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Naše volby
Víc než kdy jindy jsem po celý rok vnímala, jak náš život určují naše volby. Nemyslím jen ta velká životní rozhodnutí,
ale také ta běžná, která v celkovém součtu
vytváří životní styl. A pak jsou tady samozřejmě také volby, které jsou činěny z
vnějšku za nás a vůči kterým můžeme volit pouze náš vnitřní postoj, a těch jsme si
myslím za poslední rok také hodně užili.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Sčítání lidu

Myslím, že je dobré hledat rovnováhu…
Mohly by se nám totiž stát dva extrémy:
od vnitřní lenivosti, „dejte mi pokoj, chci
mít klid… ostatní nepotřebuji“ až k druhému extrému, kdy přes povinnosti, práci, akce, setkání i koníčky, zapomeneme
sami žít.
Každému z nás se čas od času stane, že
zapomene žít. Buď proto, že jsme zavaleni starostmi a povinnostmi, nebo proto,
že je v našem životě až moc zajímavých
akcí, setkání a koníčků najednou. Prostě
je tam tolik dobrého, že se i příjemné
nenápadně stává povinností. A pod tím
množstvím, pod tím nákladem si najednou uvědomíme, že jsme někde za sebou
nechali přítomnost, že už pořád jenom
pospícháme, nestíháme, přemítáme nad
tím, jak skloubit zbytek dne. A v takových chvílích je dobré se zastavit a udělat
inventuru toho, co nám skutečně přináší
radost a rozhodnout se pro to, co je důležité, a sestavit si „normální kalendář“.
Rovnováhu chápu tak, že děláme to, co
nás baví v míře, která nás baví. A z toho
zbytku, který nás nebaví, si dokážeme
udělat hru. Problém s rovnováhou je jeden. Pokud neokusíme extrémy, nikdy
nenajdeme svůj střed. Můžeme se sice
držet nějakého modelu, který jsme obhlédli doma, ale pokud ten model bude
vychýlený nebo pokud bude sedět jinému
temperamentu, než je ten náš, bude pro
nás hodně vyčerpávající. Pro každého z
nás je dobré něco jiného. Někdo má tolik
energie, že ji potřebuje vybít, a jiný zase
potřebuje odpočívat. Jeden odpočívá běháním a druhý potřebuje spát. Svou cestu
si každý hledáme sám.
- pokračování na str. 3 -

Zdroj: Český statistický úřad

Sčítání lidu není jen záležitostí poslední doby. Soupis obyvatel se prováděl už ve
starém Řecku a Římě, ale také v Babylonské říši, Indii, Číně a Egyptě. Panovníci
chtěli mít přehled o tom, komu vládnou, kolik lidí mohou poslat do války nebo kolik peněz vyberou z daní. Sčítání lidu mělo také za následek řadu revolučních změn
v dějinách lidstva i naší země, ať už mluvíme o místě narození Ježíše, zavedení
příjmení, označování domů čísly, nebo dokonce vzniku budějovického Budvaru.
Kdyby císař Augustus nevydal nařízení ke sčítání lidu, Ježíš by se narodil v Nazaretě, a ne v Betlémě.
Na základě císařského ediktu Marie Terezie se konalo v roce 1770 sčítání lidu,
tažného dobytka a domů. Pro potřeby tohoto sčítání bylo poprvé uloženo očíslovat
všechny domy a po sčítání bylo zakázáno měnit příjmení. Do této doby se oficiálně
používala pouze křestní jména, která lidé doplňovali podle vlastností, povolání či
postojů daného člověka dovětkem (starý, kovář, baštýř, vysoký…). Tato přízviska
ale nebyla oficiálně nikde zakotvena a mohla se měnit. Až v roce 1770 bylo jasně
stanoveno, že příjmení se už dále nesmějí měnit, a zároveň tak v této době začala
platit dědičnost příjmení.
Při sčítání lidu v roce 1890 nastala podle dobových zpráv v tehdejším měšťanském pivovaru
v Českých Budějovicích situace, že šéfové pivovaru naléhali na své zaměstnance, aby se přihlásili k německé národnosti a k mateřskému
německému jazyku. Převážně čeští zaměstnanci
začali klást velmi silný odpor, který eskaloval
tím, že je vedení měšťanského pivovaru vyzvalo, ať si založí pivovar vlastní. Češi tedy uposlechli a v létě 1894 se začaly upisovat první akcie nově vznikajícího budějovického Budvaru,
který o dva roky později zahájil produkci.
A kolik je nás v letošním roce v Chelčicích?
Podle údajů Českého statistického úřadu ke
konci dubna žije v Chelčicích 420 obyvatel. Pro
zajímavost uvádíme počet obyvatel v předcházejících letech.

