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Slavnosti květů 2022
19. Ročník

Také se vám v posledních měsících stává, že vám lidé říkají, že nestíhají, že je
moc akcí a že pro jednu zapomínají na
druhou? Také máte pocit, že jakoby se
s akcemi po covidu roztrhl pytel? Je to
takový sportovní „pocovidový závod s
časem“… ale je tomu opravdu tak? Přece
den, měsíc i rok mají pořád stejně času,
jako tomu bylo před covidem a stejně tak
tomu bylo i při lockdownu. Přemýšlela
jsem o tom a myslím, že je to v něčem
jiném. Vnímám jednak čas jako cestu ke
svobodě, kdy si mohu svobodně vybrat
a také kdy mohu dát důvěru – sobě ale i
druhým kolem mne.
Vedoucí jednoho akrobatického souboru
jednou v rádiu mluvil o svém umění, jež
každý večer okouzlovalo stovky diváků
v cirkuse. Vysvětloval: „Musím mít naprostou důvěru ve svého kolegu, který
mě má zachytit na konci zhoupnutí. Publikum si může myslet, že velká hvězda na
visuté hrazdě jsem já, ale ve skutečnosti
je tou velkou hvězdou můj parťák. Musí
být připraven mě přesně v pravý okamžik chytit a musí mě popadnout, když k
němu letím prázdným prostorem.“

Na letošní jízdy Slavností květů se mnozí těšili zejména proto, že dva předcházející
ročníky byly zrušeny z důvodu covidových omezení. V sobotu 7. května 2022 se
však počasí neukázalo jako příznivé, takže se na startu sešlo kolem 70 účastníků.
Tato akce Chelčicko-Lhenického mikroregionu byla zahájena přivítáním všech statečných účastníků zástupci mikroregionu, a to Jiřím Iralem, Marií Kabátovou a Lubošem Bártou. Za ovocnáře již tradičně povzbudil všechny cyklisty Jaroslav Muška.

„A jak to funguje?“, zeptal se ho redaktor.
„Tajemství je v tom, že létající akrobat
nedělá nic,“ řekl, „kdežto kolega, který
ho chytá, zastane všechno. Když letím
k parťákovi, musím mít prostě jen napřažené paže a čekat, až mě chytí a stáhne
do bezpečí na pódium za hrazdou…“
„Vy neděláte nic?“, řekl redaktor překvapeně.
„Nic,“ zopakoval. „To nejhorší, co může
akrobat na hrazdě udělat, je snažit se zachytit se kolegy. Nesmím chytat já parťáka, ale on mě. Kdybych ho chytil, mohl
bych mu zlámat zápěstí nebo by on zlámal ta moje, což by znamenalo pro oba
dva konec. Jeden létá a druhý chytá – a ten
první musí důvěřovat a natáhnout paže ke
kolegovi, který je připraven chytit.“
- pokračování na str. 7 -

Cyklisté se pak vydali po tradiční trase, která je vždy zpestřena ochutnávkami produktů místních pěstitelů. Na bezpečnost účastníků dohlíželo bezpečnostní vozidlo.
Doufáme, že při dalších akcích tohoto typu (chelčická pouť 23. – 24. července,
cyklistická část Slavností plodů 24. září, Dny Petra Chelčického 1. října a hlavní
část Slavností plodů s ovocným jarmarkem, pěstitelskými a pekařskými soutěžemi
a doprovodným programem, letos ve Lhenicích 24. října) bude počasí příznivější a
sejdeme se v hojném počtu.
Celá cykloturistická akce byla pořádána mikroregionem Chelčicko-Lhenickým,
svazkem obcí ve spolupráci s tradičními partnery, kterými jsou MAS Rozkvět, z.s.,
Mája-Tvořivé Chelčice, z.s., Unie ovocnářů jižních a západních Čech, Jihočeský
venkov, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. a místní zpracovatele ovoce Zemcheba, a.s. Akci podpořila grantem Nadace Jihočeské cyklostezky.

