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Obdarování
Letošní Vánoce byly i v Chelčicích jiné, i
obchůzka Třech králů byla jiná.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Od Vánoc až do Třech králů
aneb Letos z jiné perspektivy…

Tolik věcí je vlastně jiných, ale to, co
nám toto období rozhodně přináší, je
přemýšlení o věcech z jiného úhlu, z jiné
perspektivy. A jednou z těchto věcí je i
obdarovávání.
Jestlipak byste si vzpomněli, co si nejvíc
přál pod stromeček Péťa Bajza? Však
víte, ten z knížky Bylo nás pět. A kdybyste byli jeho máma nebo táta, splnili
byste mu v roli Ježíška jeho největší přání? Vánoční dárky a vlastně dárky vůbec
jsou záležitost, která nás nutí přemýšlet i
o sobě.
Péťa Bajza to vyjádřil takto: „Že bych se
moc těšil na Ježíška, to se moc netěším,
protože nikdy nedostanu, co bych chtěl.
Dávají mi pořád jenom, co potřebuju,
což jest švindl, jelikož by mně to stejně
musili koupit, tak jaképak copak. Jináč
mám všecinko, halifaxky, svetr, co má
zips, a tepláky, sáňky i hokejku. A kdyby
se mne naši doopravdy ptali, co bysem
si přál, tak bysem doopravdy musil říci,
že nejradši ze všeho bych chtěl dřevěnou
nohu, jako má pan Zilvar, jelikož by mně
to všichni záviděli a nejvíce Bejval Antonín. A kdyby mně nedali pod stromeček
nohu, tak bysem si přál, abych už nemusil chodit do houslí, a když ani to ne, tak
aspoň album cizozemských známek. Já
však svoje přání nikomu neřeknu, jelikož
by naši pravili, že jsem skoták a povstalec a že ze mne nic nebude, a tatínek by
řval děsným hlasem, že musím z domu a
že mne nechce vidět, a pak bysem musil
celou hodinu vrzat na housle…“
Tak co, dali byste Péťovi dřevěnou nohu?
Překonali byste svoje oprávněné dospělé přesvědčení, že je to úplná pitomost a
jako dárek naprosto nevhodné? Málokdo
má vnitřní sílu věnovat druhému něco, o
čem si myslí, že je to úplná hloupost. Ještě tak nejspíš to přesvědčení překonáme
u dětí, ale i tam je to těžké. Nejspíš by se
vaše skvělé dárky možná hodily nejvíce
vám… tak si je k Vánocům či jen tak během roku kupte sami.
- pokračování na str. 2 -

Všechno má svůj čas. Času podléhá veškeré dění. Z času se nic a nikdo nevyvlékne. A jsou různé časy, jak se píše v knize Kazatel. Je čas rození, čas sázet, čas
radovat se… ale i čas odcházet, čas truchlit. Všechno má svou určenou chvíli. A
nic netrvá věčně. Ani se nenadějeme a místo času adventu a příprav na Vánoce
je tu ukončení vánočního času. Čas letí jako vítr, nezastaví se a pádí dál a dál. A
neustále se také mění…
Známe to sami. Jsme bytosti v čase. V čase, který s sebou přináší změny. Někdy
příjemné, milé. Přináší s sebou to, na co jsme se těšili, co jsme očekávali, za co
jsme prosili. A někdy přináší i to nepříjemné. To, čeho jsme se obávali, co jsme
vůbec neočekávali, čeho jsme se ani nenadáli, že by to mohlo nastat. Letošní Štědrý den i Tříkrálová obchůzka byly bez stálých zvyků, na které jsme v Chelčicích
zvyklí. Nebyl ani Živý betlém, ani dobrý vánoční punč, objetí s přáteli… ale přesto
Štědrý den byl a byl štědrý svou vzácností. Mohli jsme být více se svými rodinami,
více blízko. Bylo krásné pozorovat, kolik rodin se letos vypravilo do chelčického
kostela podívat se na krásně vyřezávaný betlém, jak si odnášeli v lucerničkách
Betlémské světlo, jak se zdravili se svými přáteli, jak na sebe mysleli a posílali si
navzájem přání a obrázky. Vánoční koledy nazpívané Chelčickým štěstím a fotografie z minulých let Živého betléma shlédlo na youtube 85 rodin.
Stejně tak na Tříkrálové obchůzce nás sice nebylo jako jindy šest králů, kteří se
rozdělili a zpívali po domech v Chelčicích, přesto jsme starobylý zvyk neopustili
ani v těchto zvláštně náročných dobách, a společně s malou Eliškou V. jsme obešly
všechny rodiny v Chelčicích i na samotách a napsaly všem požehnání na vstupní dveře, vrata, ploty apod. Každá rodina alespoň dostala psaníčko, pozdravení,
kalendářík. Byla to krásná obchůzka naší vzácnou vesnicí, klidná a tichá, mezi
vločkami sněhu. Zažily jsme spoustu milých setkání, kdy lidé vycházeli z domovů
a byli k nám velmi štědří. Také na samotách nás čekali s dobrotami a teplým čajem.
Tam v bílé Strouze či Záhorčí jsem si uvědomila, že je tolik lidí, kteří za svými
okny čekají na vlídné slovo nebo zamávání.
- pokračování na str. 2 -
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Od Vánoc až do Třech králů aneb Letos z jiné perspektivy…
- pokračování ze str. 1 Nechápeme a nevíme,
proč se toto vše děje,
proč lidé umírají, proč
lidé trpí. Na to nám
kniha Kazatel přímou
odpověď nedává. Nezná ji. Neznáme ji ani
my a ani ji nepoznáme. Co po nás zůstane? Co nás přežije?
Lopotíme se s věcmi,
z nichž valná většina
pomine. Nebude mít
trvání. Myslím, že
v této perspektivě je
dobré na začátku roku
vidět, že je každý z nás
denně bez výjimky
obdarováván – vždyť
i každý náš nádech je
velký dar.

