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Učitelka hudby
Po zkušenostech z letošního roku z aktivit v Linhartu, komunitním centru, aktivit sdružení Mája–Tvořivé Chelčice, z
návštěv stovek návštěvníků Památníku
Petra Chelčického, dětí přicházejících
na environmentální výchovu do přírodní
zahrady Domova, rodin s dětmi a vnoučaty na keramické a výtvarné tvoření či
na čtenářské čtvrtky si uvědomuji, jak
je nesmírně důležitá osobní zkušenost,
prožití na vlastní kůži „čehokoli“, co nás
posouvá, na co si děláme vlastní názor a
co „nás proměňuje“. A k tomu jsou nepostradatelní lidé, kteří nám ukazují na
svém vlastním životě cestu praxe. Bez
osobního vložení „sám sebe“ do procesu
jakékoli změny „u sebe a v sobě“ to zkrátka nejde. Nestačí, že nám někdo ve vsi
o nějakém záměru řekne, že „se to probere“, neboť pokud neprožiji zkušenost
na sobě, nepochopím, oč jde. Většinou
ještě dojde k „posunu a přetvoření“ informací a vznikne z toho zcela něco jiného,
vlastní realitě a skutečnosti dění naprosto
vzdáleného.
Často si vzpomenu na svou učitelku hudby. Byla to maličká, přihrblá paní s nehezkou tváří a překrásnýma očima. Už
tehdy, když jsem byla malá a učila se na
flétnu, měla jistě osmdesát let. Co jsem o
ní věděla, to stačilo k tomu, aby si tahle
stará dáma stěžovala od rána do večera.
Její snoubenec padl ve válce, byla dlouho
nespravedlivě vězněna, přišla o velký majetek, měla nepatrnou penzi a tak dál…
A přece byla tehdy pro mě jediným člověkem na světě, kterého jsem ani jednou
neslyšela si postěžovat. Často jsem u ní
sedávala i po hodině a vyprávěla si s ní,
přecházela z ní na mě nejen harmonie, ale
i jistota, že život má smysl.
Myslím, že nás, kteří jsme k této drobné osůbce chodili, byl bezpočet. A když
vyšla do města, aby si nakoupila, každou
chvíli ji někdo zastavil a svěřoval se jí se
svými starostmi. Jednou jsem se jí zeptala
– bylo to pár měsíců před tím, než zemřela – má-li snad nějaký recept na to, aby jí
mělo tolik lidí rádo. Usmála se.
- pokračování na str. 3 -

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Netradiční Dny
Petra Chelčického

Na návsi u pomníku Petra Chelčického proběhlo zahájení Mezinárodních dnů
Petra Chelčického
Sobota 6. října 2018 byla v Chelčicích ve znamení milých návštěv, setkání, a to
v mezinárodním měřítku. Opět po dvou letech probíhaly Mezinárodní dny Petra
Chelčického, a to již devátým ročníkem. Mottem pro letošní setkání bylo „Není ani
pohlcení, ani splynutí, ale setkání“.
Slavnosti byly zahájeny pro širokou veřejnost v 9 hod. u pomníku Petra Chelčického, kde nám Marek Heřman zahrál na trubku Baldazariho Sonátu a pan starosta
Jiří Iral přivítal všechny přítomné. Pan Jaroslav Hrůza z Bratrské jednoty baptistů v
Českých Budějovicích pohovořil o novodobé tradici ekumenických setkání v Chelčicích a Klára Kavanová Mušková vysvětlila smysl a význam dvou korporací ve
Vodňanech a v Chelčicích za 1. republiky, které se zasloužily o to, že vznikly dva
pomníky: ve Vodňanech na
Sadech od Františka Bílka
a v Chelčicích od táborského sochaře Jana Vítězslava
Duška. Na slavnost odhalení pomníku Petra Chelčického v Chelčicích v
září roku 1946 vzpomínala
přímá pamětnice této události, paní Jarmila Nebohá,
která letošní akci navštívila společně s vodňanskými
baráčníky v krojích.
- pokračování na str. 4 V Památníku Petra Chelčického vyslechli účastníci setkání komentář arch. Petra
Kováře a Dory Kovářové k vybudování expozice památníku a slovo Mgr. Daniela
Freitingera o životě a díle Petra Chelčického
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Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 1. 8. 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
• Smlouvu o úvěru reg. č. 99020291533 ve výši 5 500 000 Kč
na financování akce „Komunitní centrum Chelčice“
• Smlouvu o zajištění blankosměnkou reg. č. 10000693919 na
částku 5 500 000 Kč na krytí úvěru č. 99020291533
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI014330050183/001 na stavbu „Chelčice: VN, NN rekonstrukce TS ZD, vd“

Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 17. 9. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu ing. Miroslava Duška a Jana Balouška