M. Cinádrová
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Zprávy z radnice
Usnesení č. 4/2021 z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 1. 4. 2021
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a Jindřicha Turka č. 4/2021/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn č. 4/2021/2
• prodloužení zveřejnění společného záměru na pronájem dotčené bytové jednotky 1+0 a nebytových prostor – obecní
hostinec (v rozsahu nebytových prostor mimo část užívanou
stávajícím nájemcem obecního obchodu) na dobu neurčitou
– do doby uzavření smlouvy s novým nájemcem č. 4/2021/5
• uzavření smlouvy č. OST/01/21/ST/BP mezi Jihočeským
krajem – Správo a údržbou silnic Jihočeského kraje, Městem
Vodňany a Obcí Chelčice o právu provedení stavby „Cyklostezka Chelčice – Vodňany“ č. 4/2021/9
• účetní závěrku obce Chelčice za rok 2020 č. 4/2021/11
• účetní závěrku PO MŠ Chelčice za rok 2020 č. 4/2021/12

Zastupitelstvo obce projednalo:
• postup při realizaci architektonické studie na stavbu multifunkčního objektu obecního úřadu, obecní hospody a společenského sálu a ukládá starostovi konzultovat se zpracovatelem studie případný další postup realizace projektu

• návrh starosty na budoucí pořízení projektové dokumentace
č. 4/2021/6, 6 BJ v lokalitě stávajících čp. 56 a čp. 14 a ukládá
starostovi zajistit přípravu projektového záměru č. 4/2021/8

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci starosty o možnosti podání projektové žádosti do
programu Ministerstva financí ČR – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v
působnosti obcí, MF – program 298D2280. OZ schvaluje
úpravu projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu
čp. 2“ z roku 2013 dle dispozic a po konzultaci s ředitelkou
MŠ. OZ zároveň schvaluje následné zpracování a podání
projektové žádosti do výše uvedeného programu. OZ v souvislosti s podáním této projektové žádosti zároveň prohlašuje, že má v rozpočtu pro rok 2021 zajištěny vlastní zdroje pro
jeho spolufinancování. č. 4/2021/7
• informaci ing. Pavla Šťástky o připravovaném investičním
záměru v rámci areálu ubytovny a souvisejících objektů a
prostranství za účelem budoucího poskytování sociálních
a zdravotnických služeb. Představení záměru veřejnosti
bude vlastníkem realizováno před zahájením jeho realizace.
č. 4/2021/10

Usnesení č. 5/2021 z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 23. 4. 2021
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Petra Kortuse a ing. Petra Nováka – usnesení č. 5/2021/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení č. 5/2021/2
• zadání výběrového řízení na stavbu „Stavební úpravy MŠ
Chelčice“ a ukládá starostovi zajistit jeho administraci. OZ
schvaluje seznam navržených firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky. Obeslány budou tyto firmy:
1. Stavitelství ing. Pavel Šťástka, Legií 1241, 389 01 Vodňany, IČO: 60867787, DIČ: CZ7012071583
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČO: 43841252, DIČ: CZ43841252
3. AUBÖCK s.r.o., Boršov nad Vltavou 247, 373 82 Boršov
nad Vltavou - Poříčí, IČO: 26089785.
Dále schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele
akce: „Stavební úpravy MŠ Chelčice“ v tomto složení: člen:
Jindřich Turek, Jan Baloušek, Jiří Iral, náhradník: Petr Kortus,
ing. Petr Novák, ing. Miroslav Dušek. – usnesení č. 5/2021/5
• rozpočtové opatření č. 1 v paragrafovém a položkovém znění
– usnesení č. 5/2021/6
• zřízení zpevněného vjezdu přes pozemkovou parcelu p.č.
584/1 ve vlastnictví obce Chelčice na pozemkovou parcelu
č. st. 214. Vjezd bude zřízen na náklady žadatele – usnesení
č. 5/2021/7

