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Stačí málo
Tohle mi poradil můj dobrý kamarád, a
na to, aby tenhle nápad dostal, musel mít
opravdu šťastnou chvíli, řekla bych přímo inspiraci.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Slavnosti plodů 2018

Můj kamarád je zaměstnán v televizi a
občas u nich dojde ke změně programu,
nebývá to často. Například se nečekaně
prodlouží nějaké sportovní utkání nebo
živě přenášená politická jednání a podobně. Tehdy se nemůže brát ohled na to, co
se mělo vysílat, a program se musí rychle
změnit navzdory tomu, co očekávali diváci.
Jednou byl kamarád v práci a ohlašovali změnu. Připravoval náhradní program
a nemohl se soustředit. Právě procházel
dost obtížnou situací doma. Pořád se s
manželkou hádali. A to dokonce i před
dětmi. Oba věděli, že hádat se před dětmi
nemá. Jenže si nemohli pomoci – i když
se měli rádi a jeden by nemohl žít bez
druhého, jejich hádky byly zlé. Hádávali se, jako se hádá tolik manželů, vlastně
kvůli ničemu. Za pár dní si pamatovali, že
ten a ten den se strašně pohádali, ale kdyby jim člověk platil, nevěděli by už proč.
Kamarád připravoval tu změnu programu
a náhle dostal inspiraci. Ještě toho večera,
když měli doma hezkou chvíli a hovořili
nad sklenkou vína, o tom nápadu pověděl své ženě. To, co ho napadlo, nejde
provést s lidmi bez smyslu pro humor a
bez nadhledu, ale přítelova žena naštěstí
oboje měla.
A tak si řekli, že to zkusí. Jakmile se jeden z nich začal hádat – a co hádat, stačilo, aby začal najednou být nepříjemný –,
ten druhý nemá přistoupit na jeho ladění,
ale naopak. Má tiše říct: ZMĚNA PROGRAMU. To je vše.
A ten druhý musí změnit program. Musí
se usmát. Musí zkusit říct něco příjemného. Pokud to neudělá – a na tom se dohodli –, musí tomu druhému koupit láhev
výborného francouzského vína… a samozřejmě ji pak vypijí spolu.
Zkusili to a ono to fungovalo.
- pokračování na str. 3 -

Abecedně padlo pořádání Slavností plodů po Malovicích na Mičovice. Slavnosti
probíhaly v místní části Jáma, kde mají bohaté zkušenosti s pořádáním větších
akcí. Páteční hodnocení soutěžních vzorků proběhlo v klubovně hasičů v Mičovicích, kde panovala příjemná atmosféra a všichni zúčastnění se dobře pobavili.
Letos se do soutěže přihlásilo hodně soutěžících ve všech kategoriích a spoustu
vzorků přivezli naši partneři z Německa, celkem bylo 117 vzorků. Hodnotilo se v
pěti kategoriích: Jablko roku, Slivovice roku, Ostatní destilát roku, Pekařský výrobek roku a Cukrářský výrobek roku. Nesmím zapomenout na dvě nové kategorie,
soutěž o pivo a ovocný cider, o vítězi rozhodovali lidé přímo na slavnostech v sobotu ochutnáváním vzorků. Nejvíc bylo jablek 52 vzorků, pekařských výrobků 20
vzorků, 16 bylo jak slivovic, tak i ostatních destilátů, nejméně vzorků bylo v kategorii cukrářský výrobek 13 kusů. Velké množství vzorků dalo pořádně zabrat všem
hodnotícím komisím, nejvíc obtížné je hodnocení slivovice a ostatního destilátu.
Myslím, že všechny komise hodnotily objektivně a výsledky byly správné. Všechny hodnocené vzorky si mohli návštěvníci prohlédnout na výstavě v kulturním
domě spolu s výtvarnými díly dětí z našich mateřských školek z Chelčic, Lhenic,
Malovic a nové školky z Mičovic. Jako jediná základní škola v mikroregionu představila svoje díla ZŠ Lhenice. Pekařské a cukrářské výrobky si mohli návštěvníci
slavností ochutnat v závěru slavností, podle prázdných talířů byly všechny vzorky
moc dobré. Na jarmark se přihlásilo 20 prodejců s místní produkcí a 47 stánků s
nejrůznějším zbožím. Uspořádat tak velkou akci s velkým programem, soutěžemi
a výstavou hodnocených vzorků, které navštívilo 1 167 návštěvníků, je poměrně
náročné organizačně i finančně. Mičovice jako pořadatelská obec se s pořádáním
slavností vypořádala moc dobře. Můj dík patří všem dobrovolným hasičům, kteří
pomohli s pořadatelskou a technickou pomocí, spolkům, zaměstnancům a starostům členských obcí mikroregionu za dobrou spolupráci a dobrou prezentaci našeho mikroregionu. Zejména díky za práci všem obětavým lidem, kteří pomohli
při organizaci slavností, sponzorům a partnerům CSV, MAS Rozkvět a Jihočeský
venkov. Slavnosti plodů svým významem daleko přesahují náš malý region a jsou
jeho skutečnou oslavou a doufám, že tato tradice se v regionu udrží.
Ještě jednou Vám tedy všem děkuji.

Luboš Bárta, starosta obce Mičovice
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Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice

konaného dne 27. 10. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice

konaného dne 27. 10. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice

•
•
•
•
•
•

ověřovateli zápisu ing. Petra Nováka a Petra Kortuse
starostou obce Jiřího Irala
místostarostou obce Jindřicha Turka
předsedou finančního výboru ing. Miroslava Duška
předsedou kontrolního výboru ing. Petra Nováka
členy finančního výboru ing. Věnceslavu Jakubcovou a Janu
Valentovou
• členy kontrolního výboru Jana Balouška a Petra Kortuse

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu ing. Petra Nováka a Petra Kortuse

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Jednací řád Zastupitelstva obce s účinností od 27. 10. 2018
• poskytnutí půjčky ve výši 50 000 Kč
• Směrnici pro nakládání s osobními údaji s účinností od
27. 10. 2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• plán kulturních akcí na rok 2019

• program Zastupitelstva obce beze změn
• zvolení jednoho místostarosty
• veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím

Zastupitelstvo obce určuje:
• v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn

Zastupitelstvo obce zřizuje:
• finanční a kontrolní výbor jako tříčlenné

Zastupitelstvo obce stanoví:
• v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
- místostarosta
12 000 Kč
- předseda finančního výboru
1 500 Kč
- předseda kontrolního výboru
1 340 Kč
- člen výboru, který je zároveň zastupitelem obce
500 Kč
- člen výboru, který není zastupitelem obce		
100 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí		
500 Kč
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce.

Z důvodu velkého úhynu ryb během nadměrně teplých
letních měsíců se nebude konat tradiční prodej vánočních kaprů. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné
prožití adventního času a vánočních svátků.
Petr Kortus
zastupitel Obce Chelčice
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Usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice

Zastupitelstvo obce volí:

Zpravodaj obce Chelčice			

Zastupitelstvo obce pověřuje:
• starostu zastupováním obce ve svazcích obcí a zájmových či
profesních sdružení

STAČÍ MÁLO

- pokračování ze str. 1 Kolikrát sice, jak mi říkal kamarád, byl tak dopálený, že měl sto
chutí radši to francouzské víno manželce koupit, než aby se přestal hádat. Jenomže ono nejde o víno. Nejde o hru. Jde o mnohem
víc a to oba dva věděli.
Čím víc je mezi dvěma lidmi nehezkých chvil, tím je větší nebezpečí, že mezi nimi nakonec dojde k tragédii. A od toho jsou zde
ZMĚNY PROGRAMU.
Chce to dost velkorysosti a nebrat se příliš vážně, to rozhodně, ale
kdo tohle zvládne, je na nejlepší cestě změnit si život… rozsvítit
ho… Někdy stačí pouhé slovo, jediné slovo, a dusné peklo, které
bylo kolem nás, se změní a my jsme ve „svěží zahradě“, kde se
můžeme občerstvit.
Stačí tak málo – změna programu. A to nemusejí být jen vztahy
manželské… tyhle změny programu platí i mezi rodiči a dětmi,
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, přáteli apod. A dokážou hodně.
Kolik vztahů by krásně pokračovalo, kolik krásných citových
světů by nezaniklo, jen kdybychom včas dokázali provést to
zdánlivě nepatrné… jenomže ve skutečnosti to zásadní a základní… ZMĚNU PROGRAMU.
Přeji nám všem, milí čtenáři, abychom zářili, a to nejen o letošních Vánocích. Děkuji Vám za čtenářskou přízeň již devatenáctého ročníku Zpravodaje naší obce a těším se na Vás v ročníku
dvacátém.