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• rozpočtové opatření č. 5 a č. 6
• převedení výsledku hospodaření MŠ Chelčice za rok 2017 do
rezervačního fondu
• uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci zřízením překupního práva na pozemky p.č. 47/1 a 43/28
• uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci zřízením překupního práva na pozemek p.č. 43/26
• Smlouvy o bezúplatném převodu „venkovní tělocvičny“ do
vlastnictví obce Chelčice
• výpůjční smlouvu pro přidělování nádob 120 l na bioodpad
pro potřeby domácností v souladu s pravidly projektu „Separace komunálního odpadu v obci Chelčice“
• zveřejnění záměru na prodej pozemkové parcely č. 43/25 v
k.ú. Chelčice o výměře 988 m2
• účelový dar pro spolek Mája-Tvořivé Chelčice ve výši 8 000
Kč
• finanční příspěvek do veřejné sbírky obci Prameny ve výši
6 000 Kč
• Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2018 na akci „Komunitní centrum Chelčice“ s dodavatelem firmou KOČÍ, a.s.,
Písek
• zrušení záměru na prodej nemovitostí na pozemkových parcelách p.č. 19/2 o výměře 519 m2, p.č. 18/1 o výměře 103 m2
a p.č. 17/1 o výměře 22 m2

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• výsledek hospodaření MŠ Chelčice za rok 2017
• žádost firmy Meteoservis v.o.s., Vodňany

Prodej dřeva
Obecní úřad Chelčice oznamuje občanům možnost samovýroby a koupě palivového smrkového dřeva.

dřevina
SM

sortiment
palivo VL

délka m
2,5

bez DPH
cena
500

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM, BO, list

palivo OSB
palivo KPZ
kulatina
kulatina
kulatina
kulatina
Samovýroba - palivo

3
2,6
4
5
5
5
1-2

550
700
800
900
1000
1400
100

sazba
DPH
1,15

s DPH
cena
575

tloušťka
7-60 cm

poznámka
měkká hniloba

1,15
1,15
1,21
1,21
1,21
1,21
1,15

632,5
805
968
1089
1210
1694
115

8-17 cm
20-50 cm
13-22 cm
+20 cm
+20 cm
+20 cm
5 - 20 cm

tvrdá hniloba
tvrdá hniloba
zdravé
souše
čerstvé souše
čerstvý kůrovec
kůrovec

V případě potřeby delšího řeziva je možno přizpůsobit těžbu požadavkům zájemce. Zájemci mohou nahlašovat své požadavky správci
obecního lesa: Martin Lang, mobil: 724 524 640.
Po dohodě s tímto a podpisu smlouvy o odběru dřevní hmoty bude zájemcům přiděleno požadované množství a sortiment dřeva.
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Konečné výsledky voleb do zastupitelstva obce Chelčice
konaných ve dnech 5.10. – 6.10. 2018
VOLENO ZASTUPITELŮ: 7		

VOLEBNÍ ÚČAST 56,88 %

Název strany

% hlasů

Počet hlasů Mandát

JINDŘICH TUREK

13,19 %

127 hlasů

1

Ing. PETR NOVÁK

12,25 %

118 hlasů

1

JAN BALOUŠEK

11,94 %

115 hlasů

1

JIŘÍ IRAL

10,38 %

100 hlasů

1

Mgr. IVA BUKAČOVÁ

8,41 %		

81 hlasů

1

PETR KORTUS

7,79 %		

75 hlasů

1

Ing. MIROSLAV DUŠEK

7,27 %		

70 hlasů

1

VÁCLAV TŮMA

7,17 %		

69 hlasů

0

Ing. VĚNCESLAVA JAKUBCOVÁ

6,96 %		

67 hlasů

0

JAKUB SLAVÍK

6,75 %		

65 hlasů

0

Ing. JAN ŠTEMBERK

4,67 %		

45 hlasů

0

Bc. LUCIE TROBLOVÁ TERINGLOVÁ

3,22 %		

31 hlasů

0

3

Učitelka hudby
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci září a říjnu oslaví výročí:
Věra Benešová
Matyáš Štědrý
Miroslav Urbánek

Zdeňka Holečková
Tobiáš Trobl
Lucie Štefanová

Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
V srpnu se manželům Lucii a Lubošovi Vybíralovým
narodila dcera Eliška. Gratulujeme!
Dne 1. října zemřel pan Václav Podlaha.
Celé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

V sobotu 27. 10. 2018 a v neděli 28. 10. 2018 proběhne

svoz nebezpečného odpadu

ve spolupráci s firmou RUMPOLD Vodňany a.s. Kontejner bude
umístěn v areálu obecního skladu a přístupný v těchto hodinách:

Sobota 8,00 – 12,00		

Neděle 8,00 – 12,00

- pokračování ze str. 1 -

A odvedla mě z pokoje, kde stál klavír, do druhého ze svých
pokojů, do maličké ložničky. Ukázala na obrázek nad lůžkem.
Vlastně to ani obrázek nebyl, byl to jen krásným rukopisem napsaný nápis. Jediná věta. „Jak dnes dokážeš těm, které máš rád,
že je máš opravdu rád?“
Tuhle větu, řekla stará dáma, si čtu každé ráno. A při snídani uvažuji o svých blízkých, jak bych jim dnes, právě dnes, mohla něco
takového dokázat. Tenkrát si pamatuji, jak jsem si vybavila moje
rána, jak jsem vystřelila z postele pod sprchu, snídala v běhu do
školy, rozespalá a s jedinou starostí, abych nepřišla pozdě.
Stará dáma řekla, že tuhle větu si čte i večer a než usne, uvažuje,
co by mohla udělat zítra, aby její bližní měli důvod se na ni usmát.
Přemýšlela o každém z nich, o jejich trápeních, úzkostech…
Tuhle větu nad lůžkem své učitelky jsem si opsala. A připíchla
jsem si ji nad gauč. Neumím tak krasopisně psát jako moje učitelka hudby, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Hlavní věc je tuhle
větu si číst. Číst si ji ráno i večer. A přemýšlet o ní.
Má učitelka hudby už je dávno mrtvá. Hrát na flétnu jsem skoro
zapomněla… Ale naučila mě něco víc, naučila mě harmonickou
životní melodii. Každý si v sobě nějakou melodii neseme, skřípavou, neposlouchatelnou, lahodnou, každý jinou. Melodie ostatních slyšíme, svoji neslyšíme… tu slyší jen ti druzí.