• poskytnutí krátkodobé finanční půjčky ve výši 99.220 Kč
SDHL Chelčice na předfinancování nákupu výbavy pro spolek
v rámci dotačního projektu. Splatnost půjčky do 31. 12. 2021
– usnesení č. 5/2021/8
• podání projektové žádosti „Chelčice – revitalizace obecní nádrže“ do dotačního programu MZE 129390 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží“ – usnesení č. 5/2021/9
• podání projektové žádosti do dotačního programu JčK „Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních
bytů“ – 1. výzva pro rok 2021 a ukládá starostovi zajistit
podání a administraci této žádosti, zároveň ukládá starostovi
zajistit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace této stavby – usnesení č. 5/2021/10
• projednalo návrh variantního řešení architektonické studie
na stavbu multifunkčního objektu obecního úřadu, obecní
hospody a společenského sálu zpracovatele této studie firmy NOLIMAT Filip Dubský. Zastupitelstvo obce schvaluje
ukončení variantního řešení a další spolupráce se zpracovatelem studie. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit
přípravu výběrového řízení na zpracovatele prováděcí dokumentace na tuto stavbu – usnesení č. 5/2021/11

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informaci předsedy FK Chelčice o přípravě oslav 60. výročí
založení FK Chelčice v roce 2022 a schvaluje koordinovat tuto
oslavu s oslavou 670. výročí první písemné zmínky o založení
obce. Předběžný termín oslav začátek července 2022 – usnesení č. 5/2021/12
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Naše volby

„Dáváme jídlu druhou šanci“
Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Potravinovou bankou
Jihočeského kraje potravinovou pomoc. Smyslem PBJK je získat potraviny od dárců (např. supermarkety) a přerozdělit je potřebným lidem (matky samoživitelky, senioři, lidé v nouzi…).
Nyní bude tato potravinová pomoc pravidelně poskytována každé úterý a čtvrtek v prostorech Komunitního centra Chelčice a
Chelčického domova sv. Linharta. Zájemci mohou kontaktovat
komunitního sociálního pracovníka na telefonu 607 023 694 a
potravinový balíček si přijít vyzvednout.

Z

- pokračování ze str. 1 Zajímavé je, že na každou blbost dostaneme manuál. K životu
ale žádný nedostaneme. Musíme si ho vytvořit z vlastních zkušeností. Potřebujeme použít metodu „pokus – omyl“ a pečlivě
zaznamenávat, co funguje a proč.
A proto „všechno zkusme, dobrého se držme“.
S kolika lidmi jsme se fyzicky nepotkali, a přesto jsme si zůstali blízko. Jedno vím jistě. Není to dálka ani restrikce, co lidi
rozděluje. Doopravdy nás totiž dokáže rozdělit jen netečnost a
nezájem.

Klára KM.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hodně zdraví a sil.

Klára KM.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci květnu a červnu slaví výročí:
Iva Janková
Samuel Kozák
Václav Mach

Marie Podlahová

Květuše Polanská

Václav Tůma

Jan Honzík

Marie Machová

Marta Tůmová

Vojtěch Valenta

Vlasta Buchtelová

Marta Valentová

Marie Valentová

Pavel Jakubec

Jan Konvička

Marie Kortusová

Anna Kvasničková

Lea Štemberková

V měsíci březnu oslavila výročí Zuzana Špačková.
Omlouváme se za opožděné uveřejnění.
Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Akci podpořilo město Vodňany

R
A
D
N
I
C
E

3

Zpravodaj obce Chelčice			

Z
R
A
D
N
I
C
E

4

Ročník XXIII. - 2021		

Květen - Červen

Zprávy z radnice
Zpátky ve školce!

Tento školní rok utíká takovou rychlostí, že už máme konec
května a léto a prázdniny téměř za dveřmi.