Klára KM.

Z

Komunální volby 2018 v Chelčicích
Máme za sebou letošní volby do zastupitelstva obce, jejichž výsledky jste mohli zaregistrovat již pár hodin po jejich ukončení,
protože u nás bylo tradičně sečteno poměrně brzy, nebo také na
úřední desce anebo v minulém obecním zpravodaji. Zastupitelstvem zvolený způsob individuálního sestavení kandidátních
listin, kdy každý kandidoval na základě petičních listin sám za
sebe, což v podstatě představuje přímou volbu starosty, se nám
jevil jako nejspravedlivější. Snahou u nás také vždy bylo získat
pro kandidátní listiny alespoň dvojnásobný počet kandidujících,
což se bohužel již letos nepovedlo, když dva z původních kandidátů svou nominaci v poslední chvíli odmítli. Dřívější systém
společných kandidátek, kdy se následně uplatňují při sčítání hlasů tzv. koeficienty a mandát zastupitele pak získal také kandidát,
jež absolutně nezískal vyšší počet hlasů než ten na kandidátce,
která byla celkově úspěšnější, se nám nejevil jako nejspravedlivější. V posledních pěti po sobě jdoucích volebních obdobích byl
proto většinový systém zastupitelstvem respektován i co se týče
funkce starosty obce. Tedy funkci starosty vykonává ten, kdo se
stane vítězem voleb s nejvyšším absolutním součtem hlasů. Tedy
pokud by tento také musel automaticky počítat s tím, že poté
funkci starosty také přijme. Tento systém přímé volby však v
ČR není oficiálním volebním systémem a o jeho vhodnosti není
přesvědčena ani většina zákonodárců. Vítěz voleb s absolutním
počtem preferenčních hlasů pak nejen že nemá povinnost funkci
starosty automaticky přijmout, ale v případě současně platného
poměrného volebního systému ani nemusí být do jednání o složení nového vedení radnice přizván a mnohdy, jak můžeme vidět
zejména ve větších obcích a městech, pak končí pouze v opozici.
Na principu přímé volby to však v Chelčicích díky všeobecné
shodě všech zastupitelů v podstatě funguje posledních dvacet let,
tedy pět volebních období. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů
také funkci starosty vykonával. Ono na malých obcích, kde za
sebou nemá starosta zázemí úředníků nebo je dokonce neuvolněný, zase až taková tlačenice o tento post není. To se v Chelčicích
i potvrdilo po sečtení letošních výsledků.
Nově zvolené zastupitelstvo jsem tedy na základě výsledků voleb svolal k poradě ještě před jeho ustavujícím jednáním proto,
abychom výsledky voleb společně vyhodnotili a dohodli se na
rozdělení funkcí pro další čtyři roky. Letos ti z Vás, kteří přišli
k volbám, rozhodli jinak než v předchozích pěti komunálních
volbách. Logicky pak zastupitelé na své první informativní a následné ustavující schůzi řešili, kdo bude vykonávat funkci starosty v období 2018 – 2022. A logicky v intencích výsledků všech
posledních povolebních ustavujících zastupitelstev byli na tuto
funkci postupně navrženi zastupitelé v pořadí absolutního součtu
hlasů, kterého ten který dosáhl. Tedy v pořadí Jindřich Turek, ing.
Petr Novák, Jan Baloušek, Jiří Iral. Kolegové na prvních třech
místech však zejména z pracovních důvodů na výkon funkce starosty nereflektovali, a to zejména těm mladším rozhodně nikterak
nezazlívám, protože postavit svou kariéru na pravidelně se opakujícím čtyřletém konkurzu u voličů je vždy tak trochu sázka do
loterie. Což potvrdily i letošní výsledky, do nichž se dle mého
názoru jednoznačně promítla i některá aktuální a konfliktní témata v obci, při kterých se zkrátka nelze zavděčit všem a starosta je
tak logicky prvním viníkem. Osobně jsem se naopak také již před
volbami nikterak netajil tím, že pokud bych měl funkci staros-

ty obce vykonávat nadále, bude to zcela jistě také naposledy. V
podstatě bych zejména ze zdravotních důvodů přivítal i variantu,
kdyby to přišlo již nyní, o čtyři roky dříve. I z tohoto důvodu
jsem záměrně neprovedl vyhodnocení předchozího volebního období z pohledu investic ještě před volbami, aby to nevyznělo jako
klasická předvolební agitace. Tento přehled naleznete tedy až v
následném čísle obecního zpravodaje po novém roce.
Ustavující zastupitelstvo se však až na můj hlas shodlo jednomyslně na první variantě. Toto rozhodnutí proto respektuji a souhlasím, ovšem s podmínkou, že je to opravdu poslední volební
období, ve kterém jsem ochoten funkci starosty v naší obci vykonávat. V následujících čtyřech letech by pak mělo být jedním
z hlavních cílů zastupitelstva najít vhodného kandidáta na post
budoucího starosty obce. Samozřejmě mu rád budu podle situace
v jeho začátcích nápomocen, stejně tak jako se této podpory dostalo i mě samotnému ze strany mého předchůdce pana starosty
Jana Turka. Už nyní ale prosím Vás spoluobčany, voliče, abyste o této variantě také reálně uvažovali, a ti z Vás, kteří budete
ochotni se v budoucnu veřejně angažovat, abyste do toho také v
příštích volbách šli.
Za všechny nově a staronově zvolené zastupitele mi pak dovolte
poděkovat za Vaši důvěru. Vždyť výsledky voleb celkově jednomyslně potvrdily, že jste ocenili dosavadní práci našeho zastupitelstva, které se vždy snažilo najít vzájemnou shodu ve prospěch
naší obce. A za to zase děkuji já všem členům dosavadních zastupitelstev, protože v opačném případě bych funkci starosty v žádném případě nechtěl a nemohl vykonávat.

Jiří Iral, starosta obce

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci září a říjnu oslaví výročí:
Ludmila Kortusová
Abigail Bártová
Božena Romanová

Radek Holeček
Miroslav Valenta

Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Dne 23. listopadu zemřel pan Pavel Kortus.
Celé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací – bude přerušena dodávka elektrické energie
v pátek 14. 12. 2018 od 8:00 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: celá obec Chelčice, Záhorčí, areál Zemcheby, samoty
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Podzim a zima u nás v Mateřské
škole Chelčice
Podzimní počasí nám tentokrát přálo, takže jsme většinu aktivit
mohli plnit venku. Nejprve jsme si 20. září udělali třídní schůzky, aby rodiče věděli, co jejich ratolesti čeká a nemine, a hlavně
aby rodiče nových žáčků věděli, jak to u nás v mateřské škole
chodí. Dne 12. 10. 2018 jsme se zúčastnili zamykání přírodní
zahrady Chelčického domova sv. Linharta v Chelčicích. Udělali jsme ježkovi Dupáčkovi hnízdečko z listí, aby se mu v zimě
dobře spalo, a nasbírali jsme zásoby ořechů a ovoce. Pomohli
jsme zrýt kousek zahrádky, připravené k zazimování. Odměnou
nám bylo občerstvení jablíčky a malování na oblázek či výroba
ježečka z vlny. Největší událostí podzimu byly Slavnosti plodů
2018 v Jámě, kde jsme sklidili obrovský úspěch jak při vystoupení s pásmem písniček a básniček, tak při výstavě našich výtvarných prací. Kromě naplánovaných divadel Táta a Máma s
pohádkou „Kvído a strašidelná škola“ a divadla Zvoneček, které
přijelo s pohádkou „O slepičce a kohoutkovi“, jsme se byli podívat na výlov Šítovského rybníku. Byl to velký zážitek pro malé i
velké. Do naší školy také zavítala paní doktorka Vavřincová, aby
zjistila, jak správně vyslovujeme a mluvíme, popř. doporučila
případnou logopedickou péči. V průběhu měsíce listopadu nás
také čeká preventivní screeningové vyšetření zraku.
Dne 1. listopadu jsme jeli rozdávat radost do Alzheimercentra
na Loucký Mlýn u Vodňan, kde jsme zazpívali a zarecitovali babičkám a dědečkům. Dále 15. listopadu přijelo divadlo MÁMA
a TÁTA s pohádkou „Jak psal čertík vánoční přání“. V pondělí
19. 11. k nám zavítalo další divadlo s hudební pohádkou. A na
co se můžeme těšit do konce kalendářního roku? V pátek 30. 11.
pojedeme do Kulturního domu ve Vodňanech na Divadlo Víti
Marčíka, Setkání před Betlémem.
V adventním čase nás samozřejmě čeká příchod Mikuláše, vánoční tvoření v Pohádkové kovárně u Selibova, pečení perníčků, v neděli 9. 12. adventní tradice v místním hostinci, vánoční
focení, spousta dalších předvánočních aktivit a hlavně těšení na
příchod Ježíška.
Přejeme Vám ze srdce klidné prožití adventního času, krásné
sváteční dny a šťastný vstup do nového roku 2019. Ať je tento
rok plný zdraví, štěstí, lásky a porozumění pro všechny!