Klára KM.
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Netradiční Dny Petra Chelčického
- pokračování ze str. 1 Program pokračoval prohlídkou Památníku Petra Chelčického
v bývalém špýcharu a milým překvapením byla návštěva dvou
architektů z Prahy, kteří vytvářeli expozici vlastního Památníku.
Byl to pan arch. Petr Kovář a jeho dcera Dora Kovářová. Pohovořili o hlavních myšlenkách expozice a propojení s hlavním
dílem Petra z Chelčic, Sítí víry. Pan farář Českobratrské církve
evangelické z Českých Budějovic a Kaplice pohovořil o významu života a díla Petra Chelčického.
Po krátkém občerstvení v přírodní zahradě chelčického Domova
následovala ekumenická bohoslužba v kostele sv. Martina, kde
všechny přítomné a zástupce pěti křesťanských církví přivítal
místní kněz P. Josef Prokeš. Biblické čtení z listu Filipanům 2,1-11
přečetl patriarcha Církve československé husitské pan Dr. Tomáš
Butta a kázání na tento text přednesl biskup římsko-katolické církve Mons. Václav Malý. Překrásnou hudbou celou ekumenickou
bohoslužbu doprovodila vokální kapela Aúúúna z Českých Budějovic pod vedením pana Libora Petřvalského. Úvodní skladba
byla nejstarší křesťanská píseň u nás „Hospodine, pomiluj ny“ a
následovaly aramejsky zpívaná blahoslavenství z Horského kázání. Závěrečné požehnání a modlitbu Páně pronesl pan farář Českobratrské církve evangelické Mgr. Daniel Freitinger a na závěr
zazněla novodobá hudba Arvo Pärta – Da pacem Domine, která
vznikla v roce 2004 jako reakce na bombové atentáty v Barceloně.

Biskup Mons. Václav Malý při odpolední besedě
Mnozí ještě zůstali v přátelském posezení a hovoru v přírodní zahradě, v chelčickém Domově, někteří ještě jeli na pouť na nedaleké poutní místo Lomec, kde sloužil mši sv. pan biskup Václav
Malý, a do chelčického domova již přicházeli noví návštěvníci,
děti a rodiče na pravidelný keramický kroužek.

Ekumenická bohoslužba proběhla v chelčickém
kostele sv. Martina
Pro všechny přítomné byl připravený v Chelčickém domově sv.
Linharta, v Komunitním domě, společný oběd, po kterém proběhla velmi očekávaná beseda s panem biskupem Václavem Malým. Moderoval ji historik Mgr. Michael Sekyrka a byla vedena
ve velmi neformální a lidské atmosféře. Veřejnost se mohla pana
biskupa ptát na ožehavé otázky jak dnešní doby, tak také doby
60. a 90. let v historii našeho národa. Této besedy se zúčastnilo
na sedmdesát lidí a pan biskup dokázal ve své otevřenosti a lásce
mnohé povzbudit. Moc mu za to děkujeme a jsme vděčni, že slovo „nebojte se“ má pro nás v dnešní době tak hluboký význam.
Posledním bodem programu bylo velmi pěkné pásmo literárních
textů a písní k poctě Martina Luthera Kinga, který v letošním
roce má výročí od své statečné smrti. Toto pásmo pro nás připravil Gospel kvintet z Husova domu z Českých Budějovic.

Gospel kvintet z Husova domu v Českých Budějovicích přednesl
pásmo spirituálů a textů Pocta pro Martina Luthera Kinga
Byl to velmi krásný den plný slunce, setkání, tolerance a lásky.
Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do přípravy, vlastní celodenní akce i pomoci s jejím uklizením. Bez pomoci druhých
bychom tento velký den nedokázali. Děkuji Vám za krásné společenství všech a přeji nám všem, abychom byli svobodní, jak
se to zpívá ve spirituálu „Oh Freedom, oh freedom, over me…“

