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Na Hromnice o hodinu
více…
Dne 2. února, na Hromnice, kromě toho,
že se říká, že „skřivan musí vrznout, i
kdyby měl zmrznout“ a „na Hromnice o
hodinu více“ nebo „na Hromnice kalužky, budou jabka i hrušky“, se světí svíce
„hromničky“ a dříve také končila doba
vánoční (v současné době končí na Tři
krále), proto na některých místech můžeme vidět vystavený betlém ještě do
Hromnic.
Původ svátku lze odvodit od židovského
zvyku, kdy každá židovská žena 40. den
po porodu prvorozeného syna jej přinesla
do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětila Bohu a zároveň přinesla zápalnou
oběť za očištění v podobě jehněte nebo
holoubat či hrdliček. Podle evangelií Panna Maria s Josefem splnili obřadní povinnost a 40. den po narození Ježíše (proto
se Hromnice slaví 40 dnů po Vánocích)
jej přinesli do chrámu. Tam tehdy byli
proroci Anna a Simeon a ti rozpoznali v
Ježíši předpovídaného Mesiáše. Simeon
na základě starých proroctví nazval Ježíše
„světlem k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu“. Od toho pochází zvyk svěcení svíček. Takovéto svíčky se nazývaly
„hromničky“, protože se pak za bouřek
zapalovaly a umisťovaly do oken k ochraně před bouřkou. Tyto svíčky se ovšem
zapalovaly i při jiných událostech, například když někdo umíral – světlo svíce jej
mělo provázet na cestě do věčnosti. Rozžatými svícemi, které symbolizují očistu,
se také obcházely včelí úly. Na Hromnice
hospodyně neměla šít, neboť se věřilo, že
by špička jehly mohla přitáhnout blesk.
Nemělo se ani klít či mluvit „nevážně“.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Koledy a vánoční písně byly
průvodci Štědrého večera roku
dvacátého prvního i v Chelčicích

Štědrý den v Chelčicích roku dvacátého prvního byl již podruhé bez dětského divadelního představení Živého betlému, ale o to více jsme se na něj připravovali
s výběrem vánočních tradičních a i ne tolik známých koled, které jsme společně
zpívali s manžely Čajanovými u vánočního stromku před kostelem sv. Martina a
poté také při štědrovečerní mši sv. v kostele.
Interiér kostela sv. Martina byl krásně vyzdobený vánočními stromky, ozdobami,
světélky, starým vyřezávaným betlémem zapůjčeným rodinou Machových i malovanými vánočními obrazy uživatelů sociálně terapeutických dílen z Linharta. Lidé
si chodili k jesličkám pro Betlémské světlo a to, co bylo to nejvzácnější, co si lidé
odnášeli z kostela společně s Betlémským světlem, bylo vědomí sounáležitosti, že
nejsme v této náročné době sami, že přátelství, setkání i vánoční tradice tu s námi
pořád jsou a že za rok bude určitě zase o trochu líp a že můžeme mít naději, že zase
některý malý chelčický andělíček poletí mezi kaštany před naším kostelem a že
opět zvěstuje tu velikou zvěst, že se nám narodil Spasitel.
Slovo koleda pochází z latinského calendae. Tak se říkalo dnům, v nichž se slavil
zimní slunovrat, a to dávno před křesťanstvím. Písně s vánoční tematikou se už
věky těší přízni posluchačů i tvůrců. A vznikají i nové hity.
Během slunovratu obcházeli pohanští kněží domy a zpívali zpěvy, které měly přinést štěstí a blahobyt. Odměňováni byli různými obětinami. Stejný zvyk si posléze
osvojili křesťanští kněží, oslavující narození Krista.

Ve světě, který se tak rychle mění a tíhne
k postupnému pohřbení všech drobných
náboženských i lidových tradic minulosti,
už i obyčejná svíce ztratila svůj význam a
půvab. Co dnes znamená světlo jedné svíce ve vztahu k pronikavé záři neonových
světel veřejných prostranství? A tak se letos při svátku Hromnic můžeme zamyslet
nad tímto silným symbolem Světla, které
dokáže vítězit nad temnotou nejen tohoto
světa, ale i v nás…

Koledy v pravém smyslu, tedy jako vánoční písně zpívané dětmi a chudými, prosícími o výslužku, jsou až dílem středověku. Jejich původ najdeme v jednoduchých
gregoriánských zpěvech, které zapůsobily na věřící při bohoslužbě natolik, že začali tvořit podobné písně. Podle legendy je autorem první koledy svatý František z
Assisi. Dříve se koledy zpívaly opravdu jen o Vánocích. Až poslední půlstoletí si
je zpíváme už od začátku adventu.