Paní ředitelka Mgr. Eva Seberová, zaměstnanci MŠ
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mátky. Doposud bylo rozděleno téměř 15 milionů dotace, což je
přibližně polovina celkové alokace dotací. V současnosti je otevřena výzva na podporu investic do sociálních služeb a komunitních center, pro rok 2019 je plánována výzva pro oblast Školství.
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Součástí realizace SCLLD MAS Rozkvět je také tzv. animace
území, takže se s pracovnicemi MAS můžete průběžně setkávat
na akcích realizovaných přímo v jednotlivých obcích.
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Informace z MAS ROZKVĚT
Již 1,5 roku probíhá realizace Strategie MAS Rozkvět (SCLLD
MAS) prostřednictvím dotační podpory konkrétních projektů z
evropských fondů IROP a OP Zaměstnanost a Programu rozvoje
venkova (PRV). Jak se daří získaný dotační balík téměř 90 mil.
Kč v regionu uplatnit?
Jak již víte z předchozích článků, SCLLD MAS se zaměřila především na zlepšení situace v regionu MAS Rozkvět v oblastech
občanské vybavenosti, technické infrastruktury i služeb, rozvoje školství a vzdělávání, podnikání a zaměstnanosti, cestovního
ruchu a lokálního turismu, ochrany kulturního a přírodního dědictví i místních tradic, rozvoje činnosti spolků, mezisektorové i
regionální a mezinárodní spolupráce.
V programovém rámci PRV SCLLD MAS Rozkvět byly opakovaně vyhlášeny již tři výzvy, žadatelé měli možnost předložit
své žádosti v 6 opatřeních, a to: Mikropodniky, Zpracování zemědělských produktů, Zemědělské podniky, Lesnické technologie, Krátké obchodní řetězce a Cestovní ruch. Již byly vybrány
projekty, které mohou vyčerpat celkovou dotaci přes 22 milionů
korun, zájem o dotace byl především mezi zemědělci a ovocnáři.
Další výzva PRV bude MAS Rozkvět zveřejněna počátkem roku
2019.
V programovém rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět byly vyhlášeny výzvy ve všech tří opatření – Sociální služby a sociální
začleňování, Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity a Zaměstnanost v místě. Doposud byly podpořeny projekty za více
než 6,5 milionů korun neinvestiční dotace, v současnosti jsou
vybírány projekty za dalších cca 5 mil. Kč.
Programový rámec IROP SCLLD MAS Rozkvět podporuje čtyři0 opatření – Sociální služby, Školství, Prorodinné služby a Pa-

Z

Dále pracovnice MAS konzultacemi a praktickou podporou při
zpracování projektových žádostí pomohly školám v zájmovém
území MAS k získání a administraci dotací z tzv. šablon v celkové výši cca 15 mil. Kč, pro následující období jsou připravovány
neinvestiční projektové záměry v rozsahu dalších více než 20
milionů korun.
MAS Rozkvět je také realizátorem čtyřletého projektu MAP II
ORP České Budějovice zaměřeného na rozvoj v oblasti školství,
do kterého se zapojilo již více než 100 subjektů (ZŠ, MŠ, DDM,
ZUŠ a další) v tomto území. Jde o jeden z největších projektů
tohoto typu v celé ČR, také proto byla otevřena projektová kancelář MAS přímo v Českých Budějovicích.
MAS Rozkvět zavádí aktivně principy MA21 na úrovni kategorie C*, ve své kategorii (MAS) jsme získali nejvyšší úroveň hodnocení. V březnu 2018 proběhlo další Fórum Zdravé MAS, ze
kterého vyšly mj. jako priority organizace kulturních akcí nebo
rozšiřování poskytování sociálních služeb.
Více informací o činnosti MAS Rozkvět mohou zájemci nalézt
na webových stránkách www.masrozkvet.cz. Srdečně také zveme na stánek MAS na Slavnostech plodů 2018.
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Fara po rekonstrukci – informace pro občany
Vážení spoluobčané,
protože v průběhu konce tohoto a začátkem příštího roku 2019
se blíží do finále realizace celkové rekonstrukce budov, prostor
dvora a zahrady v areálu bývalé chelčické fary, dovolte mi, abych
s ohledem na množící se nepřesné tzv. „zaručené“ informace a
bohužel i záměrné dezinformace kolem dění na faře uvedl vše
opakovaně na pravou míru a ještě jednou popsal historický vývoj a postup obce při rekonstrukci fary a účelech jejího využití.
Začněme ale hezky od začátku.
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Kalendář Chelčicko-Lhenického mikroregionu
Čas je nemilosrdný tím, jak rychle ubíhá. Je to ale relativní, protože v určité fázi života zejména v té dětské máte pocit, že se
neskutečně vleče. V této fázi života si většina z nás myslela, že
je spousta věcí a činností, které už bychom chtěli dělat a zvládat
jako dospělí, a nemohli jsme se té dospělosti dočkat. Poté, co se
jí většina z nás konečně dočká, začne si jí plnými doušky také
užívat a díky tomu, že se stále za něčím ženeme, ještě si tak moc
tempo ubíhajícího času příliš neuvědomujeme. Každý z nás pak
samozřejmě individuálně i s ohledem na spoustu vlivů, dispozic a nastavených životních hodnot má nastavenu i tu dobu, ve
které si začneme postupně rychlost ubíhajícího času tu více tu
méně vážně uvědomovat. Když tahle doba nastane, je většina z
nás již dostatečně zkušená a protřelá životem, abychom si mohli
uvědomit (tedy pokud jsme alespoň trochu soudní), co jsme do
této doby dokázali a co vlastně čekáme od toho času, který nám
ještě zbývá.
Touto úvodní úvahou bych zároveň chtěl ještě jednou vzdát poctu našemu vzácnému kolegovi panu Františku Zámečníkovi,
dlouholetému starostovi Mičovic, ale také kolegovi z bavorské
partnerské oblasti Lalingen Vinkel, starostovi obce Grattersdorf
panu Norbertu Bayerlovi, kteří nás na konci roku 2017 a v roce
2018 opustili. Oba pánové pak byli i nadšenými nositeli myšlenek mezinárodní spolupráce našich ovocnářských regionů a výrazně se zasloužili o rozvoj partnerství na obou stranách hranice.
Čest jejich památce.
Zpravidla se pak k různým předsevzetím a plánům uchylujeme
na přelomu roku, a jak tomu tak bývá, většinou se nám je nepodaří splnit. Rok se tedy opět s rokem sešel a Vám se dostává
do rukou tradiční kalendář Mikroregionu Chelčicko-Lhenického
pro rok 2019. Ohlížíme se v něm fotografiemi zejména za tím
rokem uplynulým. Můžete zde nalézt fotografie zejména nejrůznějších společenských akcí, které se v našich obcích odehrály,
ale i aktuální tematické fotografie sídel a krajiny našeho regionu. V době doznívajícího horkého léta, kdy tyto řádky píši, ještě
zdaleka nemáme za sebou vše, co jsme si v našich obcích a mikroregionu naplánovali, nicméně věřím, že vše včetně letošních
již šestnáctých Slavností plodů v Jámě se podaří zrealizovat k
všeobecné spokojenosti našich obyvatel a hojných návštěvníků
našeho regionu. Ještě před nimi však začátkem října proběhnou
ve všech našich obcích po čtyřech letech volby do obecních

zastupitelstev. Všichni stávající starostové v našich obcích své
mandáty obhajují a já věřím, že budou i v následujícím období
ve vedení svých obcí nadále pokračovat. Domnívám se, že každý
z nich odvedl ve své obci dle svých možností pěkný kus práce,
a sami můžete posoudit a uznat, že je to v našich obcích a regionu i vidět. Dovolte mi proto, abych jim všem za jejich práci ve
prospěch našich společností tímto poděkoval a zároveň vyjádřil i
přesvědčení, že se nám v následném období bude dařit zvelebovat nejenom jejich vzhled, ale i vzájemnou lidskou pospolitost,
kterou ovšem bez pomoci Vás spoluobčanů sami nemohou udržet a rozvíjet.
Děkuji proto za Vaši aktivitu a pomoc a přeji vše dobré do roku
2019.