Klára Kavanová Mušková
foto Ondřej Šmíd
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Začátek školního roku 2018/2019 u nás
v Mateřské škole Chelčice
O prázdninách jsme se rozloučili ve středu 4. 7. 2018. Následovaly svátky Cyrila a Metoděje a Den upálení Mistra Jana Husa.
Oficiálně byla naše MŠ zavřena ode dne 9. 7. 2018 do 19. 8. 2018.
V pondělí 20. 8. 2018 jsme se sešli v menším počtu a přišly se s
námi na posledních pár dní potěšit a rozloučit i děti, které začaly v září 2018 plnit povinnou školní docházku. 3. 9. 2018 se od
samého rána školka plnila a v jednu chvíli byla fronta rodičů a
dětí od třídy až k šatnám. Děti a také rodiče už se nemohli dočkat... a přišly jenom jedny malé slzičky. V letošním školním roce
2018/2019 je zapsáno celkem 40 dětí, do třídy „malých“ Medvíďat a do třídy „velkých“ Koťat. A kupodivu je i vyrovnané skóre
mezi dětmi. Přihlášeno je 20 děvčat a 20 chlapců.
A co nás čeká na začátku školního roku? První dny se budeme
hlavně seznamovat a rozkoukávat mezi sebou, připomeneme si
„školková pravidla“ a jak to u nás ve školce chodí. Čekají nás
tematické celky Sešli jsme se po prázdninách, Třída plná kamarádů, Babí léto, Na poli a na zahradě, Košík plný vitamínů, Co vidí
draci z oblohy, Podzimní slavnosti, Barevný podzim, Co jsme našli v lese? a Život zvířat na podzim v lese. Moc se všichni těšíme

na společné povídání, tvoření, hraní, cvičení a vycházky do podzimní přírody a na spoustu další zábavy, která nás v podzimních
měsících čeká.
Již v prvním měsíci září nás přijede 21. 9. 2018 potěšit Divadlo
MÁMA + TÁTA s představením Strašidýlko Jaguš. V září 2018
proběhne také uzávěrka soutěže o Kouzelný koberec, do které se
naše MŠ přihlásila, tak nám držte palce, neboť 8. října proběhne
vyhlášení vítězné MŠ. Dne 20. 10. 2018 se konají Slavnosti plodů
v Mičovicích – Jámě, na které se těšíme a již pomalu začínáme
postupně nacvičovat a trénovat písničky a básničky s podzimní
tematikou. 25. 10. 2018 nás potěší pohádkou O slepičce a kohoutkovi Divadlo Zvoneček. Mimo jiné aktivity bude od září 2018 v
naší MŠ otevřen bezplatný kroužek němčiny, kde se děti seznámí
s cizím jazykem a naučí se hravou formou základní německá slovíčka, jednoduché věty a písničky.
Kolektiv MŠ Chelčice přeje všem krásné babí léto a také spoustu
legrace a zábavy, jako je tomu u nás ve školce :-)

Čtení pod ořešákem v levandulové kuchyni
V posledním prázdninovém týdnu, 30. července, připravila
Knihovna Petra Chelčického již trochu školou vonící program
pro předškolní a mladší školní děti, jejich rodiče a prarodiče.
Program probíhal již v nově vznikajících prostorách Komunitního centra v Chelčicích.
Děti si mohly poslechnout zajímavý příběh autorky Aleny Čálkové BORŮVKY NA PRODEJ, připravit si lektvar splněných
přání a ochutnat borůvkovou limonádu. Příběh dětem i dospělým
četla paní Zdeňka Vavrušková a mnoho dobrovolníků pomáhalo celou akci připravit. Přišlo deset malých čtenářů, maminky a
také jedna babička. Bylo to krásné, klidné i dobrodružné odpoledne a Knihovně Petra Chelčického děkujeme za další aktivity
pro širokou veřejnost. Těšíme se na další...
Knihovna Petra Chelčického bude během letošního podzimu
přestěhovaná do prostor Komunitního centra Chelčice 1 a v odpoledních hodinách kromě výpůjčních hodin knihovny se budou
také v centru odehrávat různé zajímavé programy pro děti, rodiče, malé i velké čtenáře, seniory atd. Těšit se můžete na pravidelná „Čtení pod ořešákem“, cestopisy, sobotní keramická tvoření,
divadelní aktivity Chelčického štěstí, program Nenudy pro děti a
rodiče a mnoho dalšího. Jste srdečně všichni zváni.

Srdečně všechny zvou na další aktivity
Romana Janurová a Zdeňka Vavrušková za Knihovnu
Petra Chelčického,
Kristýna Rejžková za Chelčické štěstí,
Klára Kocourková za Nenudu pro děti a rodiče
a Klára Kavanová Mušková za keramický kroužek a za
koordinátorku dobrovolníků

V neděli 11. listopadu 2018 v 9.30 hod.
se v Chelčicích koná

Posvícenská slavnost sv. Martina
Celebruje P. Josef Prokeš
Po skončení mše následuje farní posezení v
budově bývalé fary, nyní Chelčickém domově
sv. Linharta
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Chelčice se stávají důležitou zastávkou pro cykloturisty
Cykloturisté startují, projíždějí i odpočívají v srdci Chelčic, historickém jádru, v Památníku Petra Chelčického, v přírodní zahradě
chelčického Domova i v komunitním centru se svými aktivitami.
V minulých dnech jsme uvítali závodníky akce „Na kole mezi
rybníky a mlýny“ v rámci projektu Aktivní pohoda. Tyto cyklotoulky probíhaly 22. září již čtvrtým ročníkem a letošní dvacetikilometrová trasa tzv. „Mlynářská“ vedla přes Chelčice směrem Na Lázeň a dále na Loucký Mlýn. Návštěvníci si prohlédli
přírodní zahradu, chelčický Domov i komunitní centrum, dali si
občerstvení a pokračovali ve svém závodu.
V rámci již 16. ročníku Slavností plodů Chelčicko-Lhenického
mikroregionu v sobotu 29. září proběhl start mnoha cyklistů před
kostelem sv. Martina, před Památníkem Petra Chelčického i v
přírodní zahradě, kde mnozí odpočívali a relaxovali.
Na obě cyklo akce vyšlo velmi pěkné počasí a mnozí se ještě
odpoledne vraceli na prohlídku Památníku Petra z Chelčic.

