v zakončení jim chyběl klid. Největší příležitost měl Šácha, který dostal přihrávku od Turka před prázdnou bránu, ale domácí
kanonýr ve velké šanci nedokázal usměrnit míč mezi tři tyče.
A tak musel udeřit sám Turek, který využil skvělého centru od
Kouby, a hlavou srovnal stav utkání na 2:2. Zápas byl poté otevřený na obě strany a obě mužstva mohla překlopit vítězství na
svou stranu. Nakonec byli šťastnější domácí. Machnyk rychle
rozehrál přímý volný kop a milimetrovým pasem vybídl ke skórování Koubu, ten přeloboval gólmana a dal zápasu konečnou
tečku – 3:2.
13. 5. 2018

FK Chelčice – Vacov B 2:2 (1:2)
Góly: Turek, Chalupský – Hlásek, Bujok
Domácí od začátku utkání kontrolovali hru a dokázali držet míč
na svých kopačkách. Hosté se naopak spoléhali na rychlé protiútoky, které Chelčicím dělaly problémy. V první šanci ve třetí
minutě utkání nejprve hosté neuspěli, ale v 17. minutě už se
radovali z vedení. Bujok přesprintoval Štěcha u lajny a předložil
míč před prázdnou branku Hláskovi – 0:1. Druhou branku utkání přidali hosté ve 30. minutě. Chelčická obrana nezachytila náběh Bujoka a ten si v souboji jeden na jednoho poradil zkušeně
střelou k tyči – 0:2. Za domácí dovedl do konce poločasu snížit
Turek, který zblízka prostřelil Láchu a zužitkoval tak nezištnou
přihrávku od Křenka – 1:2.
Do druhého poločasu vstoupily Chelčice odhodlaně a za svou
snahu byly rychle odměněny. Šácha našel v pokutovém území
Chalupského a ten rozveselil fandy domácích – 2:2. Další velkou šanci měl Bujok, ale míč do branky Chelčic nedostal. Zato
na druhé straně zvonily tyče. Nejprve se střelou zpoza vápna
prezentoval Křenek, ale jeho tečovaná střela jen lízla pravou
tyč Láchovy branky. Následně se do samostatného úniku dostal
Turek, který razantní střelou orazítkoval pro změnu levou tyč.
Vacov mohl do konce utkání zvrátit stav utkání na svou stranu,
ale zmatky po rohovém kopu v obraně domácích hosté nevyužili. Utkání tak skončilo smírně 2:2.
19. 5. 2018

Dříteň – FK Chelčice 1:1 (0:0)
Góly: Vanda – Kouba
Sestava: Novák – Lang Marek, Kapusta, Pícha, Machnyk – Kiš,
Lang Miroslav, Turek, Kouba, Tesař – Šácha
Sobotní zápas začal na vlhkém trávníku, který svlažil přívalový
déšť těsně před začátkem utkání, ovšem skvěle připravenému
trávníku to vůbec nevadilo. Domácí byli od začátku utkání aktivnějším mužstvem. Hostům opět dělal problém v kombinaci

a přechodech do útoku leckdy i pohyb. Dříteň se mohla ujmout
rychlého vedení, ale domácí útočník nedovedl z malého vápna
propasírovat do branky Chelčic. Dříteň měla další příležitosti,
ale přes blok hostující obrany většina střel končila jen mimo
branku hostujícího gólmana. Nejpovedenější pokus předvedl
před koncem poločasu Kovařík, ale jeho dalekonosná střela
z přímého kopu gólem neskončila.
V druhém poločase se domácí ujali brzkého vedení. Střelu zpoza vápna tečoval Vanda přesně za pravou tyč Novákovy branky
– 1:0. Chelčice však rychle srovnaly. Přímý volný kop z téměř
půlky hřiště nastřelil na branku zkušený Miroslav Lang, kterého střelu dovedl před vybíhajícím Léblem tečovat Kouba – 1:1.
Domácí chtěli vyhrát a urputně se pouštěli do útoku. Chelčická
obrana však byla pozorná. Nejblíže gólu byla Dříteň čtvrt hodiny před koncem utkání. Střílený centr do vápna se dostal až
k nabíhajícímu záložníkovi Dřítně, který však z těsné blízkosti nastřelil hostujícího gólmana. Na druhé straně mohl trestat
Štěch. Ale pár minut před koncem nechal jen vyniknout domácího gólmana Lébla. Dříteň se ještě v nastaveném čase domáhala faulu na hranici pokutového území, ale píšťalka sudího
Svobody zůstala němá. Oba soupeři se tak rozešli smírně a minimálně do příštího kola zůstanou se stejným počtem bodů na
10. a 11. místě tabulky.