- pokračování na str. 9 -

- pokračování na str. 6 -

V Čechách je starodávný obyčej koled doložen ještě z předhusitské doby ve spisu Štědrý večer mnicha Jana z Holešova. Koledy se předávaly zpravidla ústním
podáním z pokolení na pokolení, bývaly upravovány a všelijak komoleny. Časem
splynuly se světskými písněmi a nechyběl v nich humor ani satira.
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Zprávy z radnice
Usnesení č. 14/2021 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 29. 11. 2021
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a Mgr. Ivu Bukačovou –
usnesení č. 11/2021/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení č.
14/2021/2
• plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav Chelčice – usnesení č. 14/2021/5
• zpracovatele projektové žádosti v programech MMR a KIP
Jihočeského kraje na rok 2022 na projekt „Multifunkční objekt Chelčice“ Janu Krejčovou – usnesení č. 14/2021/6

• poskytnutí finančního příspěvku Centru ARPIDA ČB na spolufinancování projektu Výstavba objektu ARPIDA + campus životních příležitostí ve výši 10 000 Kč – usnesení č.
14/2021/11/b
• uzavření dodatku č. 1/2022 ke smlouvě o převodu odpadu do
vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti
nakládání s odpady na území obce a místních částí s firmou
RUMPOLD 01 Vodňany – usnesení č. 14/2021/11/c
• přerušení provozu MŠ Chelčice po dobu vánočních prázdnin
ve dnech 23. 12. – 31. 12. 2021 – usnesení č. 14/2021/11/d
• převod smlouvy o odběru elektřiny, číslo místa spotřeby
3500037228, EAN 859182400100488734 z FK Chelčice na
Obec Chelčice – usnesení č. 14/2021/11/e

• podání projektové žádosti do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, obec do 3 tis. obyvatel, dotace až 80
% min. 0,5 max. 10 mil. Kč. OZ dále schvaluje souběžné
podání žádosti na podporu spolufinancování projektu „Multifunkční objekt Chelčice“ v rámci budoucího programu Krajský investiční fond pro rok 2022 – usnesení č. 14/2021/7

Zastupitelstvo obce projednalo:

• aktualizaci č. 3 „Místního programu obnovy venkova“ –
usnesení č. 14/2021/8

• a ukládá účetní přeložit zastupitelům vyúčtování nákladů na
likvidaci odpadů za rok 2021 pro příští jednání zastupitelstva
– usnesení č. 14/2021/11/ch

• realizaci záměru „Pořízení třídicí lopaty pro čelní nakladač“
a podání projektové žádosti do GP JčK 2022 – POV – usnesení č. 14/2021/9
• vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku „Pořízení třídicí lopaty pro čelní nakladač“. V souladu
s vnitřní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu č. 1/2016. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje seznam obesílaných firem:
1. UNIAGRA CZ a.s., Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vlt.
2. Z-tech s.r.o., Slapy 144, 391 76
3. Importer s.r.o., Březová 130, 747 44 - usnesení č. 14/2021/10

•
• a ukládá starostovi projednat s provozovatelem Komunitní
kompostárny Chelčice aktualizaci smluvních podmínek –
usnesení č. 14/2021/11/h

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• pokyn k provedení inventarizace majetku za rok 2021 a složení inventarizační komise – usnesení č. 14/2021/11/a
• předloženou Územní studii (viz minulé usnesení) a ukládá
starostovi zadat její zapracování pořizovateli ÚPD do nejbližší změny ÚPD včetně jejího projednání s vlastníky dotčených nemovitostí – usnesení č. 14/2021/11/f
• informaci starosty o aktuálních opatřeních v prevenci další
vlny nákazy COVID 19 a jejich dopadech na plánované adventní tradice v obci. Veškeré organizované aktivity ve vnitřních prostorech se ruší. Venkovní aktivity – Betlémské světlo
pouze individuálně – usnesení č. 14/2021/11/g

Usnesení č. 15/2021 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 22. 12. 2021
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Petra Kortuse a ing. Petra Nováka – usnesení č. 15/2021/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení č.
15/2021/2
• rozpočtové opatření č. 9/2021 v paragrafovém a položkovém
znění – usnesení č. 15/2021/5
• rozpočtové provizorium na rok 2022 dle Pravidel rozpočtového provizoria – usnesení č. 15/2021/6

• návrh směny pozemků mezi Obcí Chelčice a panem J. M.
Předmětem vzájemné směny pozemků budou z LV 1 – Obec
Chelčice – část p.č. 30/1, nově p.č. 30/5 o výměře 155 m2,
část st.p.č. 11/1 – nově p.č. 865 o výměře 25 m2 a PK 602
o výměře 604 m2. Celková výměra pozemků z LV 1 – Obec
Chelčice činí 784 m2.
• Směna pozemků ve vlastnictví pana J. M. LV 143 – část PK
162 – nově p.č. 160/23 o výměře 481 m2, část PK 163 – nově
p.č. 160/23 o výměře 300 m2, st.p.č. 147/2 o výměře 33 m2.
Celková výměra pozemků z LV 143 – J. M. činí 814 m2.
• Dále OZ schvaluje zveřejnění záměru na směnu těchto pozemků.
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• Výše uvedené směny pozemků jsou součástí majetkoprávního vypořádání mezi subjekty a jsou realizovány v rámci příprav projektu „Cyklostezka Chelčice – Vodňany“ – usnesení
č. 15/2021/7
• dle GP č. 510-47/2021 výkup části pozemku p.č. 160/1 –
nově p.č. 160/24 o výměře 121 m2 ve vlastnictví pana J. T.,
LV 448 za kupní cenu 25 Kč/m2. Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi zajistit přípravu kupní smlouvy. Výkup části pozemku je realizován v rámci příprav projektu „Cyklostezka