Jsem ráda, že mnozí cyklisté projížděli naším krajem poprvé a že
se jim u nás líbilo. Proto „Sportu zdar a cyklistice zvlášť“.

Klára KM.

SLAVNOSTI PLODŮ 2018 – Mičovice-Jáma
Soutěže 19. 10. 2018
Jarmark, slavnosti sobota 20. 10. 2018 od 9,30 hod a vyhlášení vítězů na pódiu v 13,30 hod
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického. V roce 2018 je vyhlášeno 5
kategorií: Jablko roku 2018, 2 kategorie pálenky – Slivovice a
Ostatní ovocný destilát, 2 kategorie ovocná dobrota – Pekařský
výrobek a Cukrářský výrobek.

mísa koláčů, plech buchet a tác výrobků apod. Na zapůjčené
nádobí zespodu táců a mís nalepte své jméno kvůli možné záměně. Výrobek musí být vyroben z výpěstků charakterizujících
tuto oblast, které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka,
meruňka, broskev, rybíz atd.), nikoli z exotického ovoce.

Podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:

Výrobky musí obsahovat: VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, RECEPT, NÁZEV VÝROBKU.

Jablko roku 2018
– do soutěže odevzdávejte vždy soutěžní vzorek zabalený zvlášť
od jednotlivé odrůdy jablek v sáčcích po 5 kusech s popisem:
PĚSTITEL, MOBIL, OBLAST, ODRŮDA.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 15. 10. – 19. 10. (pondělí – pátek)
na všech obecních úřadech mikroregionu. V pátek 19. 10. do
11,00 hod.

Slivovice a Ostatní ovocný destilát
– do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu
s popisem: VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, NÁZEV OVOCE.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 15. 10. – 19. 10. (pondělí – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu V pátek 19. 10. do
11,00 hod.
Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).

Ovocná dobrota: kategorie Pekařský výrobek a kategorie
Cukrářský výrobek
– do této soutěže odevzdávejte vzorky dle uvážení - dort, štola,

Vzorky „dobrota“ vzhledem k trvanlivosti výrobku odevzdávejte co nejblíže konání soutěže tj. po domluvě na obecních úřadech (nebo u starostů) jednotlivých obcí mikroregionu.
V nejasných případech rozhoduje pořadatel o zařazení do
příslušné kategorie. Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Soutěžící, který doručí svůj soutěžní vzorek osobně na příslušný
obecní úřad, obdrží vstupenku zdarma.
Sraz členů všech komisí je v pátek 19. 10. 2018 v 17,00 hodin
v hasičské klubovně v Mičovicích (v budově obecního úřadu).
Po oficiálním zahájení Slavností plodů 2018 v sobotu 20. 10.
v 9,30 hod. na pódiu bude v prostorách kulturního domu zahájena Slavnostní vernisáž Podzimní výstavy soutěžních vzorků.
Výstava prací mateřských školek bude taktéž v této budově.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům
jednotlivých kategorií bude součástí Ovocnářského jarmarku
v sobotu 20. 10. 2018 od 13.30 h. Prosíme všechny přihlášené,
aby uváděli svá mobilní čísla a aby se v případě umístění na
1. – 3. místě zúčastnili vyhlášení výsledků a předání cen nejlépe
osobně.
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Chelčický domov sv. Linharta
Děti z Běloruska z projektu „Adopce na dálku“
v Linhartu
Ve čtvrtek 9. srpna v letošním horkém létu jsme měli v chelčickém Domově vzácnou návštěvu – přijelo se k nám v rámci projektu Charity z Českých Budějovic Adopce na dálku podívat 20
dětí z Běloruska. Strávili jsme společně krásné odpoledne a podvečer ve stínu ořešáků v přírodní zahradě, kdy jsme si povídali o
našem Domově, o jeho poslání pro potřebné lidi, o naší přírodní
zahradě, bylinách, vnímání přírody a jejích krás…
Toto setkání jsme zařadili do programu projektu Jihočeského
kraje, který podpořil program environmentální výchovy. Vnímali jsme vůně bylin, ochutnávali bylinné limonády, poslouchali
ptáky a vítr v zahradě a taky jsme měli velký zážitek u ohniště.
Přátelé z Běloruska si přáli upéct si vuřty na ohni, neboť to nikdy
doma nedělali. A pro nás to byl také nezapomenutelný zážitek –
péct vuřty ve 40stupňovém parném dni bylo skvělé... Naši přátelé byli šťastní a i návštěva v Památníku Petra z Chelčic byla vřelá,
přátelská a milá. Všechny děti byly vděčné a šťastné, že se jim
naplno věnujeme a trávíme společně krásné chvíle. Uvědomila
jsem si, že i proto je zde Linhart - pro lidi, kteří neměli to štěstí
v životě potkat mnoho lásky a bezpečí. Byla jsem vděčná za tuto
zkušenost, za milou návštěvu, se kterou z Prachatic přijela paní
Hanka Rabenhauptová a z dobrovolnického centra z Krebulu pan
Zdeněk Krejsa. Ráda bych také poděkovala mým kolegyním v
Linhartu, které zůstaly do večera a daly všem najíst, napít, věnovaly se jim a především darovaly úsměv a svá srdce. Děkuji.