Jiří Iral
předseda svazku obcí mikroregionu Chelčicko-Lhenického
„ Mikroregion Chlečicko-Lhenický – region květů a plodů, region s vůní ovoce“

Obec se rozhodla ke koupi areálu bývalé fary po poměrně zdlouhavém a náročném vyjednávání s Českobudějovickým biskupstvím v roce 2008 za cenu 2 miliony Kč včetně všech pozemků
patřících tehdy do majetku Římsko-katolické farnosti Chelčice,
tedy i části bývalé farské zahrady, špýcharu a hřbitova. Hlavním
důvodem pro získání tohoto strategického majetku bylo tehdy
zejména udržení vlivu obce na rozhodování o jejich budoucím
využití a zachování kontinuity významu historického centra
obce. Ve finále byl tehdy obci nabízen ke koupi i kostel sv. Martina, ale to jednak již bylo nad momentální možnosti obecního
rozpočtu a strategicky to zastupitelstvu nepřipadalo vhodné, takže na tuto nabídku nereflektovalo, takže tento dále zůstal sloužit
svému účelu, což je jistě dobře.
Historie záměrů, které s těmito budovami měla předchozí obecní
zastupitelstva, se částečně měnila zejména s ohledem na aktuálně dostupné dotační prostředky. Významným počinem bylo,
že se hned vzápětí po získání budov do majetku obce podařilo
díky dotacím prostřednictvím naší Místní akční skupiny Rozkvět
realizovat projekty „Rekonstrukce špýcharu na Památník Petra
Chelčického“ včetně muzejní expozice v hodnotě cca 3 mil. Kč
a výměnu střešních konstrukcí na obou budovách fary v objemu
2 383 902 Kč. Po tomto základním zajištění fary proti dalšímu
chátrání se postupně dařilo zajistit její využití k poskytování sociálních služeb v obci a k propojení těchto aktivit s místním společenským životem. Do budov se tak začal opět postupně vracet
život. Na případnou otázku „proč se obec vrhla právě na sociální
služby, když na takto malé obci se běžně jinde také neposkytují a
z Chelčic do Vodňan je to co by kamenem dohodil a tam je těchto služeb dostatek“ existuje jednoduchá odpověď. Zastupitelstvo
obce zejména chtělo tento majetek smysluplně využít a projevilo
i dostatečné sociální cítění a prozíravost ve vztahu k možnostem budoucího zajištění péče o potřebné občany a zaměstnanost
v obci. To vše samozřejmě po důkladném průzkumu situace v
sociálních službách na Vodňansku, Netolicku, Bavorovsku a
Protivínsku, kdy jsme zjistili, že zde je reálná potřeba poskytování některých sociálních služeb, které stávající poskytovatelé
neprovozují. Původně zde byl i záměr vybudovat další obecní
byty, ale podmínky vhodných dotačních programů v létech 2010
- 2014, bez kterých by v tak velkém rozsahu obec rekonstrukci
sama nezvládla, se průběžně zásadně měnily do té míry, že jsme
od těchto původních záměrů byli nuceni upustit. V roce 2014
zastupitelstvo rozhodlo o použití dotačních prostředků do další
etapy rekonstrukce přízemí hlavní budovy z výtěžku dotací získaných i díky Chelčickému domovu sv. Linharta za opakované
vítězství obce v soutěži Vesnice roku 2013 ve výši 1,5 milionu
korun, rekonstrukce včetně vlastních prostředků činila celkem 2
046 475 Kč.

Pro současné plánovací období EU 2016 – 2020 se v podstatě
jako jediné investiční dotační prostředky do malých obcí podařilo našim vyjednavačům v Bruselu vyjednat právě pouze ty do
oblasti sociálních služeb. Zastupitelstvo obce tedy operativně
rozhodlo o částečné změně stavebního záměru v budovách fary
a opět s pomocí managementu naší Místní akční skupiny nechalo
přepracovat původní projekty na realizaci bytů, aby pak následně vznikly a byly podpořeny dva úspěšné projekty:
„Komunitní centrum Chelčice“, reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_072/0009736, projekt je spolufinancován Evropskou unií, to
je v podstatě dokončení kompletní rekonstrukce hlavní budovy
fary včetně vestavby podkroví za účelem jeho využití ke spolkovým aktivitám ve spojení se sociálními službami. Zde se krom
stavební investice ve výši 6 511 961 Kč podařilo dále získat i
další dotační prostředky projektem „CHELČICE KOMUNITNÍ
CENTRUM – komunitní práce“, reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/1
6_047/0008140, na interiérové vybavení a na zajištění provozu
komunitního centra a sociálních služeb ve výši 2 064 044,75 Kč.
Touto investicí získá obec a místní spolky další důstojné prostory pro svoje rozsáhlé aktivity.
Projekt „Nový Linhart“, registrační číslo projektu CZ.
06.4.59/0.0/0.0/16_039/0002334 zdroj financování IROP. Realizace spočívá v celkové rekonstrukci druhého objektu fary – bývalých stájí – pro účely dalšího rozšíření poskytovaných sociálních služeb (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby
pro seniory a OZP) a zázemí těch stávajících (sociálně terapeutické dílny). Celkový objem tohoto projektu činil 12 399 685 Kč.
Tento původní objekt byl v rámci těchto celkových uznatelných
výdajů z rozhodnutí zastupitelstva prodán Chelčickému domovu
sv. Linharta o.p.s. za cenu 645 140 Kč.
Důležitý a zásadní je také fakt, že podíl získaných dotačních prostředků bude v rámci všech těchto projektů ve výši 95 % celkových nákladů, a to jistě není zanedbatelné. Obci tak pochopitelně
zbývají volné další vlastní prostředky na další investice v jiných
oblastech potřeb.
V kontextu současné podpory sociálních služeb v rámci Operačních programů EU podala obec také projekt „Sociální byty
Chelčice“, reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/00087
49, na celkovou rekonstrukci obecní vily za účelem vybudování
čtyř malometrážních sociálních bytů v celkovém objemu 7 388
245 Kč s předpokládaným vlastním podílem obce ve výši 10 %.
V případě úspěšné administrace a přidělení rozhodnutí o dotaci
by realizace projektu připadala v úvahu již v roce 2019.
Co je však z mého pohledu na těchto rozsáhlých investicích v
oblasti chelčického genia loci to nejpodstatnější? Obci se díky
všem těmto aktivitám podařilo až na některé drobnější zbývající
investice, jakými budou ještě dokončení oprav ohradních zdí a
prostranství zahrady a dvora fary, kompletně dokončit a vrátit
smysluplné využití celému historickému centru obce a vrátit do
něj vedle kostela sv. Martina a budovy mateřské školy také další
nový život.

Jiří Iral
starosta
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8. 9. 2018

FK Chelčice – Stachy 4:0 (4:0)
Góly: Benedikt Ladislav, Šácha, Lang Marek, Chalupský
Sestava: Novák – Švec, Turek, Pícha, Tesař – Lang Marek, Benedikt Ondřej, Chalupský, Machnyk – Šácha, Benedikt Ladislav
Pro Chelčice se jednalo o důležitý zápas. Stachy paří k týmům,
se kterým domácí umí hrát, a také to bylo vidět. Stachy vstoupily
do zápasu pasivně, a to hrálo do noty domácím. Chelčice se ujaly
brzkého vedení v 8. minutě zápasu. Centrovaný míč v pokutovém
území hostů si našel Láďa Benedikt a z těžké pozice přesně zakončil pod břevno branky – 1:0. S přibývajícím časem se nabízely pro
domácí další a další šance, ale žádná neskončila gólově. Diváci si
tak museli na další zásah počkat až do 32. minuty zápasu. Možnost
zahrávat přímý volný kop dostal Chalupský a ten si s předloženou šancí poradil náramně. Střelou pod břevno nedal gólmanovi
hostí šanci – 2:0. Domácí následně prožili skvělou pětiminutovku,
kdy přidali další dvě branky. Nejprve se z dálky trefil Marek Lang
– 3:0 a po něm o minutu později Šácha, který dostal nádhernou
přihrávku od Machnyka, kterému stačilo jen nastavit nohu – 4:0.
Do druhého poločasu naskočily Stachy neohroženě. Na hostech
byla vidět chuť s výsledkem něco udělat. Ve 47. minutě se pokoušel překvapit domácího gólmana Záleský, ale míč za brankovou čáru nedostal. Hra byla následně více vyrovnaná a ani
jedna strana se nemohla dostat do zakončení. Chelčice hlavně
myslely na zadní vrátka a doufaly v rychlé protiútoky. V některých okamžicích byla hra vyhrocená vice, než by si obě mužstva
představovala, ale vina byla na obou stranách hřiště, kdy si oba
týmy nic nedarovali. Ke změně skóre mohlo dojít v 84. minutě.
Stachy se dostaly ke střele zpoza vápna, ale k jejich smůle ji
Novák vytěsnil na rohový kop. Na stavu skóre se nic nezměnilo.
6. 10. 2018