Po šesti týdnech uzávěry jsme se opět vrátili do školky 12. 4.
2021, a to ve složení předškoláci a děti rodičů v první linii.
Distanční výuka se dětem sice také líbila a snažily se plnit úkoly, tvořit a procvičovat pomocí pracovních listů, ale kamarádi
a společné hraní, učení, sportování, tvoření a vycházky jsou k
nezaplacení a všem to moc chybělo.

Po napínavém sledování rozhodnutí vlády jsme v pátek 7. 5.
2021 mohli s velkou radostí oznámit, že se naše mateřská škola
otevře od 10. 5. 2021 pro všechny ostatní děti a bude fungovat
v běžném režimu bez testování a nošení ochranných pomůcek.
Děti se moc těšily na své kamarády a školkou se od rána nesl
radostný smích a štěbetání. Děti přivítalo i krásné počasí, které
jsme využili k adaptaci nově příchozích dětí a mohli trávit většinu dne na školní zahradě.

Ve školce nás čekalo „šťourání do nosíků“ – antigenní testování
za pomoci rodičů, ale i to jsme zvládli na jedničku. Po adaptačním týdnu, který byl zejména v duchu pobytu na čerstvém vzduchu a opakování školkových pravidel, jsme se opět pustili do
přípravy na školu. Počítání, barvy, tvary, kreslení a s ním spojený
správný úchop tužky, výslovnost, sebeobsluha a hlavně se umět
soustředit, být samostatný, vytrvalý, vydržet na jednom místě a
zajímat se o dění kolem sebe.
Za přísných hygienických opatření jsme zvládli několik projektových dnů. Na Den Země jsme si povídali, tvořili, zkoumali s
paní magistrou Kohoutovou na téma Naše krásná planeta. Seznámili jsme se s planetami, s živou i neživou přírodou. Pod
mikroskopem jsme sledovali hmyz a viděli jeho nejmenší části.
Pouštěli jsme si robota – ozobota, který měnil barvu podle toho,
po jak barevném povrchu se právě pohyboval. Projekt byl velice
poučný a zajímavý a dozvěděli jsme se spoustu informací o naší
planetě Zemi.

Velké překvapení čekalo děti ze třídy Medvíďat. Dostaly krásnou velkou sedací soupravu, kterou využijí při volném hraní na
rodinu, ale i jako relaxační koutek na čtení pohádek.
Druhá třída – Koťata – dostala další díly smyslového chodníčku
a několik didaktických her, včetně rybolovu, který učí děti nejen
barvy, tvary a počítání, ale i klidu, trpělivosti a podporuje rozvoj
jemné motoriky a myšlení. Na cvičení přibyl do třídy mobilní
skákací panák, který se může využít i na školní zahradě.
V pátek 14. 5. 2021 nás navštívila paní Šoulová se svou keramickou dílnou. Všechny děti měly možnost si vyzkoušet práci s
hlínou a barvami a vyrobily si krásného motýla jako zápich na
památku.

Další projekt byl s panem Kantou z firmy Stejkr. Dovezl nám na
ukázku hračky, které nejsou jen tak obyčejné, ale rozvíjí fantazii
dětí, jejich jemnou i hrubou motoriku, nutí je přemýšlet, a tudíž
rozvíjí logiku, myšlení, učí je pozornosti, postřehu, zručnosti,
rozvíjí sluch, zrak, hmat a dobře přispívají k celkovému rozvoji
osobnosti dítěte.
První květnový týden na téma „Maminka má svátek“ jsme se
pustili do vyrábění dárků pro naše milované maminky a babičky,
které měly v neděli 9. 5. svátek. Děti vyrobily krásná srdíčka z
barevných papírů, dále nakreslily, jak vypadá jejich maminka,
do obrázku s rámečkem ze srdíček, ze špejle, šišek a barevných
sisalových vláken vyrobily kytičku a vše zabalily do ručně vyrobené papírové „kabelky“.
Paní učitelky absolvovaly webinář jóga pro děti, kde se naučily základní jógové polohy s pohádkovým příběhem, které si při
ranním cvičení a pohybových chvilkách děti moc užijí.