Hudba, zpěv a poezie měla tuto letní noc opravdu čarovnou moc
– moc proměny v naslouchající bytosti jeden druhému...
Letošní benefiční koncert byl věnovaný všem podporovatelům a
přátelům Chelčického Domova jako poděkování za jejich přátelství, nezištnou pomoc při dobrovolnických aktivitách, při mnohých „neviditelných“ skutcích pomoci a v neposlední řadě i za
všechnu materiální a finanční podporu.

7

Výtěžek z letošního benefičního koncertu bude použit na provoz
sociálně terapeutických dílen pro konkrétní uživatele s tělesnými
a mentálními handicapy a na pomoc se spolufinancováním tak
potřebných nových prostor Domova z bývalých farních maštalí.
Díky všem bylo chelčickému Domovu při benefičním koncertu
20. srpna 2018 věnováno 56 800 Kč. Je to nejvíce, co nám bylo
doposud při beneficích darováno. Je to nejen velkorysé, ale také
„velké duchem“ – svým přesahem a zároveň velkou Nadějí, že
to, co činíme při každodenních maličkostech, radostech i mnohých starostech, má smysl a že nás to nese přes „hory, doly“ ke
každodennosti a podstatě, proč tu chelčický Domov má být.
Přeji nám všem, ať si pomáháme růst navzájem a podpíráme se
ve chvílích těžkých, ale i šťastných a radostných...

S úctou, přátelstvím a láskou za všechny Linhartovské
Klára Kavanová Mušková,
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta
Jedna slečna z Běloruska, Marta Krivočevič, napsala azbukou
husím brkem a inkoustem v Památníku Petra Chelčického tento
vzkaz (po domluvě s paní překladatelkou ho překládám do češtiny): „Děkujeme vám za tento den. Přejeme všem štěstí, lásku a
dobré úspěchy v životě všem. Děkujeme těm lidem, kteří nás při
návštěvě v Čechách přivítali. Udělali jste nám radost, potěšilo
nás to. Děkujeme.“

Klára Kavanová Mušková

Benefiční koncert na Kratochvíli
Večerem s datem 20. srpna 2018 se na zámku Kratochvíle i v jeho
zahradách rozezněl všeobjímavý a hluboce procítěný operní zpěv
vzácné ženy, zpěvačky, paní Jany Šrejmy Kačírkové. Překrásné
árie doprovodila klavíristka paní Šárka Knížetová, průvodním slovem ve spojení s poezií taoistických básní je krásně prolnula Lenka Ebelová a my jsme měli pocit jiné dimenze času a prostoru...
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Již posedmé v Pištíně Slet baletek
V sobotu 25. srpna 2018 se v odpoledních hodinách v prostorách
sportovně rekreačního areálu v Pištíně uskutečnil již 7. ročník
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tanečního festivalu nazvaný „Slet baletek“. Chelčickému domovu sv. Linharta bylo ctí, že již sedm let připravuje originální keramické ceny pro jednotlivé taneční soubory, které vystupují na
festivale. Letošní ceny byly ve tvaru keramických misek, kde na
okraji seděla soška baletky přímo pištínské.
Chtěli bychom letos zvláště poděkovat souboru Pištínských baletek, že i v letošním roce připravily skladbu a choreografii pro tanec
s našimi linhartovskými tanečnicemi, kterých letos vystupovalo
pět. Tančily na skladbu „Život je jen náhoda“ a moc jim to slušelo!
Velké poděkování patří paní Věře, jedné ze stěžejních tanečnic
souboru Pištínské baletky, která nás navždy opustila a rozloučila
se s námi tancem. Děkujeme.

Adaptační kurz vodňanských studentů
V úterý 11. září odpoledne zavítali do chelčického Domova studenti prvního ročníku vodňanského gymnázia v rámci svého
adaptačního kurzu. Z Vodňan dorazili pěšky Zeyerovou stezkou.
Po krátkém odpočinku a občerstvení v přírodní zahradě si studenti zdobili čajové lžičky samotvrdnoucí hmotou. Každý si ozdobil lžičku podle svého vkusu, takže jsme obdivovali opravdu
originální díla. Poté si studenti prohlédli Památník Petra Chelčického a vyzkoušeli řadu jeho interaktivních prvků. S velkým
zájmem se setkalo psaní husím brkem. Po prohlídce památníku
je čekala zase cesta do Vodňan do školy, kde přespávali. A při
snídani využili svoji novou lžičku…