Chelčice – Vodňany“ – usnesení č. 15/2021/8
• pronájem bytu 1+0 v budově VÚZ Chelčice 123 na dobu určitou do 31. 8. 2022 – usnesení č. 15/2021/9/a
• výkup části pozemku z LV 457 p.č. PK 205 o výměře 13 m2 –
nově p.č. 205/2 dle GP 492-44/2021 ve vlastnictví Cider Sect
s.r.o., Chelčice 106 za kupní cenu 25 Kč/ m2. Výkup části pozemku je realizován v rámci příprav projektu „Cyklostezka
Chelčice – Vodňany“ – usnesení č. 15/2021/9/b

Zdravíme vás v novém roce 2022
Vítáme vás v novém kalendářním roce 2022. Sváteční dny jsou
sice za námi, přesto se za touto dobou ještě ohlédneme. Poslední
týden v listopadu k nám přijelo divadlo Divoloď s tematickým
představením Čertovská škola. Děti se připravovaly pomalu na
to, co je čeká za týden při návštěvě pana Mikuláše. Ve školce
proběhlo tradičně vánoční focení a dětem to moc slušelo. Poslední listopadový den přinesl do naší školky rytmickou show s
panem Petrem Tomanem. Děti si zatancovaly, zazpívaly a pěkně
se vydováděly na známé písně.

cek. Největším dárkem byla odrážedla, koloběžky a helmičky
na dopravní hřiště. Vánoční náladu jsme si navodili posezením
u teplého čaje a cukroví, které napekly a donesly maminky a
babičky. Rozloučili jsme se ve středu 22. 12. 2021 a věděli jsme,
že v pátek dorazí Ježíšek i do našich domovů.

Dne 3. prosince přišel do školky Mikuláš se svojí družinou. Anděl děti ochraňoval, ale dva čertíci měli některé výtečníky už
téměř v pytli. Nakonec vše dobře dopadlo. Děti zazpívaly a zarecitovaly panu Mikuláši a jeho pomocníkům a na oplátku dostaly
nadílku, tašku plnou dobrot.
Z důvodu zrušení adventních trhů a ostatních doprovodných akcí
jsme museli zrušit vánoční čtení v knihovně a nekonalo se ani
adventní zpívání u stromečku v Chelčicích.
Dne 17. prosince k nám naposledy v tomto roce zavítalo divadlo
Divoloď, tentokrát s pohádkou Vysněné Vánoce, a tak jsme se
mohli naladit na blížící se sváteční dny.

V novém roce 2022 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 především o
dárcích a děti si je i namalovaly. První týden ve školce jsme si
povídali o třech králích Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi.
Také jsme hodně tvořili a díky počasí mohli vyzkoušet na dopravním hřišti odrážedla a koloběžky.
A co nás čeká v novém roce 2022?
Divadlo Divoloď přivezlo 26. ledna 2022 pohádku Otesánek a
11. února 2022 přijede divadlo „Kolem“ se Zimní pohádkou. Těšíme se na karneval pod taktovkou pana Petra Tomana, který k
nám přijede s programem plným soutěží, zpěvu a tance v pátek
18. 2. 2022.

Předvánoční čas jsme věnovali v obou třídách zpěvu vánočních
koled, výrobě dárků pro rodiče a hlavně nácviku vánočního příběhu „Proč mají ovečky kožíšek“, který jsme poslali rodičům dětí z
2. třídy Koťat na email jako dárek k Vánocům. Menší děti z 1. třídy Medvíďat si pro rodiče také připravily krátké hudební pásmo.
Na konec kalendářního roku 2021 k nám opravdu přiletěl Ježíšek
a nadělil spoustu krásných dárečků – didaktických her, stavebnic, knížek, hraček do třídy i na zahradu a nejrůznějších pomů-

Předškolním dětem začne příprava na zápis do ZŠ. Dne 1. 2.
2022 bude probíhat ve školce schůzka pro rodiče předškoláků
s paní učitelkou ze základní školy. V dalších měsících se můžeme těšit na otevření přírodní zahrady v Chelčickém domově sv.
Linharta a snad nám situace dovolí uskutečnit další plánované
aktivity.
Za celou naši školku Vám všem přejeme vstup do nového roku
pravou nohou, zejména pevné zdraví, ale i nervy, trpělivost, sílu,
energii, radost a lásku.