FK Chelčice – Sedlice (1:3)

Strunkovice – FK Chelčice 1:0 (0:0)
Sestava: Novák – Švec, Turek, Pícha, Machnyk – Trobl, Lang
Marek, Chalupský, Benedikt Ondřej – Šácha, Valenta

28. 10. 2018

13. 10. 2018

Chelčice odjížděly k místnímu derby s odhodláním přerušit černou sérii porážek. Úvod utkání jim vyšel. Nebezpečné zbraně
soupeře dobře eliminovala obrana vedená Píchou. A když už se
přeci jen domácí dostali do šance, v koncovce jim chyběla přesnost. Na druhé straně mohl netradičně zakončovat Chalupský,
ale přesný centr dovedl hlavou jen nasměrovat do náruče dobře
postaveného strunkovického gólmana. Velkou šanci na otevření
skóre dostal domácí Žurek. Standardní situace na hranici pokutového území byla dobrá příležitost, ale strunkovický kanonýr
našel jen Nováka v bráně Chelčic, který jeho střelu vyrazil.
Druhý poločas se nesl v podobném duchu jako ten první. Domácí
byli aktivnější a hosté se snažili překvapit z rychlých protiútoků.
Dvě dobré šance si připsal opět domácí Žurek, ale ani jednou nenašel způsob, jak dostat míč do sítě. Chelčice hrozily hlavně ze
standardních situací. Šácha se dvakrát dostal do zakončení, ale
domácí gólman se ani jednou nenechal zaskočit a svůj tým podržel. Hosté doplatili na slabou lavičku. Ke konci utkání neměli
nikoho na střídání a postupně jim ubývaly síly. Toho dovedly využít Strunkovice. V 87. minutě se dobře uvolnil jeden ze záložníků Strunkovic v pokutovém území Chelčic a předložil krásnou
přihrávku Šimčíkovi, na kterého zívala prázdná branka. Domácí
hráč se nemýlil – 1:0. Závěrečné pokusy hostů kýžené vyrovnání
nepřinesly, a tak si Chelčice připsaly již pátou porážku v řadě.
20. 10. 2018

Sestava: Novák – Lang Marek, Ture, Pícha, Machnyk – Trobl,
Lang Miroslav, Chalupský, Benedikt Ondřej – Šácha, Benedikt
Ladislav

FK Chelčice – SK Čkyně 2:0 (1:0)

V druhém poločase se očekával hon Chelčic za srovnáním skóre,
ale místo toho přidali uklidňující branku hosté, a byl to opět
Dumský. Podobně dravým způsobem jako v prvním případě si

Góly: Machnyk, Benedikt Ladislav
Sestava: Novák – Švec, Turek, Křenek, Lang Marek – Trobl,
Chalupský, Benedikt Ondřej, Machnyk – Šácha, Benedikt Ladislav
Zápas dvou celků, kterým se v poslední době vůbec nedaří, začali lépe domácí. Jejich aktivita však po pár minutách opadla
a začal úřadovat tým ze Čkyně. Hosté se mohli ujmout rychlého vedení, centr ze strany našel hlavu hostujícího útočníka, ale
ten jen rozezvučel břevno. Čkyně byla dále aktivnější a veškeré
snahy řídil výborně hrající Král ve středu hřiště. Právě on mohl
otevřít účet utkání, ale jeho střelu vytěsnil Novák na roh. Na
změnu skóre se tak čekalo až do 31. minuty, kdy se z ojedinělé
akce prosadil domácí Machnyk. Ten dostal přihrávku po zemi na
hranici vápna a přesnou razantní střelou k tyči nedal šanci hostujícímu gólmanovi – 1:0. Čkyně chtěla srovnat, ale její snahy
vyšly vniveč. Naopak své vedení mohli zvýšit domácí. Ladislav
Benedikt se řítil sám na gólmana, byl faulován a rozhodčí nařídil
penaltu. K pokutovému kopu se postavil Šácha, ale svůj pokus
nevměstnal mezi tři tyče.

Zpravodaj obce Chelčice vydává Obecní úřad Chelčice v nákladu 200 ks pod r. z. MK ČR E 12986.
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FK Chelčice
V druhém poločase se Čkyně snažila o vyrovnání, ale obrana
řízená Křenkem srdnatě odolávala. Hosté měli také smůlu, když
v 65. minutě nastřelili podruhé břevno. V 75. minutě navýšily
Chelčice své vedení. Ladislav Benedikt podstoupil tvrdý souboj
se stoperem Čkyně, který vyhrál, a měl tak volnou cestu k hostující bráně. Svou šanci využil a díky přesnému lobu rozveselil
domácí fanoušky – 2:0. Hosté se do konce utkání nezmohli na
snížení, natož vyrovnání, a tak si Chelčice mohly připsat první
body po pěti porážkách v řadě.

poradil s domácí obranou a zkušeně obstřelil Novák – 0:3. Hosté
i v deseti byli aktivnější. Na domácích byl vidět zmar, ale i tak
jiskřičku naděje vykřesal Trobl, který v 68. minutě snížil na –
1:3. Do konce zápasu byly k vidění další šance, ale žádné brankou neskončily.

Góly: Trobl – 2x Dumský, Vaněk

Chelčice neprovází dobrá forma, která se nechvalně projevuje
do výsledků. Ne jinak tomu bylo i o víkendu. Domácí se snažili
do zápasu nastoupit aktivně, ale Chelčice sráží neproduktivita. A
když se nedaří na jedné straně, může udeřit soupeř na té druhé.
To se povedlo Sedlici v 11. minutě. Obrana domácích odvrátila roh, ale na následný centr z druhé vlny byla krátká. Vaněk
si našel své místo ve velkém vápně a zamířil hlavou přesně –
0:1. Chelčice se snažily srovnat, ale často je srážela kombinace.
Pravda, hřiště tomu také nepřidalo. Do konce poločasu se skóre
měnilo ještě jednou. Jednu z nepřesností přesně vystihl Dumský,
prošel obranou Chelčic a přesně zakončil k pravé domácí tyči –
0:2. Ve 45. minutě byl vyloučen hostující Němec, který si proti
Miroslavu Langovi nepočínal zrovna v rukavičkách a po zásluze
byl poslán pod sprchy.
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Vlachovo Březí – FK Chelčice 4:0 (1:0)
Góly: 2 Hubáček, Bušek, Pečený
Chelčice vyrážely do Vlachova Březí posíleni výhrou v minulém
kole. Na svůj výkon však nedovedly navázat a tahaly za kratší
konec. Domácí mohli otevřít skóre v 8. minutě utkání, ale Bušek
nepřekonal Nováka. Další šance Březí přišla o pár minut později,
ale opět jen střelou do připraveného gólmana Chelčic. Když už se
hra začala vyrovnávat, domácím pomohla penalta, kterou odpískal
rozhodčí ve 27. minutě. K míči se postavil Bušek a bez problému
proměnil – 1:0. Chelčice mohly do poločasu vyrovnat. Hosté si vypracovali dvě dobré šance. První zahodil Šácha, který nechal vyniknout domácího gólmana skvělým zákrokem a ve druhé selhal kapitán Chelčic Turek, jeho střela neměla potřebnou razanci ani směr.
V druhém poločase měli o něco více ze hry domácí, ale Chelčice
nechtěly dát kůži zadarmo. Bohužel utkání poznamenal verdikt
rozhodčích z 57. minuty utkání, po kterém domácí vstřelili druhý gól. Na polovině hřiště byli faulováni dva hráči Chelčic, ale
rozhodčí nic neviděl. Březí šlo do protiútoku a přesilovou situaci
využil střelou po zemi Pečený – 2:0.
Po vstřeleném gólu se na hřišti spustila mela, která neměla daleko k fyzickým atakům. Rozhodčí nezvládali dění na hřišti a je
otázkou, zda vůbec chtěli. Po daném incidentu neměli hosté chuť
na další fotbal a domácí si zvýšili své ego dalšími dvěma góly
Hubáčka. První z nich padl po dorážce do prázdné brány v 78.
minutě – 3:0. A druhý pak v 87. minutě po rohovém kopu, kdy
přesně uklidil míč k tyči – 4:0. Po závěrečném hvizdu se opět strhla slovní přestřelka mezi týmy a rozhodčími. Nejsmutnější byl incident po zápase, kdy jeden z rozhodčích neunesl komentář od nezletilého fanouška Chelčic a následně mu vyhrožoval. Je potřeba
zdůraznit, že se nejednalo o vulgární připomínku. Bohužel nejsme
prvním ani posledním týmem, který odjížděl s pocitem křivdy z
Vlachova Březí. Chelčice se musejí oklepat a zlepšit svou hru.
3. 11. 2018