Linhartovští příznivci Pištínských baletek a baráčníků

Tábor RYBKA již podruhé v Linhartu
Během srpna letošních prázdnin k nám dvakrát zavítaly děti s vedoucími z příměstského tábora z Vodňan, který se jmenuje RYBKA. Poprvé 16. srpna jsme s dětmi strávili dopoledne v přírodní
zahradě a povídali si, hráli, tvořili i pracovali. Téma, které nás
všechny propojilo, byla VODA. Jak jinak – letní suché měsíce
nám skoro vysušily malé jezírko pod ořešáky a Vodňanští, a to
ještě z tábora Rybka, nám jezírko zachránili: nanosili do něj ve
speciálních kyblíčcích vodu, zalili byliny, které i ochutnali všemi
smysly. Nechyběl ani odpočinkový příběh pod ořešákem, dobrý
koláč a výborné bylinné limonády, tentokrát z květů levandule. Program tohoto dopoledne proběhl v rámci environmentální
výchovy, která je letos podpořená projektem Jihočeského kraje.

Druhá výprava tábora Rybka dne 30. srpna byla zaměřená na
Petra Chelčického a jeho význam pro dnešní dobu. S dětmi jsme
si prohlédli Památník Petra Chelčického, vyzkoušeli v něm
všechny interaktivní prvky, středověké oblékání, psaní brkem
na pulpitu, skládali jsme Loydův hlavolam Sítě víry a zažili i
spoustu legrace. V přírodní zahradě jsme si dali výborné hrušky
a švestky přímo ze stromu, dobrou bylinnou limonádu a některé
děti v zahradě složily i básně.
Byla to krásná dvě dopoledne a přejeme dětem z Rybky krásný
nový školní rok a někdy na viděnou.

Klára Kavanová Mušková
a Jaroslava Sonntagová,
lektorky programů EVVO

M. Cinádrová
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FK Chelčice
18. 8. 2018

1. 9. 2018

Sestava: Novák – Kiš, Pícha, Turek, Tesař – Lang, Křenek, Chalupský, Machnyk – Benedikt, Šácha

Góly: 2x Janus, Hrčka – Šácha, Machnyk

Dražejov – FK Chelčice (3:2)

FK Chelčice – Vacov: 0:1
Vstup do zápasu byl pro obě mužstva rozpačitý. Na obou týmech byla znát nerozehranost, zvláště pak na vyprahlém trávníku, který dobré kombinaci nepřidával. Vážných šancí bylo na
obou stranách pramálo. Za první gólovou šanci se tak dá počítat
až hlavička domácího Šáchy, kterou však zlikvidoval v pohodě
chytající Klas. Za domácí se mohl prosadit navrátilec Machnyk,
ale s Chalupským se tak dlouho přetahovali o míč, až hosté slibnou šanci uhasili do bezpečí. Na druhé straně pohrozili Vacovští
střelou vně pokutového území, ale jejich pokus v síti neskončil.
V druhém poločase byla znát lepší fyzická připravenost hostů.
Chelčice přestávaly stíhat a kolem domácí branky bylo dost rušno. Střeleckou nemohoucnost obou týmů tak nakonec rozluštil až
domácí Tesař v 80. minutě, který si do vlastní branky ukázkově
uklidil míč – 0:1. Chelčice v závěru utkání vytvořily slibný tlak.
Nejblíže vyrovnání byl v 92. minutě kapitán Turek. Jeho dorážku
v pokutovém území však hostující obrana do sítě nepustila.
25. 8. 2018

Cehnice – FK Chelčice (0:1)
Góly: Machnyk
Sestava: Novák – Kiš, Turek, Křenek, Valenta – Tesař, Benedikt
Ondřej, Chalupský, Lang Marek, Machnyk – Šácha
Nepříliš pohledné utkání odehrála obě mužstva. Na nekvalitním
hřišti docházelo k častým ztrátám míče a oba týmy více nakopávaly, než se snažily hrát fotbal. V první výrazné šanci utkání
se ocitl hostující Machnyk. Chalupský centroval od rohového
praporku, přesně našel nohu chelčického záložníka, ten však
střelu bez přípravy nedovedl nasměrovat mezi tři tyče. Dalších
výrazných šanci se diváci nedočkali, a tak první poločas skončil
bezbrankovou remízou.
V druhém dějství byli odhodlanější domácí. Největší šanci na
otevření skóre měl tým z Cehnic v 62. minutě. Střela z vně pokutového území však skončila jen na tyči chelčické branky. A tak
mohl na druhé straně hřiště trestat Machnyk. Z velmi podobné
akce jako v prvním poločase se opět k zakončení dostal chelčický záložník. Centr od Chalupského však tentokrát nezakončoval
nohou, nýbrž hlavou, a mnohem přesněji. Přesnou hlavičkou k
pravé tyči Voseckého branky rozveselil hostující fanoušky – 0:1.
Cehnice nechtěly prohrát a snažily se o vyrovnání. Nejblíže k
tomu měli v 90. minutě. Střelu z vápna však Novák vyrazil na
roh. Rozhodčí následně odpískal konec utkání, a tak se hosté
mohli radovat z prvních bodů v sezóně.