A co nás ještě čeká? Ještě jednu návštěvu nám také slíbil pan
Kanta z firmy Stejkr, který přiveze hračky, které lze využít při
cvičení, environmentální výchově a na školní zahradě.
Také nás čeká oslava Dne dětí spojená s Olympiádou na školní
zahradě s využitím všech sportovních pomůcek a možná i nového herního prvku na naší zahradě, ale to bude pro nás i děti
teprve překvapení.
Všem přejeme krásné, slunečné dny.

Za celý kolektiv Mgr. Eva Seberová
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Komunitní centrum
Obec Chelčice, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. a Mája-Tvořivé Chelčice, z.s. se rozhodly otevřít Komunitní centrum Chelčice pro jednotlivé aktivity od pondělí 7. června
2021. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat veškeré
zásady osobní a provozní hygieny v prostorách Komunitního
centra Chelčice. Za jednotlivé volnočasové aktivity zodpovídají lektoři jednotlivých aktivit, kteří také rozešlou termíny akcí.

Knihovna Petra Chelčického
Pondělky od 16.30 do 18.30 hod.

Jóga s L. Kvasničkovou
Pondělky od 18 hod., cvičení začíná od 7. 6.

Cvičení rodičů s dětmi – Klubíčko
Středy dopoledne

Keramický a sochařský kroužek
Soboty od 16 do 18 hod., kroužek začíná od 12.6.

Zdravotní cvičení s K. Hlavovou
Pondělky od 16.30 hod, cvičení začíná od 28. 6.

Divadelní soubor Chelčické štěstí
Po dlouhé pauze jsme opět tady! A otvíráme dveře všem, co mají
chuť zkusit si to na prknech, co znamenají svět! Zveme všechny
malé i velké divadelníky a divadelnice, kluky i holky ve věku
4 – 15 let, na pravidelné dramaťáčky, které probíhají vždy každou sobotu od 14:00 do 16:00 hod. v prostorách Komunitního
centra v Chelčicích. Začínáme od 26. 6.
Těšíme se na všechny známé tváře, ale rádi bychom přivítali i
nové posily našeho týmu. Neváhejte a přijďte si s námi zacvičit,
zazpívat a zatančit, něco pěkného si vytvořit a něco nového se
naučit... ale hlavně se stát součástí hravého a tvořivého týmu,
který bude společně pracovat na letošní velké pohádkové premiéře. Tak, a víc už si povíme, až se spolu uvidíme. Veškeré
rady, přání, dotazy a informace, prosím, směřujte na e-mail:
kerry.rejzkova@seznam.cz.

Jak zní svět s kocourkem Kosmosem
Na konci dubna 28. 4. jsme uspořádali čtenářskou dílnu na
téma „zvukomalebné jarní čtení“, která se konala v rámci
podpory čtenářské gramotnosti. Vedení dílny se tentokrát
ujali manželé Hiromi a Pavel Janštovi a představili Hiromi knížku „Jak zní svět s kocourkem Kosmosem“. Děti
si hrály se slovy a samy je i tvořily. Součástí dílny byl i
pohyb, kterým děti doprovázely vymýšlená slova.

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

Svatojánské slavnosti
v pátek 25. června 2021
v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta
 od 16 hod. výroba svatojánských věnečků, aromaterapeutické stanoviště
 od 17 hod. SDHL Chelčice – předvedení hasičské techniky
 17.30 hod. svatojánský průvod ze zahrady ke kapli sv. Máří Magdaleny
s májem pištínských baráčníků
 18.00 hod. DUO CRICKET & SNAIL – hudební zážitek různých stylů
v kapli sv. Máří Magdaleny Na Lázni
 neformální posezení a dobroty pečené na ohni v přírodní zahradě

Setkání se uskutečnilo z epidemiologických důvodů v zahradě.
Akce se konala v rámci projektu CHELČICE KOMUNITNÍ
CENTRUM – Komunitní práce, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0
/16_047/0008140.
Svojí účastí na této akci souhlasíte s pořizováním fotografií
a jejich poskytnutím pro účely propagace projektu.
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Floristický a keramický workshop v zahradě
Sobotní odpoledne 8. května, o víkendu svátku všech maminek,
nás v Domově navštívila skupina tvořivých žen z malé obce u
Bavorova, z Bílska. Prožily jsme krásné odpoledne při společném floristickém a keramickém workshopu, který pro ně chelčický Domov připravil.