FK Chelčice – Bělčice 4:1 (1:1)
Góly: 2 Benedikt Ladislav, Machnyk, Křenek – Hrkel
Sestava: Novák – Švec, Turek, Pícha, Tesař – Machnyk, Křenek,
Benedikt Ondřej, Lang Marek – Šácha, Benedikt Ladislav
V zápase se od začátku aktivně projevovali domácí. Tým Chelčic nepřipomínal mužstvo, které týden předtím prohrálo ve Vlachově Březí, a rozehrál vyrovnanou partii s favoritem. Domácí otevřeli skóre v 15. minutě zápasu. Křenek si našel míč za
hranicí velkého vápna a zamířil nádhernou střelou do pravého

horního rohu Dražanovy branky. Hostující gólman byl bez sebemenší šance – 1:0. Chelčice následně polevily a Bělčice začaly
ukazovat, proč jim patří příčka v horních patrech tabulky. I když
se do vyložených šancí hosté nedostávali, přesto se jim podařilo
vyrovnat. Domácí obrana odvrátila centrovaný míč do pokutového území jen na hranici velkého vápna, kde z druhé vlny dobíhal
Hrkel. Jeho přízemní a razantní střelu ještě v letu tečoval Turek a
míč si tak snadno našel cestu do chelčické branky – 1:1.
Domácí v druhém poločase pravděpodobně odehráli nejlepší
část podzimní sezóny. Své vedení mohly Chelčice navýšit už v
46. minutě. Láďa Benedikt byl faulován v pokutovém území, k
penaltovému pokusu se postavil Šácha, ale své razantní zakončení nasměroval jen do břevna bělčické svatyně. Chelčice nepolevovaly a hrály dobře jak v zadních řadách, tak v útoku. Nejvýraznější výkon podala dvojice Křenek, Láďa Benedikt. Právě
druhý jmenovaný zařídil další penaltu v 73. minutě. Po dalším
nešetrném zákroku vně pokutového území se tentokrát k míči
postavil Machnyk a svůj pokus bez problému proměnil – 2:1.
Za šest minut bylo pro domácí ještě lépe. Benedikt využil své
dravosti, prodral se do vápna a střelou k bližší tyči zvýšil vedení
domácích – 3:1. Gólový účet utkání uzavřel opět Benedikt, který
využil spolupráce s Křenkem, který předložil chelčickému útočníkovi přesnou přihrávku před prázdnou branku a ten se nemýlil
– 4:1. Utkání korunoval Láďa Benedikt červenou kartou v 85.
minutě, kterou dostal po zasloužené druhé žluté kartě.
10. 11. 2018

Westra Sousedovice – FK Chelčice 5:0 (4:0)
Góly: 3 Hrach, Kohout, Glazunov
Sestava: Novák – Švec, Turek, Pícha, Tesař – Machnyk, Křenek,
Benedikt Ondřej, Lang Marek – Šácha, Trobl
Souboj prvních Sousedovic s předposledními Chelčicemi od začátku ukazoval, kdo je na hřišti favoritem. Od prvních minut byli
domácí nebezpeční. Na první gól se však čekalo až do 24. minuty. Kohout se dostal k míči po rohovém kopu a se štěstím procpal
míč do branky Chelčic – 1:0. Druhý gól na sebe nenechal dlouho
čekat. Mladý Švec, který zažil skvělý podzim v dresu Chelčic,
ztratil míč v souboji s Glazunovem a ten si uměl poradit. Hrach
dostal přihrávku před prázdnou branku a ve skluzu míč uklidil
do sítě Chelčic – 2:0. Domácí byli při chuti. Ve 35. minutě se
opět měnilo skóre. Hrach si seběhl za obranu Chelčic a osamocen před Novákem svou šanci proměnil střelou mezi nohy – 3:0.
Poločas hrůzy pro Chelčice zakončil opět Hrach. Kiš vystřídal
Švece, ale také nebyl neomylný. Pokus přihrát Novákovi vystihl Glazunov, ten vystřelil, ale jen do chelčických obránců, míč
se odrazil nešťastně pro hosty k Hrachovi, který se střelou do
prázdné branky nemýlil – 4:0.
V druhém poločase se domácí tak neprosazovali, ale i přesto dovedli ještě jednou zvýšit skóre. Glazunov si zpracoval míč na
hranici velkého vápna a střelou k pravé tyči upravil skóre na
finálních 5:0. Gratulace patří domácím, kteří celý podzim prošli znamenitě a díky nejlepší obraně i útoku jsou zaslouženě na
prvním místě B skupiny. Chelčice přezimují na předposledním
sestupovém místě. Nečeká je nic jednoduchého. Zapracovat budou muset na útoku a disciplíně. Právě tyto dvě věci brzdily tým
z Vodňanska od lepších výsledků.
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Bezpečný pohyb v přírodě - mykologická poradna
Ve středu 26. září od 10.00 do 17.00 hodin proběhla v rámci služby Sociální rehabilitace mykologická akce pro širokou veřejnost.
Celodenní výstava jedlých a nejedlých hub byla zakončená přednáškou a následnou besedou s tematikou bezpečného pobytu v
přírodě. Celodenní osvětové akce se zúčastnilo přes 30 návštěvníků. Někteří z návštěvníků si přinesli vlastní vzorky hub. Nejvíce
dotazů padlo a nejžhavější diskuze se rozpoutala kolem možných
záměn řady jedlých hub za jedovaté. Po celý den jsme se zabývali
také tematikou bezpečných zásad spojených s orientací v terénu,
s předvídáním situací a vyhodnocováním rizik. Např. změny počasí, setkání s nebezpečnou zvěří a nebezpečí pádu stromů.

Děkujeme Ti, přírodo, co pro nás děláš za zázraky. Děkujeme přátelé, že jsme tu společně zase rok mohli žít.

K výročí 100 let od vzniku Československé republiky připravil
pan Matej Gábriš sadu sběratelských bankovek s portréty významných osobností (T. G. Masaryk, E. Beneš, M. Hodža), které
byly ve formě archů vydány v limitovaném počtu 75 kusů. Každý
z archů má individuální číslování a je opatřen podpisem autora.
Některé z těchto archů pak věnoval pan Gábriš na prodej ve prospěch našeho Chelčického domova sv. Linharta prostřednictvím
aukčního portálu aukro, kde je nabízí pan Jiří Kuča (např. aukce
číslo 6936665203).
Dne 24. 10. 2018 byly vydány výroční oběžné dvacetikoruny
s portréty T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika. Našemu podporovateli, Jiřímu Kučovi, se podařilo tyto mince sehnat a vystavit je v aukcích na serveru aukro (např. aukce číslo
6936654252, 6936670098, 6936674392 a další) na prodej ve
prospěch našeho Chelčického domova sv. Linharta, a to konkrétně ve prospěch provozu sociálně terapeutických dílen pro lidi s
tělesným a mentálním postižením. Mockrát děkujeme všem, kteří
v těchto aukcích přihazují a přispívají tak na provoz a rozvoj našeho Domova a pomáhají.
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Jihočeský kraj a my jsme všichni moc rádi, že jsme si mohli vyzkoušet tvořit nové, neotřelé, něco, co nás zase o kousek posunulo i překvapilo v poznání sebe a svých možností.

Také jsme klientům nabídli sociálně aktivizační dopoledne. Vytvořili si vlastnoručně vyzdobené placky.

Děkujeme za tuto zkušenost a také všem návštěvníkům za zpětnou vazbu při naší putovní výstavě, která udělala radost na pěti
různých místech jižních Čech.

Klára Kavanová Mušková, ředitelka společnosti
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Vivaldiho podzim a dušičkové růže z listí při sociálně aktivizační službě

Všichni z Linharta

Fotografie uživatelů chelčického Domova putovaly do Jámy a dělaly radost
Letošní Slavnosti plodů 2018 hostila obec Mičovice a ovocný
jarmark, výstava jablek, jablečných dobrot i destilátů probíhala v
obci Jáma. Kromě pěkného kulturního programu probíhala výstava v místním kulturním domě, kde se také prezentovaly mateřské
a základní školy z regionu Chelčicko-Lhenicka a také náš chelčický Domov, a to jak svou prezentací potravinových výrobků
z přírodní zahrady domova, keramiky, výtvarných děl uživatelů,
tak také svou zajímavou fotografickou výstavou.