Obdarování

Nebojme se proto ani my přijmout potíže současné doby. Vstupme do nového roku 2021 s odvahou, s důvěrou…
Stejně jako malé narozené Dítě v Betlémě, i my se svou dětskou
bezmocí se nebojme ukázat své natažené ruce, blízkost těm, které máme rádi.
Nebojme se i v této těžké době vyjít – vyjít ze svých opevnění,
hradeb srdce. Dejme se do pohybu, ze svých pozic a hledejme
nové cesty, možnosti. I to nás učí dnešní slavnost Tří Králů.

Klára KM.
Děkujeme všem, kteří letos přispěli do chelčické tříkrálové
sbírky. V kasičce se sešlo 7 100 Kč, na účtu veřejné sbírky
přibylo 3 400 Kč.
Vybrané prostředky budou použity na nákup materiálního vybavení a pracovních pomůcek pro činnost dětí v klubech z.s.
Mája-Tvořivé Chelčice a na nákup materiálního vybavení a
pracovních pomůcek pro uživatele Chelčického domova sv.
Linharta.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

- pokračování ze str. 1 Dárky jsou totiž emoce, a to rovnou ty nejvypjatější, na stranách
dárce i obdarovaného. Ty správné o vás prozradí nejen to, v jakých obchodech rádi nakupujete nebo co rádi vytváříte. „Dárky
nám pomáhají uvědomit si, jak málo dotyčného vlastně známe,“
konstatuje Dr. Hause ve stejnojmenném seriálu a má jako obvykle drsnou pravdu. Dárky, které vybíráme, jsou jako test naší
osobnosti. Když je dáme při jejich balení všechny na hromádku,
můžeme se krásně zanalyzovat… Jaké vlastně jsou? Užitečné?
Krásné? Drahé? Ručně vyrobené? Z jakého obchodu? Koupili jste je v jednom, který je váš oblíbený, nebo jste jich obešli
dvacet? Nebo jste to vzali v nějakém e-shopu „z jedné vody načisto“? A kolik času jste tomu věnovali? Pokud jen malinko, je
to tím, že jste zrovna v životním období, kdy fakt nemáte ani
minutku navíc, nebo vám vlastně na výběru moc nezáleží?
Dávání darů mělo podle našich předků kromě radosti a užitku
pro obdarovaného přinést i požehnání pro dárce, a já myslím, že
to platí pořád.
A co takhle si vytvořit notýsek, kam si můžeme zapisovat úvahy
o lidech, které chceme obdarovat. Zápisky vás přivedou k nápadům na dárky třeba i k jejich narozeninám. A určitě tam napište
i sebe! Až se vás někdo zeptá, co byste si přáli, ať neříkáte „já
nevím, asi nic…“.
Tak vzhůru do poznávání krás sebe i druhých. Opravdový nový
rok všem!

Klára KM.

V měsíci lednu a únoru slaví výročí:
Anna Holečková
Marie Sedláková
Anna Marie Kavanová
Jan Baloušek
Matouš Jan Kavan
Marie Konvičková
Ludmila Tesařová
Filip Kolesa
Václav Horváth
Stella Bártová
Alexandra Nováková
Rudolf Vávrů
Petr Janka
Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
od pondělí 1. 2. 2021 můžete platit místní poplatky v kanceláři
Obecního úřadu. Pokud budete chtít poplatky platit převodem
z účtu, na požádání Vám v kanceláři sdělíme variabilní symbol
a číslo účtu banky. Chci upozornit, že kromě poplatku za svoz
TKO jsou ostatní poplatky splatné do 15. 3. Poplatek za svoz
TKO, který je placen jednorázově, je splatný do 30. 4., poplatek,
který je placen ve dvou stejných splátkách, je splatný vždy do
30. 4. a 30. 10. příslušného kalendářního roku.
Žádáme proto o dodržení těchto termínů. Děkujeme.