M. Cinádrová
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Zprávy z radnice
Usnesení č. 4/2022 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 6. 4. 2022
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu ing. Miroslava Duška a Jindřicha Turka –
usnesení č. 4/2022/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení
č. 4/2022/2
• vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele přístavby a
stavebních úprav objektu MŠ Chelčice – usnesení č.4/2022/5
• rozpočtové opatření č. 1/2022 v paragrafovém a položkovém
znění – usnesení č.4/2022/6
• místo a stanovuje dobu konání svatebních obřadů na území
obce Chelčice takto. Místem pro konání slavnostních svatebních obřadů se určuje Kaple sv. Máří Magdalény (se souhlasem vlastníka), vhodné stavební objekty ve vlastnictví obce
a veškeré pozemkové parcely, veřejná prostranství se souhlasem jejich vlastníků. Termíny svatebních obřadů budou
nastaveny individuálně dle dohody s příslušným matričním
úřadem. Zastupitelstvo obce schvaluje, že k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11 a, odst. 1, písm.
b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých souvisejících zákonů, budou oprávněni
starosta obce a místostarosta obce – usnesení č.4/2022/7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• budoucí povinnost pořízení digitální technické mapy Jihočeského kraje s účinností od 1. 7. 2023 a ukládá starostovi
zajistit zapojení se obce Chelčice do uvažovaného projektu
SMS ČR za účelem pořízení této digitální technické mapy
pro katastrální území Chelčice – usnesení č. 4/2022/9/a
• informaci starosty a místostarosty o jednání s projektantem
(Foltánek s.r.o.), pořizovatelem (SPÚ) a významnými vlastníky v rámci realizace Komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Chelčice – usnesení č. 4/2022/9/c
• informaci ředitelky Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
o aktuální situaci ubytování uprchlíků z Ukrajiny a informaci starosty o aktuálním využití bytové jednotky v čp. 123 –
usnesení č. 4/2022/9/f

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci květnu a červnu slaví výročí:
Iva Janková
Marie Podlahová
Diana Šenkýřová

Květuše Polanská

ing. Václav Tůma

Jan Honzík

• podání přihlášky Obce Chelčice do soutěže Vesnice roku
2022 a ukládá starostovi zajistit její podání – usnesení
č. 4/2022/8

Marie Machová

ing. Marta Tůmová

Vojtěch Valenta

Vlasta Buchtelová

• přerušení provozu MŠ Chelčice v době letních prázdnin
v termínu od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022 s podmínkou zajištění dvou týdenních turnusů příměstského tábora v Komunitním centru Chelčice – usnesení č. 4/2022/9/d

Marta Valentová

Zdeněk Špaček

Marie Valentová

Lenka Mušková

Karel Holý

Vanessa Machová

• s platností od 1. 9. 2022 maximální výši úplaty (školného)
za předškolní vzdělávání dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzděláváním ve výši 300 Kč měsíčně za 1 dítě
– usnesení č. 4/2022/9/e

Eliška Stránská

Jan Konvička

Petr Pišan

Marie Kortusová

Anna Kvasničková

Rebeka Dušková

Matyáš Trobl

Zastupitelstvo obce projednalo:
• další postup a možnosti realizace přístavby a stavebních
úprav objektu MŠ Chelčice (navýšení kapacity), dále předběžnou nabídku Obce Stožice a konzultaci se starostou Obce
Libějovice a ukládá starostovi zahájit jednání se všemi dotčenými obcemi (Libějovice, Truskovice) o možnosti vytvoření
společného školského obvodu a nastavení podmínek smlouvy o spolupráci v rámci tohoto školského obvodu – usnesení
č. 4/2022/5

Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

• návrh Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
předložený Jihočeským vodárenským svazem České Budějovice – usnesení č. 4/2022/9/b

V květnu zemřel pan Václav Horváth.
Upřímnou soustrast rodině.

V měsíci dubnu vstoupili do svazku manželského
Zuzana Čermáková a Petr Novák. Hodně štěstí.
V květnu se manželům Zuzaně a Petru Novákovým
narodila dcera Berenika. Blahopřejeme.
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Hlásíme se ze školky
Zdravíme vás z naší školky na počátku léta. Školní rok nám
utíká takovou rychlostí, že nám prázdniny pomalu klepou na
dveře.

Dne 21. dubna nás čekal první ze školních výletů. Tentokrát
jsme jeli do Hopíku ve Strakonicích. Dopoledne jsme si užili
na plné obrátky a všem se v hopsáriu moc líbilo.

Už několik týdnů si užíváme pěkného počasí, a proto hodně
času trávíme v přírodě nebo na školní zahradě, kde naplno využíváme nová odrážedla, koloběžky a nové herní prvky – horolezeckou stěnu a pružinové dvousedačkové houpačky.