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

Sestava: Novák – Kiš, Turek, Tesař, Machnyk – Benedikt Ladislav, Benedikt Ondra, Chalupský, Lang Miroslav, Lang Marek
– Šácha
Hosté, posíleni vítězstvím v posledním kole s Cehnicemi, vyráželi na své druhé venkovní utkání v řadě odhodláni opět získat
body. Začátek nenasvědčoval, že by s tím měli mít nějaké problémy. Chelčice hrály lépe na míči a dostávaly domácí pod tlak
z rychlých protiútoků. V 19. minutě otevřel skóre utkání Šácha.
Nová posila Ladislav Benedikt vybojoval míč u rohového praporku a s pomocí teče předložil balón přesně na hlavu Šáchy,
který umístil míč k tyči – 0:1. Domácí tento moment nakopl. Ti
si postupně začali vytvářet šance a hrozili zvláště ze standardních situací. K vyrovnání jim však chybělo více důrazu. Dražejovské fanoušky nakonec rozveselil až Janus ve 40. minutě.
Po ukázkové kombinaci na hranici velkého vápna se míč dostal
právě k domácímu útočníkovi, který si ve vyložené šanci věděl
rady – 1:1. Chelčice mohly do konce poločasu vyrovnat zápas.
Tesař z pozice stopera centroval do pokutového území, kde míč
do sítě uklidil Marek Lang, ale k překvapení všech byl proti pomezní rozhodčí.
Ve druhém poločase hosté nezachytili začátek a za svou nepozornost byli právem potrestáni. Zmatky v obraně Chelčic dovedl
dokonale zúročit Janus. Ten si svůj druhý zásah v utkání připsal
dorážkou do pravého horního rohu v 50. minutě utkání – 2:1.
Domácím se hrálo ještě lépe, když v 62. minutě zvýšili své vedení na 3:1. Rozhodčí Talíř odpískal diskutabilní penaltu, kterou
následně zkušeně proměnil Hrčka. Chelčice poté hrály vabank
na tři obránce a za svou odvahu byly odměněny snižujícím gólem na 3:2. Dlouhý nakopnutý míč propadl až k Machnykovi,
který si poradil technickou střelou k tyči. Domácí se strachovali
o výsledek až do konce utkání, ale ke změně skóre již nedošlo.

Petr Novák

Klub Sboru dobrovolných hasičů Chelčice
srdečně zve na posvícenskou

Pěknou hodinku,

která se koná v pondělí 12. listopadu 2018
od 18 hodin v Obecním hostinci v Chelčicích.
Bohatá tombola zajištěna
Vstup 100 Kč

Zpravodaj obce Chelčice vydává Obecní úřad Chelčice v nákladu 200 ks pod r. z. MK ČR E 12986.
Šéfredaktor, korektury a redakční práce: Markéta Cinádrová, sběr a příprava příspěvků: Martina
Lukešová, Klára Kavanová Mušková, sazba: Václav Mach, tisk: Chelčický domov sv. Linharta.

V aktuálním čísle mohou být uveřejněny pouze příspěvky dodané do 15. dne předešlého měsíce před uzávěrkou. Na všechny uvedené
příspěvky mají výhradní práva jejich autoři, další publikování je dovoleno pouze se souhlasem redakční rady. Předplatné je možné zajistit na
Obecním úřadě v Chelčicích. © 2018 OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz
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Slavnosti plodu

2018
Jáma

20.

Srdečně Vás zveme
NA TRADIČNÍ

10.

18

20

od

930

OVOCNÁŘSKÝ JARMARK
• dospělí v předprodeji 60,- Kč, na místě 100,- Kč
• děti do 140 cm výšky zdarma

• důchodci nad 70 let a držitelé ZTP
v předprodeji 40,- Kč, na místě 60,- Kč

STÁNKOV Ý PRODE J, SOUTĚŽE O NE JLEPŠÍ V ÝROBK Y Z OVOCE

Program Slavností plodů 2018 - na návsi v Jámě, místní část Mičovice
NÁVES
9:30
9:45
10:00
11:30
12:00
13:30
14:00
15:00

STÁNEK Celostátní sítě pro venkov
Zahájení
Žehnání ovoci a regionu
DOUBRAVANKA
Spolek hezkých holek
Pásmo vystoupení dětí z MŠ
Vyhlášení výsledků soutěží
Divadélko Divoloď
HRADIŠŤAN

9:30 - 12:30 Soutěž o nejlepší pivo a cider Slavností plodů 2018
(z minipivovarů podpořených z PRV)

KULTURNÍ DŮM
9:30 - 16:00 Výstava Slavnosti plodů 2018
- jablka, pekařské a cukrářské výrobky
15:00 Ochutnávka pekařských
a cukrářských výrobků

DOUBRAVANKA
•• DOUBRAVANKA
•• HRADIŠŤAN
HRADIŠŤAN &
& Jiří
Jiří Pavlica
Pavlica
Vstupné:

Předprodej zahájen od srpna na obecních úřadech

Chelčice, Lhenice, Libějovice, Malovice, Mičovice a Truskovice

• dospělí v předprodeji 60,- Kč, na místě 100,- Kč
• děti do 140 cm výšky zdarma
• důchodci nad 70 let a držitelé ZTP v předprodeji 40,- Kč, na místě 60,- Kč

Na návsi ve stánku Celostátní sítě pro venkov (CSV) bude probíhat prezentace Programu rozvoje venkova (PRV).
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