První listopadový den jsme v Linhartu oslavili „dušičkovým
tvořením“, které vůbec nebylo smutné, ale krásně podzimně barevné. V první části odpolední sociálně aktivizační služby jsme
si společně s terapeutkami Soňou a Markétou vytvářeli krásné
kytice růží z barevného listí javorů a červeného dubu, hovořili
jsme také o vzpomínkách na naše blízké zemřelé. V druhé části
jsme společně prožili s Klárou muzikoterapii s hudbou A. Vivaldiho Čtvero ročních období, a to s částí Podzim. Poslouchali jsme
příběh O Lípě z knihy M. Zíkové. Tento příběh v nás rezonoval
svou hloubkou a mnohé z nás povzbudil. Každý z nás máme to
slabé místo, ale také velkou vnitřní sílu se s tímto místem poprat,
pokud chceme a pokud pro to něco vykonáme. Bylo to krásné
odpoledne, kdy si každý odvážel kytici v ruce, hudbu v srdci a
možná i někdo velké odhodlání... a to je moc dobře.

Radost byla na všech stranách. Děkujeme Kláře Kavanové Muškové a kolektivu za vlídné přijetí v domově, krásné chvíli s klienty. Držíme palce a těšíme se na otevření Nového Linharta a
Komunitního centra.

Hanka RH+ Rabenhauptová
Do nových prostor Domova i komunitního centra sháníme hrnkové květiny. Pokud nám můžete nějaké darovat, budeme velice
rádi. Děkujeme.
PF Linhart 2019

Děkujeme, Linhartovští

Zamykání zahrady zalité sluncem
Děti z mateřské školky dopoledne 12. října slavnostně zamkly
naši přírodní zahradu a strávily tu krásné tvořivé chvíle. Páteční
odpoledne zářilo barvami, sluncem, teplem a voňavým listím...
a taky vonělo všemi podzimními dobrotami. Na osmdesát lidí
přišlo poděkovat naší zahradě, Matce Zemi i prožít společné příjemné odpoledne plné tvoření, dobré nálady a také ochutnávek
dobrot z brambor i výrobků z výpěstků této zahrady (pečený čaj,
čatní, zázvorovo jablečný med apod.). Pod ořešáky vznikaly krásné přírodní mandaly, psali jsme přání zahradě, zazimovávali ježka Dupáčka do listí i ho vytvářeli z bavlnek. Sbírali jsme ořechy,
jablka i hrušky, zarývali svazenku, vyráběli si podzimní dekorace
z okrasných jablíček, mechu i větviček nebo plnili různé úkoly
zavěšené po stromech či si jen tak bosky běhali v trávě a pouštěli
si letadýlka. Při ohni, pečených bramborách a dobrém čaji jsme
seděli mnozí dlouho do večera a bylo nám dobře.
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Za všechny v chelčickém Domově

Tato akce byla realizována a financována v rámci projektu Sociální rehabilitace Chelčický domov sv. Linharta, registrační číslo:
CZ.03.2.65/0,0/0.0/16_047/0008141.

Bankovky a mince pro Linharta
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Děkujeme všem, kteří toto odpoledne připravili.

Uživatelé sociálně aktivizační služby z Linharta
Fotografie na téma „Svět očima uživatelů Linharta“ jsou autentickými díly vnímání světa lidí s tělesným a mentálním postižením,
které vytvářeli v průběhu letošního horkého léta v přírodní zahradě Domova, ale také při svých cestách za poznáním. Fotografie
vznikaly při jednotlivých terapeutických činnostech sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby na fotoaparát Nikon. Jednotlivé fotografy tato tvůrčí činnost velice zaujala a nás
všechny překvapilo, jak jedinečný a leckdy hluboký svět dokáží
naši uživatelé vidět. Jednotlivé fotografie si uživatelé pojmenovali svými názvy a po vybrání těch nejlepších děl vznikla kolekce
25 fotografií, které jsou vystaveny ve starých oknech.
Celý tento proces vznikání a tvoření fotografických děl podpořil

Pomoc Novému Linhartu
Chelčický domov sv.
Linharta v Chelčicích získává novou podobu. Byli
jsme při tom. Dokončovaly se práce před slavnostním otevřením v prosinci.
V pátek 16. 11. 2018 desítka nadšenců pomáhala společně při
úklidových pracích v nově zrekonstruovaných objektech Chelčického domova sv. Linharta v Chelčicích. Těmi nadšenci byli
dobrovolníci z Městského úřadu Prachatice, společnosti KreBul
a senioři.

Rozkvetlý rok 2019
přejí
všichni Linharťáci

Zpravodaj obce Chelčice			
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Medočtení pro děti, rodiče a prarodiče v Knihovně Petra Chelčického
Čtenářská listopadová dílna v Knihovně Petra Chelčického probíhala již v nově zrekonstruovaných prostorách Komunitního
centra a nazývala se „MEDOČTENÍ“ podle knihy D. Brezovické Šebekové „Medové příběhy“.
Čtenářská dílna probíhala v rámci podpory čtenářské gramotnosti pro předškoláky, mladší školáky, rodiče a prarodiče, a to již v
příjemných prostorách nově přestěhované knihovny Petra Chelčického v přízemí Komunitního centra čp. 1.

Již v měsíci prosinci bude každé pondělí probíhat pravidelná
výpůjční doba Knihovny Petra Chelčického s paní knihovnicí
Romanou Janurovou a prosincová čtenářská dílna se ponese v
mikulášském duchu.

Druhou velkou aktivitou byl intenzivní úklid jak Komunitního
centra (v bývalé hlavní budově fary), tak nových zrekonstruovaných prostor Nového Linharta (z bývalých maštalí). Chelčické
ženy, rodiče uživatelů a také skupina dobrovolníků z Prachatic
(z Městského úřadu a senior klubu) přicházeli dva týdny uklízet
tyto prostory a pomáhat je připravovat k novému provozu a blížícímu se otevření 14. prosince 2018.

Klára Kavanová Mušková
koordinátorka dobrovolníků Komunitního centra

Vlivem počítačových her, reklam, klipů, akčních filmů s prudkými střihy a obecně přemírou podnětů ovlivňuje činnost v hodinách dětí velmi významně snížená doba soustředění, výrazně
zhoršená koncentrace pozornosti. Stále častější bývají situace,
kdy žáci vydrží maximálně 5-8 minut, pak nastávají problémy.
Napomínání situaci neřeší, žáci nejsou schopni udržet pozornost
a ovládnout se. Nervózně ťukají tužkou, mají tiky v obličeji... I
v tomto případě pomáhá dílna čtení, která prodlužuje dobu soustředění a zlepšuje koncentraci žáků.

Je neuvěřitelné, kolik lidí pomáhalo… Na počty to bylo v září
a říjnu na 90 lidí, ale velká věc je, kolik hodin tito dobrovolníci
v Domově i Komunitním centru ztrávili. Průměrně se jedná o
5 hodin na každého, celkem tedy kolem 450 dobrovolnických
hodin. Je to veliký kus odvahy, lásky a zároveň altruismu dát
kus sám sebe ve prospěch druhých, dobré myšlenky Domova
pro potřebné.
Ráda bych vzpomněla na dvě velké dobrovolnické aktivity, které
se v minulých týdnech v Komunitním centru i v Domově odehrávaly. První z nich bylo stěhování a změna podoby Knihovny Petra Chelčického. Tato akce probíhala celý měsíc, kdy šest
dobrovolnic balilo a připravovalo knihy z knihovny v hasičské
zbrojnici a po převozu 60 krabic knih nastal „velký víkend“, kdy
celý pátek a celou sobotu do pozdních hodin probíhalo třídění, sepisování přírůstkových a odpisových seznamů ve čtyřech
týmech pod vedením dvou zkušených knihovnic z Vodňan a z
Prahy. Byl to heroický výkon a podařilo se nemožné, Knihovna
Petra Chelčického je na novém místě, v teple a pěkných prostorách Komunitního centra a od prosince bude v provozu ve
stejném pondělním čase pod vedením knihovnice Romany Ja-
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nurové. Půjčovat knihy bude možné i při dalších komunitních
aktivitách v naší obci (např. při sobotním keramickém kroužku
apod.). Vše ještě v novém roce upřesníme v samostatném článku
ve Zpravodaji obce Chelčice.