27. 5. 2018

FK Chelčice – Slavoj Volyně 0:1 (0:0)
Sestava: Novák – Lang Marek, Pícha, Turek, Machnyk – Trobl,
Křenek, Kouba, Chalupský, Tesař – Šácha
Chelčice vstupovaly do zápasu s vědomím, že již není na co
čekat a je potřeba naplno bodovat. To jim měla usnadnit i zalátaná sestava hostů, která se ještě k tomu musela obejít bez zraněného Macka, který střídal během prvního poločasu. První poločas nepřinesl žádný krásný fotbal. Domácí byli lepší na míči, ale
hráli bez myšlenky akce zakončovat. První velkou šanci utkání
měl Trobl, ale jeho dvojitý střelecký pokus gólem neskončil. Na
druhé straně pro změnu zkoušeli své štěstí hosté z větší vzdálenosti, ale jejich střelecké pokusy pokryl Novák.
V druhém poločase chtěli domácí za každou cenu vyhrát a přizpůsobili tomu i sestavu. Bohužel domácím se dopředu opět nedařilo. Většina kombinačních pokusů končila jen daleko na dostřel volyňské branky. Nemohoucnost v útoku Chelčic potrestal
v 60. minutě Tokár. Pícha ztratil míč ve středu hřiště, dotírající
hráč Volyně si poposunul míč k brance domácích a předložil
míč zcela volnému Tokárovi, který pohodlně skóroval před dobíhajícím Turkem – 0:1. Domácí začali hrát v ještě větší křeči
a kupili chyby. Jednu z nich vytvořil Machnyk, který vysunul
dva hráče do samostatného úniku na Nováka. Obrana domácích
však pohromu zažehnala. Hosté hráli v pohodě bez většího úsilí
a v klidu kontrolovali hru, ze které vycházeli do rychlých protiútoků. Poslední šanci utkání měl střelec Tokár, ale vyloženou
příležitost neproměnil. Sám překvapený volyňský tým si odvezl
zasloužené vítězství 0:1.

P. Novák
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Fialkové plesání již potřetí rozdávalo radost
2. dubna 2018 uplynulo 8. výročí založení Chelčického domova sv. Linharta a již potřetí toto výročí Domov oslavil benefičním plesem ve stylu „Fialkového plesání“. Benefiční akce byla
určena široké veřejnosti, sponzorům a přispěvatelům Domova,
kterým není lhostejný rozvoj a cesta Domova věnujícího se lidem s tělesným, mentálním postižením a lidem s psychickými
zátěžemi.

Kouzelným klíčem děti z Chelčic
otevřely přírodní zahradu
Ve čtvrtek 19. dubna bylo nebe jako šmolka, slunce hřálo na nebi,
na zemi, a především v srdcích pětatřiceti dětí z chelčické mateřské školky, které po dlouhé zimě přišly do přírodní zahrady Chelčického domova sv. Linharta přivítat jaro, popřát Matce Zemi k
jejímu svátku Dne Země a především ji přišly kouzelným klíčem
odemknout. Malý Péťa nám prozradil: „Já jsem si moc přál tím velkým klíčem zahradu odemknout a ono se mi to splnilo... našel jsem
totiž ukrytého ježečka Dupáčka, a tak jsem směl odemykat…“
V tento den se dětem na Chelčicku společně s uživateli s tělesným
a mentálním postižením podařilo nejen odemknout přírodní zahradu, ale také pozorovat skvělé pomocníky zahradníků – žížaly –,
nasít do semenáčků slunečnici, o kterou se děti budou starat, než
z nich vyrostou sazeničky, popřály Matce Zemi k jejímu svátku a
zamávaly jí paprsky slunce, kterými rozsvítily celou zahradu.