Mgr. Eva Seberová a celý kolektiv MŠ Chelčice
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Třídění odpadu v obci
Vážení spoluobčané,
protože stále slyším, dle mého názoru, velmi zkreslené názory na
fungování systému sběru tříděného odpadu v obci, rozhodl jsem
se napsat tento článek. Pokusím se Vám objasnit, jak systém (zejména finančně) funguje.
V úvodu musím konstatovat, že podmínky nastavované státem
(respektive Evropskou unií) se stále zpřísňují. Nyní je poplatek
za skládkování netříděného odpadu (do limitu 200 kg na občana)
na hodnotě 500 Kč za 1 tunu a cena přes tento limit je 800 Kč.
Každý následující rok se bude limit snižovat a cena skládkování
zvyšovat. V roce 2029 bude cena skládkování 1 850 Kč za 1 tunu
netříděného odpadu. Z toho zcela jasně plyne, že jedině třídění
odpadů, popřípadě snižování jeho vytváření je cesta, abychom
za několik let nemuseli platit „za popelnice“ částky v oblasti výrazně přes 1 000 Kč. Jelikož kalkulace za rok 2021 potvrdila
zhoršující se trend ve třídění občanů a nárůst objemu odpadů
v popelnicích a pokud se v letošním roce stav nezlepší, bude
nutné pro příští rok zvýšit poplatky za popelnice minimálně o
100 Kč. Pokud někdo znáte jiný způsob řešení této problematiky,
zastupitelé si jej jistě velmi rádi poslechnou a případně zavedou
do praxe.
Bohužel (asi nejen z mého pohledu) jsou mezi námi například
lidé, kteří veřejně v obecní hospodě prohlašují, že zastupitelé
jsou spolek hlupáků a já třídit nebudu, já to házím do škarpy u
cesty. Jelikož máme demokracii, mají na to první právo, na to
druhé právo i v demokracii určitě nemají.
Další záležitost, která je rozšířena mezi občany, je údajné doplácení na ty občany, kteří přivezou tříděný odpad vyprodukovaný
jinde (například z práce či od babičky) a odevzdají jej v Chelčicích. Problém mají i s občany, kteří odevzdávají výrazně více
pytlů, než vyprodukuje průměrná domácnost. Dovolím jako příklad použít paní Valentovou (provozní na ubytovně), kterou lidé
pranýřují: „Ta tam má 20 pytlů každý měsíc a my na to doplácíme.“ V letech, kdy bonusy za třídění nebyly „zastropovány“, dostávala navíc nějakou tu stovku, za svoji práci s tříděním. Nyní,
když je odměna omezena na 200 Kč, se na třídění nevykašlala
a za roční odměnu (kterou má např. zedník za jednu hodinu své
práce) dále třídí, přehrabuje nadále odpadky v kontejnerech a
mimo svého dobrého pocitu, že se chová ekologicky, tím výrazně snižuje objem odpadu v popelnicích, který ubytovna vyprodukuje. Kdo z nás by to dělal? Jak obrovský rozdíl v přístupu
oproti předešlému odstavci.
A nyní Vám předložím několik čísel, a pokud bude mít někdo
pochybnosti o jejich věrohodnosti, paní sekretářka na obci Vám
může ukázat originály těchto dokumentů.
Od firmy EKO-KOM (celostátní firma zabývající se odpady)
jsme v roce 2021 dostali za 1 tunu tříděného plastu 5 718 Kč.
Občanům za vytřídění 1 tuny plastů obec zaplatí 2 500 Kč. Firmě
Rumpold za tuto 1 tunu zaplatíme 2 000 Kč. Prostým součtem
příjmů a výdajů je jasné, že nám ještě z této tuny 1 218 Kč zbývá.
Z toho je zcela jasné, že případy popsané v předešlém odstavci
nejsou pro ostatní občany prodělečné, právě naopak, tyto peníze
všem občanům platby za popelnice zlevňují!

Všichni občané, kteří třídí, doplácejí na ty, kteří na třídění „kašlou“! Každý z Vás je jistě zná. U jejich baráku je vždy dost popelnic k vyvezení, a když se sváží tříděný odpad, nevidíte tam
žádný pytel nebo balík. Můžeme si také položit otázku: Kam
tito lidé plasty (a ostatní tříditelné odpady) dávají? Nebo žádné
nemají?
Poznámka: Za PET obaly neplatíme, naopak nám za 1 tunu
Rumpold 2 000 Kč zaplatí.
Nakonec ještě k rekapitulaci poplatků a bonusů.
Zastupitelstvo odsouhlasilo pro rok 2022 tyto podmínky sběru
odpadů v obci:
- Poplatek za svoz směsného odpadu (popelnice) zůstává 650
Kč za osobu nebo chalupářský objekt. Zatím se stále nezvyšuje.
- Poplatek za svoz jedné popelnice pro právnické osoby (firmy)
zůstává 2 500 Kč.
- Poplatek za svoz jednoho kontejneru pro právnické osoby (firmy) je 25 000 Kč.
- Hodnota 1 bonusového bodu je 5 Kč
- Pytel PET lahve od nápojů všech barev i bílé neprůhledné (minimálně 2 kg) v průhledných pytlích 		
2 body (10 Kč)
- Pytel směsného plastu (minimálně 2 kg)

1 bod

(5 Kč)

- Tetrapak – nápojový karton (min. 2 kg)

1 bod

(5 Kč)

- Papír (min. 5 kg)				

1 bod

(5 Kč)

- Papír (min. 10 kg)			

2 body

(10 Kč)