Před Vánocemi se všichni stáváme lepšími, či se o to alespoň
pokoušíme. A jestliže věnujeme trochu času dobrovolné pomoci
druhým, můžeme tak ukázat, že jsme doopravdy lepší. Kromě
toho, že prokazujeme dobro druhým, pomáháme i sami sobě.
Proto heslo našeho chelčického Domova je: „Pomoc má mnoho
tváří, Vy získáváte, my přijímáme…“ A to se stalo v minulých
měsících finiše pracovních aktivit jak v nových prostorách bývalých maštalí – NOVÉHO LINHARTA –, tak také v prostorách
KOMUNITNÍHO CENTRA v Chelčicích skutečností.

Velkou roli ve školních problémech sehrává snižující se čtenářská gramotnost dětí. Děti už netráví svůj volný čas četbou.
Mnohem atraktivnější jsou pro ně počítače, televize, „mobilní“
zábava, DVD... Neplatí to pochopitelně pro všechny žáky. Jako
v jiných oblastech dochází k „rozevírání nůžek“, kdy je v jedné
třídě několik skvělých čtenářů, kteří mají zajištěný přísun atraktivních a zajímavých knih v rodině nebo pravidelně chodí do
knihovny, a zároveň velká skupina naprostých „nečtenářů“, kteří ve svém volném čase nečtou vůbec. Při řešení může výrazně
pomoci dílna čtení, jež umožní rozečíst a přivést k pravidelnější
četbě všechny děti.
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A proto jsme se v Chelčicích rozhodli těmto problémům předcházet již u dětí předškolních a mladšího školního věku a učit
se trpělivému naslouchání knih a jejich kouzlu. A na příště jste
všichni srdečně zváni!

Dobrovolníci zanechali v Linhartu nesmazatelnou stopu

Program čtenářské dílny vedla Mgr. Zdeňka Vavrušková, Ph.D.
a zúčastnilo se jí 24 malých i velkých čtenářů. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavého o včelách, přečetli jsme si ochutnávku z knihy „Medové příběhy“, malovali jsme, pozorovali model včelího
úlu, který nám zapůjčil pan starosta J. Iral, a také jsme si i něco
medového upekli a potom snědli. Medové perníčky byly výborné. Nechybělo i vzájemné sdílení, dobrý pečený linhartovský čaj
a voňavá káva pro rodiče. Byl to moc příjemný podvečer a všem,
kteří se na přípravě podíleli, moc děkujeme.

Zpravodaj obce Chelčice			

Kdo se zabývá dobrovolnictvím, je spokojenější se sebou samým a se svým životem. Ukázala to studie Exeterské univerzity
v Británii, v jejímž rámci se analyzovaly výsledky 40 výzkumů
týkajících se působení dobrovolnictví. Vyplynulo z ní, že pomoc
druhým zvyšuje celkový pocit pohody.
Dobrovolnictví rovněž pomáhá proti úzkostem a depresím. Tentýž výzkum ukázal, že ten, kdo se věnuje dobrovolnictví, těší se
lepšímu duševnímu zdraví a hrozí mu jen minimální nebezpečí,
že propadne úzkostem a depresi. „Při dobrovolnické činnosti je
třeba vědět, že poskytování pomoci druhým nám cosi zase vrací:
jsme-li si vědomi toho, že nám pomoc druhým přináší duchovní
prospěch, je to pro nás pozitivní pohnutka,“ vysvětluje autorka
britské studie Suzanne Richardsová.

Dobrovolnictví mám pomáhá nalézt určitý cíl a necítit se osamělí. Bylo to všechno spousta práce, času a zároveň i mnohé legrace, dobré nálady, povzbuzení a také uvědomění si, že nejsme na
světě sami, že nežijeme na pustém ostrově, že jeden je propojený
s druhým a že každý má svou nezastupitelnou úlohu… a to je
podle mého velká věc.
Chtěla bych každému jednotlivě i všem dohromady poděkovat
za opravdovou pomoc sounáležitosti, za osobní čas a lásku, kterou jste věnovali druhým, a věřím, že se zase brzy uvidíme při
dalších společných akcích a činnostech.
S díky a vděčností za všechny v Komunitním centru i Novém
Linhartu

Klára Kavanová Mušková, koordinátorka dobrovolníků

Podpořeno projektem: CHELČICE KOMUNITNÍ CENTRUM
– komunitní práce. Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_04
7/0008140.;

Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku Vás srdečně zve na vánoční divadelní představení z pera
členky souboru Petry Markové

Kouzlo Tiché noci
Tichá noc je bezesporu jednou z nejznámějších vánočních koled. Vznikla před 200 lety v malém
městečku pod Alpami a od té doby s námi putuje dějinami. Už když byla zpívána poprvé, dokázala
lidi spojovat, a o necelých sto let později vytvořila malý vánoční zázrak, když za 1. světové války,
alespoň na chvíli, zastavila výstřely pušek a svedla znepřátelené strany dohromady. A spojuje srdce
lidí i dnes. Zastavte proto na chvíli! Zapomeňte na všechny strasti a trápení, pojďte se s námi podívat
na příběh jedné ženy a prožijte kouzlo Tiché noci i vy!

Sobota 22. prosince 2018 v Komunitním centru Obce Chelčice

Akce se koná v rámci projektu
CHELČICE KOMUNITNÍ CENTRUM
– Komunitní práce, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008140.
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS
V CHELČICÍCH 2018
Obec Chelčice ve spolupráci se z.s. Mája-Tvořivé Chelčice,
Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.
a příznivci chelčických aktivit
připravila pro všechny zájemce pestrý adventní a vánoční program.
Všichni jste srdečně zváni.
Zveme všechny zájemce na nácvik koled a zkoušky Živého betlému – v pátky 30. 11., 7. 12., 21. 12.
od 17 hod. v Chelčickém domově sv. Linharta

5. 12. – Příchod sv. Mikuláše do Chelčic
•

Klub Průhon pořádá od 17.30 hodin Mikulášskou obchůzku po vsi a může Vás navštívit v jednotlivých domácnostech. Návštěvu si objednávejte v chelčickém
obchodě nebo na tel. 728 513 654.

9. 12. – 2. adventní neděle
• od 14 hod. adventní přání a zpívání u vánočního
stromu – před mateřskou školkou
- soutěž pro děti u vánočního stromu o krásnou vánoční ozdobu (prosíme děti a rodiče, aby si nosili ozdoby
s sebou na 14 hod.)
- zpívání adventních písní a koled dětským souborem
Chelčické štěstí společně s rodiči
• od 14.30 hodin bude v obecním hostinci zpěv, tvořivá dílna plná přání, ozdob a voňavého cukroví společně s kulturním vystoupením dětí z MŠ Chelčice a
dětského divadelního souboru Chelčické štěstí

• Přivítáme od chelčických hospodyň malý talířek cukroví pro návštěvníky i koledníky. Zaneste jej prosíme do
Chelčického domova sv. Linharta. Moc děkujeme.
• Štědrovečerní bohoslužba slova začne v kostele sv.
Martina v 15 hod. Bohoslužbu povede Petr Centko
a zazpívají všichni zájemci o vánoční zpívání (nahlásit
se můžete v Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s.).

25. 12. – úterý – Boží hod vánoční
• 12.30 hod. – Mše svatá v kostele sv. Martina

26. 12. – středa – Svátek sv. Štěpána
• 9.00 hod. – Bohoslužba slova v kostele sv. Martina

1. 1. – úterý – Nový rok
• Slavnost Matky Boží Panny Marie
• 9.30 hod. – Mše svatá v kostele sv. Martina

22. 12. — „Kouzlo tiché noci“ od 18 hod.
• divadelní představení v Komunitním centru Obce
Chelčice

24. 12. — pondělí – Štědrý den
• od 13.30 hodin se sejdeme před kostelem sv. Martina při zpívání koled
• od 14 hod. můžete prožít Živý betlém s koledami i
koledníky, zvířaty i nebeským andělem. V kostele
bude k dispozici Betlémské světlo.
• Nebude chybět dětský punč a svařené víno a benefiční
prodej výrobků, které i v letošním roce připravují lidé
se zdravotním postižením z Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s.

5. 1. — Chelčická obchůzka Tří králů
• od 13 hodin budou dvě skupiny dětí ze souboru Chelčické štěstí chodit naší vesnicí po obchůzce
Tří králů. Polovina výtěžku ze sbírky bude použita na dětské aktivity z.s. Mája-Tvořivé Chelčice a
druhá polovina pro uživatele se zdravotním postižením z Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

Přejeme Vám všem klidný předvánoční čas, láskyplné
Vánoce a nový rok 2019 plný zdraví a optimismu.
Také v příštím roce se těšíme na společné setkávání
s Vámi.
Obec Chelčice ve spolupráci
s z.s. Mája-Tvořivé Chelčice