Benefiční večer měl velice bohatý program s tanečními i divadelními vystoupeními, bohatou tombolou a nezaměnitelnou atmosférou, která byla opravdu „květinová“ svou autenticitou a
bezprostředností všech přítomných. V průběhu večera se se svými krásnými vystoupeními představil dětský divadelní soubor
Chelčické štěstí a uživatelé Linharta, dále pak taneční soubor
Kukačky z Borovan, Pištínské baletky s vystoupením s uživatelkami Linharta, Omlenické holubičky a také na závěr plesu zazpívala Romana Zelená. K tanci a poslechu krásně hrála kapela
Josefa Maxy z Českých Budějovic.
Avšak Domov není jenom plesání, ale především každodenní náročná práce s lidmi s postižením a také shánění peněz na tento
provoz. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří přispěli touto benefiční akcí na dynamicky se rozvíjející Domov. Výtěžek
z letošního benefičního plesu bude použit na činnosti Sociálně
aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně postižené.

„Bylinkové čaje z máty peprné, měsíčku lékařského a meduňky
byly lahodné,“ poznamenala ředitelka školky paní E. Seberová,
která nám prozradila, že dnes v zahradě při environmentální výchově, kterou Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. pro děti z mateřských škol připravuje, nechyběl ani fotokoutek pod rozkvetlou
třešní a dvě místa pro tajná přání, která směly vědět jen dva ovocné rozkvetlé stromy – hrušeň a třešeň.
A tak kouzelné zahradě i Matce Zemi přejme jen to dobré, však
si to zaslouží!

Klára KM

Děkujeme všem za podporu a skvělé „spolubytí“.

Za všechny Linhartovské
Klára Kavanová Mušková

Cestujeme za vodou
Náš dlouho očekávaný den exkurze a dalších kulturně-kulinářských zážitků s ní spojených, čtvrtek 12. duben, konečně nastal, a tak jsme společně nastoupili do autobusu s výhledem na
blankytné nebe bez mráčku a vypravili se do Písku do Městské
knihovny. Exkurze s tematikou vody byla dokonce zpestřena
pokusem. A protože hlavním tématem byly tekutiny, došlo i na
nejoblíbenějšího představitele fyziky, pana Archiméda.

E. Bartošová

Bylo nám přáno slavit s Matkou Země její svátek
V pátek 20. dubna 2018, v překrásném slunečném odpoledni, se
sešlo v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta 96 přátel přírody i Domova a společně nám bylo dopřáno oslavit velký mezinárodní Den Země, který se slaví od roku 1970, kdy 22.
4. proběhla první kampaň pod názvem Den Země ve Spojených
státech amerických. V roce 1990 se k americké tradici připojil
zbytek světa. 200 miliónů lidí na celém světě ze 140 zemí znovu
dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi.
Největší význam Dne země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k
péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu.
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A tak i my v Chelčicích jsme se připojili letošním happeningem k
oslavě svátku naší planety – Matky Země. Již od rána uživatelé a
zaměstnanci Domova zdobili a připravovali přírodní zahradu pro
širokou veřejnost a mnoho dobrovolníků pomohlo vytvořit osm
zajímavých tvořivých stanovišť, kde si celé odpoledne návštěvníci mohli vytvářet keramické zvoničky do svých zahrad či balkónů, skleněné závěsy s jarními květy, hnízdečka s jarními ptáčky
ze samotvrdnoucí hmoty či se dozvědět, jakým druhem hmyzu
se živí ježek i náš linhartovský ježeček Dupáček či si vyzkoušet
jemné motorické dovednosti při drobných soutěžních úkolech.
Nechybělo ani tradiční vysypávání cestiček záhonů štěpkou a vynikající pečené brambory na ohni s tvarohovým dipem.