- Byl zvýšen maximální možný počet proplacených bonusových
bodů pro každého poplatníka na 60 bodů, tedy max. sleva 300
Kč za rok. V roce 2021 dosáhli limitu 200 Kč pouze 3 občané.
Pro právnické osoby (firmy) je také zvýšen maximální možný
počet proplacených bonusových bodů na 200 bodů, tedy max.
sleva 1 000 Kč za rok.
- Režim odevzdávání nebezpečného a objemného odpadu zůstává stejný, tedy individuální odvoz občany na skládku Rumpoldu. Zde se ale také nastavuje limit, ve výši 500 kg na občana s
trvalým pobytem nebo majitele rekreačního objektu. Náklady za
skládkování do tohoto limitu obec hradí.
Další informace pro připomenutí
- Nákup nových popelnic od obce zůstává na dosavadní výši,
obec bude hradit polovinu ceny.
- Systém sběru bioodpadu zůstává ve stejném režimu jako v minulém roce.
- Na obci můžete nadále zakoupit pytle v ceně 3 Kč/ks (můžete
však používat i vlastní) a každé první úterý v měsíci dát naplněné
pytle s nalepenými štítky (pozor na minimální váhu pytle) před
dům a tyto budou zaměstnanci obce svezeny.
- Přesné termíny jsou zveřejněny ve zpravodaji, kalendáři mikroregionu nebo internetových stránkách obce.
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Zprávy z radnice
- Bonusové body se občanům načítají za celý rok a jsou přepočteny na peníze, které jsou následně odečteny od poplatků za
popelnice na rok příští.
- Nakonec ještě připomenu, že v rámci svozu tříděného odpadu
mohou občané odevzdávat použitý rostlinný olej z kuchyně v
uzavřených plastových lahvích. Tento olej v žádném případě nepatří vylévat do kanalizace.
- Na jakékoli další dotazy Vám rádi odpoví jednotliví zastupitelé
nebo paní Fotterová v kanceláři obce.

Miroslav Dušek
Chelčice 20. 1. 2022

TERMÍNY SVOZŮ TKO 2022

Z

Placení místních poplatků
Vážení spoluobčané,
od pondělí 7. 2. 2022 můžete platit místní poplatky pro rok 2022
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 obecní systém odpadového hospodářství jsou ostatní poplatky splatné do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je splatný
jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního
roku, nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 30. 4.
a do 30. 10. příslušného kalendářního roku.

Leden

12. 1.

26. 1.

Od letošního roku je možné platit poplatky v kanceláři Obecního
úřadu platební kartou přes platební terminál Komerční banky, a.s.

Únor

9. 2.

23. 2.

Děkujeme.

Březen

9. 3.

23. 3.

Duben

6. 4.

20. 4.

Květen

4. 5.

18. 5.

Červen

1. 6.

15. 6.

Červenec

13. 7.

27. 7.

Leden

11. 1.

Únor		 8. 2.

Srpen

10. 8.

24. 8.

Březen

8. 3.

Duben		 5. 4.

Září

7. 9.

21. 9.

Květen

3. 5.

Červen		 14. 6.

Říjen

5. 10.

19. 10.

Červenec

12. 7.

Srpen		 9. 8.

Listopad

2. 11.

16. 11.

Září

6. 9.

Říjen		 4. 10.

Prosinec

14. 12.

28. 12.

Listopad

1. 11.

Prosinec

Martina Fotterová, účetní obce

Termíny svozu
tříděného odpadu v roce 2022
29. 6.

30. 11.

13. 12.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci září a říjnu slaví výročí:
Anna Holečková

Vendula Troblová

Jiří Iral

Adam Sosna

Marie Sedláková

Sofie Štěchová

Jan Baloušek

Tomáš Pícha

Marie Konvičková

Ludmila Tesařová

Václav Horváth

Rudolf Vávrů

Petr Janka
Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
V prosinci 2021 se manželům Lucii a Jakubovi
Slavíkovým narodila dcera Denisa. Blahopřejeme.

Projekt SENIOŘI V KRAJÍCH představuje další vzdělávací videoklipy
S projektem Senioři v krajích letos Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo deset povedených vzdělávacích videoklipů.
Krátké animované spoty informují veřejnost o problémech nejen
starší generace.
Odpovídají na otázky v oblasti péče o seniora v rodině, seniorské
obálky (I.C.E. karta), stárnutí ve zdraví, dobrovolnictví, age managementu, násilí na seniorech, mezigeneračnímu soužití, veřejnému prostoru i kyberbezpečnosti. Klipy jsou určené lidem všem
generací.
Videa najdete na Youtube kanálu: „Senioři v krajích“ a jsou seřazené do playlistu – po spuštění půjdou za sebou, lze je však
pouštět i dle libosti.
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Zprávy z radnice
Koledy a vánoční písně byly průvodci Štědrého večera
roku dvacátého prvního i v Chelčicích
dní práci zameškává a že i ourazové, zhryzení od psů a jiné zlé
příhody se pacholatům stávají. Nejednou se sedlák zavře, že ho
doma není, a psa poštve.“
Autorem řady vánočních písní (mimo jiné Chtíc, aby spal) byl
např. Adam Václav Michna z Otradovic, který složil a vydal
roku 1647 sbírku Česká mariánská muzika.