6

Nechyběla ani zajímavá tvořivá stanoviště (malování na kameny,
voňavá aromaterapie a poznávání vůní, sázení malých afrikánů
do ručně vyrobených květináčků, poznávání a dokreslování listů
stromů či dovednostní úkoly) a nechyběly ani výtečné pečené
brambory s tvarohovými bylinnými dipy, které jsou vyhlášenou
linhartovskou specialitou.
Myslím, že je velmi důležité se zastavit a nespěchat. Každý z nás
vnímá smysl života po svém a určité hodnoty, které jsou důležité
pro jednoho, nemusí znamenat nic pro druhého. Dopřejme si v
klidu se zamyslet nad tím, co nás v životě dělá šťastné, co nám
přináší radost. A pokud nevíme, zkusme něco nového… velikým
vzorem je nám právě příroda a její nepřeberná barevnost, pestrost druhů, síla a klid, který z ní pramení.
Děkujeme naší zahradě, že si toto vše můžeme v ní uvědomovat.
Akce byla podpořena z projektu Jihočeského kraje.

K. Kavanová Mušková

Děti se opět učí a tvoří v naší zahradě
Vznikala zde zajímavá květinová aranžmá „kokedamy“, převislé
jarní květiny zasázené do mechu, které zdobí nejen stromy v zahradách, ale také terasy, pergoly i interiérové prostory domovů.
A keramické tvoření bylo ve znamení zápichů do truhlíků i do
záhonů, mýdlenek, svícnů i domovních znamení se jmenovkami.
Nechyběla dobrá nálada a tvořivý duch.

Květen se stal také měsícem, kdy jsme otevřeli naší přírodní zahradu nejen různým akcím, koncertům, tvoření či setkávání, ale
také dětem z mateřských a základních škol, kteří do Linharta docházejí za environmentálními programy, které vycházejí z principů permakulturního života, ekologického myšlení a především
ze šetrného životního stylu vůči našemu okolí a přírodě.

Poděkování patří paní starostce MgA. Lence Ebelové, která
dámy ze své obce pozvala a věnovala jim tento tvořivý kurz jako
dárek ke Dni matek.
Akce byla podpořena z projektu Jihočeského kraje.

Klára Kavanová Mušková - lektorka

Otvírání přírodní zahrady

Předškolní děti z Mateřské školy z Chelčic při environmentální
výchově vnímaly ticho v přírodě, hlasy ptáků, nacházely poklady
ukryté v přírodě, pomáhaly dávat vodu do pítek pro ptáky, učily se
vážit si vody, pily bylinné šťávy a vytvořily krásné rozpíjené akvarely, ve kterých pak společně ve školce hledaly zajímavé obrazy.
Jsme moc rádi, že prostor zahrady a dvora Domova takto slouží
malým i velkým, a těšíme se na další návštěvy, jak dětí z mateřských škol, tak také nás navštíví děti ze speciální školy ze Strakonic, tak také zde budou pobývat v létě děti z příměstského tábora.
Pátek 21. květen letošního jara byl krokem k novému začátku i
zamyšlení. Po dlouhých měsících jsme se sešli (ještě v rouškách)
a společně jsme otevřeli Přírodní zahradu. Sešlo se nás akorát
padesát a bylo nám společně hezky. Symbolickým klíčem jsme
otevřeli u jidáše přírodní zahradu pro radost všech příchozích a
popřáli Matce Zemi hojnost vláhy, slunce a dobré mysli všech,
kdo ji navštíví.

Přejeme všem návštěvníkům, aby jim v naší zahradě bylo dobře,
aby zde nabrali sílu a energii do dalších dní.
A připomínáme možnost komentovaných prohlídek a tvořivého
workshopu o Víkendu otevřených zahrad, a to 12. a 13. června.

K. Kavanová Mušková
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Pestrobarevné úsměvy již podruhé slavily
úspěch v městské galerii ve Vodňanech

nám na dvůr“ jsme se dostali do finále a jsme mezi třemi již
vybranými projekty.