Malování květů v máji zaujalo
uživatele sociálně aktivizační služby
Květen a malování květů přímo v přírodní zahradě – to i předchozí muzikoterapie s důrazem na osobnostní rozvoj bylo součástí
ambulantní sociálně aktivizační služby pro lidi se zdravotním
postižením ve věku od 11 do 64 let. Cílem této služby je zprostředkovat lidem se zdravotním postižením aktivní společenský
kontakt ve formě společenských a tvořivě-terapeutických setkání. Gratulujeme malířkám, neboť toto májové setkání se povedlo
a vznikla krásná výtvarná díla.

Klára KM

Další putování přírodou v rámci programu
environmentální výchovy
Ve čtvrtek 17. dubna nás čekalo společné další putování přírodou, tentokrát nás naše oči, ruce, čich, hmat i sluch přivedly k
poznávání životodárné vody. Pršelo... Dozvěděli jsme se, jak je
voda nesmírně vzácná, životodárná, nenahraditelná, kde všude ji
nalezneme v přírodě, jak po miliardy let zde na Zemi „koloběží“,
zkusili jsme si některé zajímavé pokusy s vodou, uvařili si vzácné bylinné léčivé lektvary, omyli se v čisté vodě, zazpívali si,
zatančili si o vodě a nechybělo ani vytvoření společného velkého
obrazu s názvem „Voda, voděnka...“
Co bylo ale myslím nejdůležitější, byl pokoj, klidná atmosféra,
relaxace v zahradě na dekách a pospolitost přátel, kteří si mohli
jen tak popovídat a chvilku nic nedělat. Toto „nicnedělání“ vnímám jako základ pro nacházení sám sebe a toto krásné odpoledne a večer jsem vnímala, že život není o tom, jak žít o něco
pohodlněji nebo jak obrousit některé z našich psychických ostrých hran, ale jde o živoucí bezprostřednost přítomného okamžiku, postrádajícího sebeklam, o probuzení do zázraků, jež taková
svoboda přináší.
Jsem šťastná, že jsme společně, v jednotě a zároveň každý ze
svého srdce mohli popřát Matce Zemi k jejímu velkému svátku.
Všem, kteří jste dali kousek ze sebe pro druhé, přivedli své přátele, něco upekli, pomohli, tvořili či přispěli Domovu, veliké díky!
Za podporu této akce i Odemykání zahrady děkujeme dále Nadaci ČEZ a Městu Vodňany, kteří nás také podporují.

Za všechny přátele z Linharta
Klára Kavanová Mušková

Výstava obrazů uživatelů Domova
krášlila Slavnosti květů
Po celodenních cyklotoulkách rozkvetlými sady Chelčicko-Lhenicka a regionem Pištínska se mnozí ještě sešli ve večerních hodinách v Chelčicích při dobrém moravském vínku, zazpívali si
a zatančili. Náš chelčický Domov zkrášlil prostor bývalé jídelny
svými obrazy a mnohá díla našich výtvarníků – uživatelů sociálně terapeutických dílen – se prodala. Děkujeme za podporu a
ať vám dělají ve vašich domovech, chatách a chalupách radost.
Děkujeme.

Klára KM.

Klára KM

Tříkráloví koledníci putovali do Chelčic
za odpočinkem a obdarováním
za jejich velkou službu
Mnoho o Třech králích nevíme. Podle biblické zvěsti přišli z
východu, vedeni jasně zářící hvězdou, aby se poklonili se v Betlémě právě narozenému Ježíškovi, ve kterém poznali budoucího
Spasitele lidstva. Z pozdějších pramenů se dozvídáme, že byli
tři a jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar. Objevily se i jejich ostatky; jsou uloženy v Kolíně nad Rýnem, který se tak stal
významným poutním místem. Tři králové v Evropě zlidověli a
stali se posly dobrých zpráv, patrony vinšování hojnosti všeho
dobrého po celý nový kalendářní rok.
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A proto také na Vodňansku i Chelčicku chodilo mnoho dětí a
doprovázejících dospělých po Tříkrálové obchůzce s požehnáním dům od domu. Mělo to velký smysl, neboť mnohým lidem
z těchto darů bylo umožněno lepší začlenění do společnosti,
větší kvalita života. Polovina výtěžku z této sbírky zůstává pro
potřebné na Vodňansku, např. mnohým rodinám s dětmi byly zaplaceny obědy ve školní jídelně či jim příspěvek pomohl v hmotné nouzi.
Takto konkrétně dokázali pomáhat malí Tři králové, koledníci,
kteří byli v sobotu 19. května 2018 obdarováni malým výletem
do Chelčic a do Libějovic. V Chelčicích za kostelem na ně čekalo přivítání P. Josefem Prokešem, knězem zdejších farností,
divadelní představení manželů Doubravových O zlaté rybce,
občerstvení v Chelčickém domově sv. Linharta a tvoření v přírodní zahradě s Markétou Cinádrovou, Lenkou Ebelovou, Danou
Petrášovou, Romanou Janurovou a s Klárou Kavanovou Muškovou. Starší skupina dětí putovala do zámeckého parku do Libějovic, kde měli zajímavou přednášku průvodce pana Holáta a
s Ivou Bukačovou a manželi Janštovými lukostřelbu.
Byl to krásný den setkání, obdarování a přátelství. Kéž takových
dní je v našich životech hodně. Děkuji všem, kteří jakkoli pomohli pro uspořádání tohoto dne, moc se vydařil.