6

- pokračování ze str. 1 Koledy byly vlastně prvními písněmi v českém jazyce. Měly
přitažlivou a nenáročnou melodii a prostý text. Základním motivem byla radostná novina o narození Spasitele, buzení pastýřů,
pouť Tří králů do Betléma, prosba o dárek i přání dobré úrody
hospodáři. Na koledu se chodilo o Štědrém večeru, na svátek sv.
Štěpána, na Nový rok, o dni Tří králů i na Hromnice.
Mnoho českých a moravských koled místo o Ježíškovi zpívá
o muzikantech a o tom, co se stalo samotným koledníkům. Ne
vždy totiž koledování dopadlo k jejich spokojenosti. Například v
Jaroměři si v 18. století zapsali, že „mládež při koledě dva i více

Ani dnes, kdy už koledování v podstatě zaniklo, asi nenajdeme
člověka, který by nezanotoval žádnou koledu. Třeba Nesem vám
noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Jak jsi krásné neviňátko, Štědrej večer nastal, Slyšte, slyšte, pastuškové, Pásli ovce valaši, Dej Bůh štěstí
a další. Asi nejslavnější koleda – Tichá noc – vznikla náhodou.
Dne 23. prosince roku 1818 učitel Franz Xaver Gruber z tyrolské
obce Arnsdorfu zjistil, že mu myši rozkousaly měchy u varhan.
Aby zdůvodnil při slavnostní mši, proč na ně nehraje, napadlo
ho s přítelem Josefem Mohrem, že napíší zcela novou píseň,
která se všem vepíše do srdce. Už následující ráno byla hotová
nesmrtelná Stille Nacht, rozepsaná pro dva sólové hlasy a sbor
za doprovodu kytary. Zpívali oba kamarádi a dětský sbor vždy
opakoval poslední verš. Brzy se Tichá noc v krátké době rozšířila
nejen v Rakousku, ale i v Německu, kde ji roku 1840 dokonce
vytiskli. Autoři však nikdy nedostali honorář a zemřeli chudí.
Tichá noc dorazila až do Ameriky a Indie a na místě její premiéry
dnes stojí kaplička.

Podle dobových zdrojů sestavila Klára KM.

Tříkrálová obchůzka v Chelčicích pomáhala
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“ Kdo
by neznal slova této koledy? Západní církev si připomíná příchod tří mudrců do Betléma už od 4. století.

Slova známé koledy připomínají, že na Tři krále chodili dříve
také koledníci. Na tento zvyk v posledních letech navazuje známá Tříkrálové sbírka. Církevní kalendář označuje 6. leden nejen
jako svátek Tří králů, ale také jako den Zjevení Páně.
Zatímco pro západní církev Vánoce první nedělí po 6. lednu končí, pro značnou část pravoslavných křesťanů 6. lednem vánoční
svátky teprve začínají. Den zasvěcený Třem králům je ovšem
pro většinu z nás především připomínkou dětství, kdy jsme v
betlémech hledali tři exoticky oděné muže přivážející dary narozenému Spasiteli.
A tak nám tento den přináší poslední chvíle nejkrásnějších svátků
roku, ale zároveň i přítomnost solidarity a sounáležitosti k potřebným a k dětem. V letošní tříkrálové obchůzce chelčičtí spoluobčané podpořili ve veřejné sbírce registrované Obcí Chelčice u
Jihočeského kraje polovinou dětské aktivity na Chelčicku a druhou polovinou sociální služby Chelčického domova sv. Linharta.

S tímto svátkem bylo a mnohde dosud je spojeno několik zvyků.
Vedle tříkrálových koled je nejznámějším zvykem označování
příbytků třemi velkými písmeny K, M, B, za nimiž jsou namalovány tři křížky a letopočet. Lidová zbožnost za písmeny vidí legendární jména králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, avšak jedná
se spíše o zkratku latinské věty ‚Christus mansionem benedicat‘,
neboli Kristus ať žehná tento příbytek.

Ráda bych všem dětským koledníkům i mé kolegyni při obchůzce Petře Tlapové poděkovala za čas a chuť všem rodinám zazpívat a popřát požehnání v novém roce a všem laskavým dárcům
děkuji za jejich otevřené srdce a štědrost. Letos se v Chelčicích a
okolních samotách vybralo rekordních 14 494 Kč.
S díky za všechny obdarované v Chelčicích