Martina Fotterová, účetní
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Usnesení č. 13/2020 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 30. 11. 2020
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a Jindřicha Turka

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• zveřejnění záměru naložit s částí nemovité věci – na pronájem Obecního hostince čp. 8
• zveřejnění záměru naložit s částí nemovité věci – na pronájem obecního bytu o výměře 34,5 m2 v budově VÚZ Chelčice čp. 123
• složení výběrové komise na vypsaná výběrová řízení pro následující investiční zakázky: „Rekonstrukce MŠ Chelčice“,
PD „Rekonstrukce víceúčelového hřiště Chelčice“: ing. Petr
Novák, Jan Baloušek, Jindřich Turek. Náhradníci: ing. Miroslav Dušek, Mgr. Iva Bukačová, Petr Kortus. PD „Cyklostezka Chelčice – Vodňany“: Milan Němeček, ing. Pavel
Šťástka, Jiří Iral, Jindřich Turek, Jan Baloušek. Náhradníci:
ing. Petr Novák, ing. Miroslav Dušek, Petr Kortus.
• zpracovatele žádosti o dotaci na akci „Cyklostezka Chelčice
– Vodňany“, nabídku firmy ing. Martin Rybář, Dotační poradenství Soběslav, Jiráskova 75
• zpracovatele žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“, nabídku firmy Kalisto s.r.o., Vodňany
• přerušení provozu MŠ Chelčice od 21. 12. 2020 do 31. 12.
2020

Zastupitelstvo obce projednalo:
• variantní řešení technických parametrů budoucího projektu
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště Chelčice“ a ukládá starostovi tyto podněty zapracovat do projektové dokumentace s
vybraným zhotovitelem projektu
• za účasti zpracovatelů architektonický návrh připravované investiční akce Multifunkčního objektu Chelčice (hospoda, sál,
Obecní úřad a byt). Zastupitelstvo bere tuto předloženou studii na vědomí a ukládá všem členům zastupitelstva připravit
na jednání zastupitelstva v lednu 2021 připomínky a návrhy
k tomuto projektu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• výpověď pronajímatele z nájemní smlouvy na Obecní hospodu čp. 8 ke dni 30. 11. 2020
• žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce 1+0 v
Chelčicích čp. 123
• informaci starosty o podnětech občanů k doplnění dopravního značení místních a účelových komunikací a podnět k
provozu ubytovny Chelčice a ukládá starostovi prověřit
možnosti řešení

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• finanční příspěvek žadatele PREVENT 99 z.ú.

Usnesení č. 14/2020 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice
konaného dne 16. 12. 2020
Zastupitelstvo obce volí:
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• ověřovateli zápisu ing. Miroslava Duška a Petra Kortuse

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn
• rozpočtové opatření č. 8
• rozpočtové provizorium na rok 2021 dle Pravidel rozpočtového provizoria
• na základě zveřejněného záměru pronájem Obecního hostince firmě TIMBER TRANS s.r.o., Truskovice 18, IČ:
07855320, jednatelé Silvie Houdková a Vladimír Chalupský
od 1. 1. 2021
• OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• mimořádné odměny zaměstnancům Obecního úřadu

Zastupitelstvo obce vybralo:
• k plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce MŠ Chelčice“ nabídku předloženou účastníkem výběrového řízení STAVITELSTVÍ MACHÁČ s.r.o., IČ: 08841802 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
• k plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce víceúčelového hřiště Chelčice – projektová činnost“ nabídku předloženou účastníkem výběrového řízení HEMA CB s.r.o., IČ: 07562501 a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
• k plnění veřejné zakázky „Cyklostezka Chelčice – Vodňany – projektová činnost“ nabídku předloženou účastníkem
výběrového řízení ing. Petr Tolar, IČ: 76609553 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci předsedy FK Chelčice o možnosti využití investiční dotační výzvy Národní sportovní agentury. Zastupitelstvo
obce projedná případné využití tohoto dotačního titulu na
projekt „Výstavba zázemí sportovního areálu Chelčice“ na
příštím jednání zastupitelstva.

T VOŘIVÉ
CHELČICE

Březnový
termín
Výroční členské schůze spolku
Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
se odkládá na dobu, až bude
možné ji podle epidemiologické situace uskutečnit.