Klára KM.

Sociální rehabilitace
Aktuální nabídka této ambulantní a terénní služby od
května 2018
Všechna lichá úterý budou naše skupinová setkání probíhat v
Husově domě v čase od 9:00 do 15:00 hodin.
Všechna sudá úterý budou naše skupinová setkání probíhat v
Chelčicích v čase od 13:00 do 16:00 hodin.
Nově přibyla terénní služba (pro uživatele Chelčicko-Lhenického regionu), která probíhá všechna lichá pondělí v čase od 9:00
do 15:00 hodin. Tato služba je určena vždy pro jediného uživatele služeb např. v domácnosti či terénu na základě předchozího
objednání.
Všechny středy jsou vyhrazeny pro terénní službu (pro zájemce
z Chelčicko-Lhenického regionu) v čase od 9:00 do 15:00 hodin.
Tato služba je rovněž určena vždy pro jediného uživatele služeb
např. v domácnosti či terénu na základě předchozího objednání.
Vaše objednávky můžete zasílat mailem či telefonujte nebo sms
na tel. č. 725 951 695.

Těším se na viděnou,
eva.bartosov@gmail.com

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Vás všechny srdečně zve na
srdečně zve všechny návštěvníky a zájemce na

Svatojánské
slavnosti
v pátek 22. června 2018
v přírodní zahradě chelčického domova
od 15 hod. Í výroba svatojánských věnečků
Í aromaterapeutické stanoviště

Program:
9. 6. (od 8 do 19 hodin) komentovaná prohlídka včetně
občerstvení přírodními produkty chelčického Domova)
- od 9 hod. - poradna letního řezu ovocných dřevin

Í poznávání bylin a jejich léčivé účinky
Í dobroty pečené na ohni a program chelčických hasičů
Í 16.30 hod. svatojánský průvod ze zahrady ke kapli sv.
Máří Magdalény s májem pištínských baráčníků

- od 15 hod. - sochařský a keramický kurz v přírodní
zahradě

Í 17.00 koncert harfenistky Jany Kazdové
v kapli sv. Máří Magdalény Na Lázni

10. 6. (od 8 do 16 hodin) komentovaná prohlídka včetně
občerstvení přírodními produkty chelčického Domova

Í Po skončení koncertu bude možnost občerstvení
v hospodě Na Lázni

„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“
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Chelčická pouť
sv. Máří Magdaleny
20. - 21. 7. 2018
Obec Chelčice ve spolupráci se spolkem Mája-Tvořivé Chelčice
srdečně zve všechny občany a rodáky Chelčic
na pouť sv. Máří Magdaleny.
Těšíme se s Vámi na viděnou na tradiční letní pouti naší obce.

pátek 20. 7.
20:00

Taneční zábava s kapelou Parkán na kurtech.
Velkokapacitní stan zajištěn.

sobota 21. 7.
12:30

44. ročník turnaje „O pohár Petra Chelčického“

18:00

Mše sv. v kapli sv. Marie Magdalény, celebruje P. Josef Prokeš
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