Klára Kavanová Mušková
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Chelčický domov sv. Linharta
Zlivští sportovci mají ve zdravém těle
opravdu zdravého ducha!
Zlivští sportovci se na konci loňského roku rozhodli udělat dobro nejen pro své zdraví cvičením při vánočních sportovních turnajích, ale také dobrým skutkem. Paní Helena Císařová poznala
náš Chelčický domov sv. Linharta v létě při vystoupení Pištínských baletek a zaujala ji činnost našeho Domova. Rozhodla
se přispět našemu Domovu, a to konkrétní vánoční činností ve
svém Sportklubu, který provozuje v Sokolovně ve Zlivi.
Cvičenci a lidé přicházející do tohoto Sportovního
klubu věnovali Chelčickému domovu sv. Linharta,
lidem s mentálním, tělesným postižením a lidem
s duševními zátěžemi, neuvěřitelných 24 725 Kč.
Dary chelčickému Domovu mohli lidé dávat do
zapečetěného chelčického
„domečku“ v rámci veřejné sbírky registrované
u Jihočeského kraje. Tuto
sbírku v prosinci zahájil zapečetěním Městský
úřad ve Zlivi, který ji také rozpečetěním a spočítáním bankovek
a mincí v lednu 2022 zakončil.
Ředitelka Chelčického domova sv. Linharta Klára Kavanová
Mušková starostovi města Zliv panu R. Rothschedlovi vyjádřila vděčnost a také velké překvapení nad výjimečným nápadem
paní Heleny Císařové a nad tím, jak sportovního a velkého ducha
mají zlivští sportovci.
Tato sbírka potřebným pomohla dokonce několikrát: chelčický
Domov bude moci tento dar přidat na zakoupení terapeutických
prvků pro své uživatele sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen, ale také Zlivští byli obdarováni – darem vzájemné
pospolitosti ve Sportovním klubu, setkáním na Štědrý den při
vánočním punči, který pro všechny příchozí paní Císařová uvařila a také pro možnost nebýt na Štědrý den sami pro ty, kteří své
blízké již nemají.

Na dernisáži vystoupili uživatelé s poselstvím pantomimy „Pošli to dál...“ a společně se zaměstnanci Krajského úřadu, panem
Františkem Talířem, prvním náměstkem hejtmana Jihočeského
kraje, panem Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, uživateli a zaměstnanci Chelčického domova sv.
Linharta zazpívali tříkrálovou koledu „My tři králové jdeme k
vám...“ a symbolicky v tento den uzavřeli tento charitativní počin na Krajském úřadě.
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Výstava obrazů z Chelčic symbolicky předala štafetu zajímavé
výstavě „Železnice, které odvál čas na Šumavě a v Bavorském
lese“, kterou mohou všichni návštěvníci Krajského úřadu vidět
do 28. února.
Velké poděkování patří Krajskému úřadu Jihočeského kraje za
poskytnutí výstavního prostoru pro obrazy a výrobky uživatelů
chelčického Domova, za velkorysost všech, kteří si obrazy a výtvory uživatelů zakoupili, a v neposlední řadě poděkování patří
vážené paní Ing. Jitce Šálené, která se o celou výstavu po celý
měsíc prosinec starala. Vřelé díky.

„Čas je vzácná příležitost k prožívání! Život není mnoho věcí
dohromady přilepených jedna ke druhé..., život je velkým plánem lásky, který je třeba objevit a uskutečnit.“
Děkujeme, Zliváci, děkujeme, milí manželé Císařovi, že jste do
toho šli...

S úctou a láskou všichni Linhartovští

Tříkrálové poselství pomoci zaznělo na dernisáži linhartovské výstavy na Jihočeském kraji
Na svátek Tří králů 6. ledna 2022 byla zakončena slavnostní dernisáží výstava obrazů a výrobků uživatelů sociální rehabilitace a
sociálně terapeutických dílen Chelčického domova sv. Linharta,
která probíhala celý prosincový měsíc na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
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Fotografie z dernisáže pořídil a věnoval chelčickému Domovu
pan Karel Burda.

Mgr. Klára Kavanová Mušková
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta
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Prachatičtí přátelé za námi doputovali se značkou „Mezigeneračně spolupracujeme“

Sociální rehabilitace
má novou linku sociální pomoci

V pátek 7. ledna k nám do Linharta doputovali taxíkem Maxíkem přátelé ze Senior Pointu, které je kontaktním místem pro
seniory v Prachaticích. Přivezli nám představit nové oprávnění
užívat značku MEZIGENERAČNĚ SPOLUPRACUJEME.

Od 1. ledna 2022 má Sociální rehabilitace novou linku sociální
pomoci, která je určená uživatelům služby sociální rehabilitace a
jejich rodinám. Dovoláte se na ni v čase 7 – 19 hod.: 734 622 200.

Tuto značku jim udělila společnost Mezi námi, o.p.s. a Chelčický domov sv. Linharta se také podílel na tomto projektu.

Zapojili jsme se do spolupráce
v projektu Kultura Jčk
Již od léta 2021 se podílíme v Sociální rehabilitaci na spolupráci
v projektu Kultura Jčk na vytváření fotografií Cisterciácké krajiny Vyšebrodska. V měsíci červenci 2022 bude vytvořena výstava
ve všech patrech Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Naše nová kniha

Paní Rabenhauptová nám představila činnost seniorů na Prachaticku, společně jsme si s klavírem zazpívali lidovky a prožili
společně výtvarné tvoření na téma Ptáci v zimě a jejich stopy. Na
závěr jsme si odpočinuli v hudebně při relaxaci „Ticho v přírodě“ a byli jsme na společném obědě.
Bylo to moc krásné dopoledne a jsme rádi, že se můžeme takto
s přáteli z Prachatic společně obohacovat.
S díky

Klára Kavanová Mušková a Linhartovští

Sociální rehabilitace od ledna 2022 rozšiřuje
nabídku ambulantní a terénní služby
Od nového roku 2022 se uživatelé Sociální rehabilitace mohou
těšit na širší nabídku ambulantní i terénní formy poskytování
naší služby. Provozní doba ambulantní služby je navýšena o
čtvrtek a terénní službu můžete využívat nově i ve středu.