Členové spolku budou o náhradním termínu schůze informováni dostatečně dopředu pozvánkou.
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Zdravíme Vás v novém kalendářním roce 2021
Vánoční svátky utekly jako voda a my se hlásíme z naší mateřské školy v novém kalendářním roce 2021.
Na konci roku k nám opravdu dorazil Ježíšek a nadělil spoustu
krásných didaktických her, hraček do tříd i na zahradu a nejrůznějších pomůcek pro všestranný rozvoj dětí. Největší dárek byla
sedací souprava, dvě křesla a bobík do malé třídy. Velké děti
dostaly do svého čtenářského koutku dva velké terapeutické polštáře, aby si při prohlížení knih mohly pohodlně lehnout. Ježíšek
myslel i na praktické věci a zásobil mateřskou školu novými polštáři, peřinami a povlečením, kterého pro naše nejmenší děti není
nikdy dost. Vánoční náladu jsme si naladili posezením u teplého
čaje a cukrovím, které napekly a donesly maminky. Rozloučili
jsme se ve čtvrtek 17. prosince 2020 a doufali jsme, že za týden
dorazí Ježíšek i do našich domovů.

V novém roce se děti do školky moc těšily, hlavně aby se pochlubily, co jim donesl Ježíšek pod stromeček doma, a tak se hned
první den po vánočních prázdninách povídalo hlavně o dárcích a
děti si je i namalovaly.

První týden ve školce jsme si povídali o svátku Třech králů –
Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Děti se seznámily s touto
tradicí, přečetli jsme si celý příběh jejich putování. Naučili jsme
se tříkrálovou koledu, také jsme hodně tvořili, každý si vyrobil
svou originální královskou korunu.
Hlavně ale konečně napadl dostatek sněhu, abychom mohli bobovat a sáňkovat na našem oblíbeném „kopečku“ u školky. Těšíme se, že letošní sníh vydrží déle a my budeme moci po celé
zimní období využívat sáně, boby a lopaty. Nejen si užívat zimních sportů, ale i stavět sněhuláky, koulovat se, kreslit do nově
napadaného sněhu, zahrát si na detektivy a určovat stopy zvířat,
která žijí v naší blízkosti, to vše nás moc baví.
A co nás čeká v novém roce 2021? Divadlo Zvoneček, které mělo
přijet s pohádkou Královna koloběžka, jsme z důvodu vládních
nařízení museli opět zrušit. Budeme ale doufat, že nasmlouvaný
březnový termín na pohádku již vyjde. Obdrželi jsme nabídku
od firmy PRIMA VIZUS na screeningové vyšetření očí dětí, o
které je velký zájem, neboť včas zjistí oční vadu, je bezkontaktní
a trvá velmi krátce, což je u nejmenších velká výhoda. Předškolním dětem začala od ledna 2021 příprava na povinnou školní
docházku a dostávají jedenkrát týdně domácí úkol. V dalších
měsících se můžeme těšit na karneval, na otevření přírodní zahrady v Chelčickém domově sv. Linharta a zejména konečně na
pořízení odrážedel, koloběžek a tříkolek na naše dopravní hřiště
a do nového „domečku“ na jejich uskladnění.
Za celou naši školku Vám všem přejeme klidný vstup do nového
roku, zejména pevné zdraví, ale i nervy, trpělivost, sílu, energii,
radost a lásku.

Mgr. Eva Seberová
a celý kolektiv MŠ Chelčice

Uctívání živlů na Nový rok

Jako v každém roce jsme se na počátku ledna vypravili do naší
vzácné přírodní zahrady uctít přírodní živly: vzduch jsme uctili
moukou, aby nám větrolamy nepolámaly stromy a vítr nerozdmýchal oheň. Vodu jsme uctili v jezírku oříškem z ořešáku královského, aby byla v letošním roce vláha. Vodou jsme pokropili
ovocné stromy naší zahrady, aby nás obdarovaly svými plody.
Zemi jsme obdarovali jadýrkem z jablíček, která nám prozradila
při rozkrojení svými hvězdičkami zdraví a štěstí. Každý z nás
věnoval své rozkrojené jablíčko ptáčkům do ptačího bistra nebo
jsme jej položili do volných okének hmyzího hotelu. Nezapomněli jsme ptáčkům nasypat slunečnici a ptačí zob do krmítek. A
nakonec jsme uctili i oheň, který jsme zapálili společně se svíčkami, které jsme rozložili na kameny kolem ohně. Vzpomněli
jsme si na všechny, které máme rádi. Zapálený oheň a jeho dým
stoupal do nebes a my jsme šťastně vstoupili do nového roku s
očekáváním nových a zajímavých okamžiků...

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

Ať i vám všem je tento nový rok novou inspirací k novým myšlenkám i skutkům.

Přejí ze srdce Linhartovští
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