Ve čtvrtek 27. května od 14 hodin proběhla ve Sloupové síni
Městského úřadu Vodňany dernisáž pokračování výstavy nazvané „Pestrobarevné úsměvy“. Uživatelé sociálně terapeutických
dílen zde v galerii vystavovali v průběhu měsíce května na padesát svých obrazů, které vznikaly v průběhu roku ve výtvarném
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Stále ještě nejsme v cíli, potřebujeme Vaši pomoc. Můžete nás
podpořit částkou jakoukoliv částkou na odkaze https://csobpomaharegionum.csob.cz/prispet/1558-prijdte-k-nam-na-dvur-chelcicke-mezi-ploty

ateliéru v chelčickém Domově.
Velikým úspěchem bylo zakoupení dvanácti obrazů, které podpořilo jak šikovné mladé umělce, tak také pomohlo naší tvořivé
výtvarné dílně, která si bude moci nakoupit tak potřebné výtvarné
potřeby. Všem dárců, které si obrazy zakoupili, moc děkujeme.
Při této vernisáži jsme si silně uvědomili, že nejen příroda, ale
i naše tělo a mysl se znovu probouzejí… a toto setkání bylo po
dlouhé odmlce velkým znovuzrozením.
Působivé na závěr této dernisáže bylo krátké vystoupení pantomimy nazvané „Pošli to dál…“, které se hercům ze sociálně terapeutické dílny velice podařilo.
Loučili jsme se s myšlenkou, která pomáhá vnímat přesahy v našem životě: „Když prší, hledej duhu. Když je tma, hledej hvězdy“.
Měli jsme velkou radost ze setkání, z tvoření a že jsme všichni
pohromadě. Moc děkujeme zaměstnancům vodňanské galerie za
jejich pomoc, přívětivost a podporu, moc si toho vážíme.

Tato podpora začala 5. června a skončí 5. července 2021. Čím
více financí projekt vybere, tím vyšší dar získá od ČSOB.
Náš videospot „Chelčické MEZI PLOTY“ můžete shlédnout na:
https://www.linhart-chelcice.cz/evt_file.php?file=7995

Milým překvapením byl jejich zápis do kroniky, děkujeme!
„Dnes jsme díky Vašim klientům, Vám i Vašim kolegyním,
všichni našli duhu i hvězdy, i když nepršelo a nebyla tma.“

K. Kavanová Mušková

Projekt „CHELČICKÉ MEZI PLOTY“ jde do
finále
Chelčický domov sv. Linharta buduje ve dvoře nový prostor důvěry, jistoty a přijetí, prostor pro dobrovolnictví, společnou práci
i odpočinek. Chceme dostavět část plotu, která umožní bezpečný
pobyt pro děti, neúplné rodiny, seniory i hendikepované osoby
při aktivitách ve dvoře i v naší přírodní zahradě.
Projekt je podpořen z nadačního fondu ČSOB – Podpora regionů. S projektem CHELČICKÉ MEZI PLOTY aneb „Přijďte k

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU...

Chelčická pouť
sv. Máří Magdaleny
16. – 17. 7. 2021
Obec Chelčice ve spolupráci se spolkem Mája-Tvořivé Chelčice
srdečně zve všechny občany a rodáky Chelčic
na pouť sv. Máří Magdaleny.
Těšíme se s Vámi na viděnou na tradiční letní pouti naší obce.

pátek 16. 7.
21.00
Taneční zábava s kapelou Parkán na kurtech. Velkokapacitní stan
a občerstvení je zajištěno.

sobota 17. 7.
12.30
47. ročník turnaje „O pohár Petra Chelčického“
3. ročník memoriálu Pavla Kortuse
17.00
Mše sv. v kapli sv. Marie Magdalény, celebruje P. Josef Prokeš
Po skončení mše následuje táborák v přírodní zahradě Chelčického domova sv.
Linharta. Buřty si přineste prosím s sebou .

19.00
Divadelní představení divadelní skupiny PNUtí v prostoru dvora
Chelčického domova sv. Linharta.

Změna programu vyhrazena.
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