Povídka „Letní příběh“ vznikala na
přelomu roku 2020
a 2021 ve službě
Sociální rehabilitace
Chelčického domova sv. Linharta, přičemž za její vydání
může vlastně covid.
V období mimořádných opatření sociální izolace jsme si vytvořili vlastní svět,
ve kterém jsme se
pravidelně virtuálně
setkávali.
Přeposílali jsme si
jako štafetový kolík
odstavce, do kterých
měl náhled vždy jen
jeden z nás, a mohl
tak navázat a změnit děj podle libosti. V měsíci srpnu 2021 jsme
předali naše hotové literární dílo editorovi Ivanovi, který „Letní příběh“ provázal společnou nití. Krásnými ilustracemi celou
knihu obohatila Danka.

E. Bartošová

Provozní doba ambulantní formy poskytování:
úterý: 9:00 - 15:00
středa: 9:00 - 16:00
čtvrtek: 9:00 - 15:00
Provozní doba terénní formy poskytování:
pondělí: 9:00 - 15:00
středa: 9:00 - 15:00
pátek: 9:00 - 15:00

Služba Sociální rehabilitace je podpořena projektem Linhart –
SR rozšíření personálních kapacit, reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.
0/0.0/16_047/0015471 přes výzvu MAS Rozkvět
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Komunitní centrum
Na Hromnice o hodinu více…
- pokračování ze str. 1 Pořekadlo „na Hromnice půl píce“ nám má všem, kteří se snažíme něco pro svou obživu pěstovat, připomenout, že zima ještě
nekončí a je třeba mít na Hromnice ve stodole ještě alespoň polovinu zásob sena pro domácí zvířata…
A proto buďme trpěliví, že stejně jako jednoho dne zima skončí,
tak také Světlo bude pro nás Nadějí.

Klára KM.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ
ČLENSKOU SCHŮZI
zapsaného spolku

MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE
Dovolte, abychom Vás tímto pozvali na řádnou Výroční
členskou schůzi, kde bychom chtěli zhodnotit naši
činnost uplynulého roku a připravit program na další
období tak, aby společenský, kulturní i sportovní život
v naší obci byl ještě pestřejší.

Keramici z Komunitního centra v Chelčicích
pekli do balíčků pro zdravotníky.
Program Výroční členské schůze z.s. MájaTvořivé Chelčice, která se uskuteční v pátek 11.
března 2022 od 17.30 hod. v Obecním hostinci
v Chelčicích:
1. Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího
výroční členské schůze
2. Seznámení s programem schůze
3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové
komise
4. Zpráva o činnosti z.s. Mája-Tvořivé Chelčice v
uplynulém ročním období
Zatímco děti tvořily v keramickém kroužku, pomáhali rodiče a
další dospělí Chelčickému domovu sv. Linharta péct dobroty do
projektu Nadace ČEZ „Energie zdravotníkům“. Energie zdravotníků zachraňuje lidské životy, proto se společnost ČEZ postarala
o to, aby jim nedošly síly. Celkem se během prosince a ledna
dostaly k více než 20 0000 lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu z více než 60 nemocnic.
Z Chelčického domova tak poputovalo do nemocnic 100 balíčků
s levandulovou šťávou, pečeným čajem a dobrými perníčky. Do
sestavení děkovných balíčků pro zdravotníky zapojila společnost ČEZ celkem 23 regionálních chráněných dílen.
Moc všem dobrovolníkům děkujeme za velkou pomoc, zažili
jsme s vámi moc milé, voňavé a přátelské odpoledne plné pohody!
Díky.

Za dobrovolníky Komunitního centra v Chelčicích
Klára Kavanová Mušková

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

5. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021
6. Zpráva o podaných i připravovaných projektech
spolku na r. 2022 a výhled na roky následující
7. Návrh plánu činnosti a kulturního kalendáře spolku
8. Návrh rozpočtu spolku a zmocnění rady k případným
změnám v plánu činnosti a rozpočtu na r. 2022-2023
podle úspěšnosti v podaných dotačních titulech
9. Prezentace činnosti jednotlivých klubů spolku
10. Diskuse k předneseným bodům programu a jejich
schválení
11. Usnesení výroční členské schůze
12. Závěr
Za radu sdružení srdečně zve

Ing. Petr Novák,
předseda z.s. Mája-Tvořivé Chelčice

Zpravodaj obce Chelčice vydává Obecní úřad Chelčice v nákladu 200 ks pod r. z. MK ČR E 12986.
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