Ve čtvrtek 5. května za námi přijela paní magistra Kohoutová
s projektovým dnem na téma rostliny „Zatoulané semínko“. Děti
se dozvěděly, co je fotosyntéza a co všechno potřebují rostliny
k životu. Zasoutěžily si s molekulami. Ve skupinách pracovaly
s mikroskopem, pipetami nanášely barvy na papír, programovaly roboty a zkoumaly zblízka různé druhy rostlin. Děti byly
šikovné a bádání je moc bavilo.

Ve čtvrtek 17. března přijelo divadlo Divoloď s oblíbenou
pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti měly na konci
představení možnost prohlédnout si a osahat loutky a další rekvizity.
O týden později 23. března přijely naše dvě kamarádky z divadla Zvoneček s pohádkou Perníková chaloupka, kterou zahrály
v netradičním pojetí, a děti měly možnost srovnání s klasickou
pohádkou. Opět ve čtvrtek, ale tentokrát 31. března se mateřská
škola proměnila v manéž a po třídě nám jezdil na jednokole
klaun, žongloval s míčky, točil lasem nad hlavou, odčaroval
velký uzel a největším překvapením byli dva cvičení pejsci,
kteří přeskakovali a překonávali překážky. Dětem se představení moc líbilo a odpoledne už v herně nacvičovali chytání
míčků.

Naši předškoláci se intenzivně připravovali k zápisu, který je
čekal 8. a 9. dubna 2022. Všichni byli moc šikovní a pobyt ve
školce si ze 14 dětí prodlouží jen 3 děti, kterým byl doporučen
odklad povinné školní docházky.
V neděli 10. dubna po covidové pauze jsme s dětmi mohli vystoupit na Velikonočních tradicích v Chelčicích v místním hostinci. Naše vystoupení jarních a velikonočních písní, básní a tanečků sklidilo obrovský potlesk a stali jsme se „předskokany“
k dalším aktivitám a připraveným tvořivým dílničkám, které
pořádal spolek Mája. Písničky, které jsme nacvičili, jsme také
zúročili hned po Velikonocích, v přírodní zahradě Chelčického
domova sv. Linharta, při oslavě Dne Země, který jsme oslavili
20. dubna. Slavnostně jsme odemkli zahradu, našli ježečka Dupáčka, pozorovali ptáčky, zasadili petržel a pomohli roztřídit
odpad. Za odměnu jsme si odnesli květníčky se semínky petržele a dostali jsme k pití lahodný bylinný čaj.

Ve středu 11. května přijelo divadlo Divoloď s pohádkou O
neposlušných kůzlátkách. Děti si zatancovaly a zaskotačily
zrovna tak, jako ta malá neposlušná kůzlátka. Další středu 18.
května jsme jeli na výlet do Zoologické krokodýlí zahrady
v Protivíně, navštívili jsme muzeum času a zašli jsme si na
zmrzlinu. Mezinárodní den dětí jsme oslavili olympiádou na
školní zahradě. V polovině června přijede opět divadlo Divoloď s pohádkou Pokažené kouzlo a na konci června dorazí divadlo Zvoneček s pohádkou Perníková chaloupka II. V červnu
nás čeká pasování předškoláků a letos poprvé vystavujeme tablo s našimi předškoláky ve výloze místní prodejny potravin.
Ještě nás čeká společné focení a pomalu se budeme těšit na
prázdniny.
O prázdninách organizují naše paní učitelky pod záštitou MAS
Rozkvět Lhenice příměstský tábor. Letos budou dva turnusy s
názvem „Putování za zvířátky“. První bude probíhat od 1. 8.
do 5. 8. 2022 a druhý hned další týden od 8. 8. do 12. 8. 2022
Usnesením obecního zastupitelstva bylo schváleno uzavření
mateřské školy v době letních prázdnin, a to od 11. 7. 2022 do
19. 8. 2022.
A nám nezbývá, než se s vámi rozloučit. Popřát Vám teplé léto,
krásné prázdniny, spoustu radosti z prázdninových zážitků a
výletů. Ať se Vám všem daří, protože úsměv a veselá mysl je
nejlepší lékař.

Za celý kolektiv MŠ Chelčice
Mgr. Eva Seberová
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Jarní brigáda v Komunitním centru Chelčice
ve slunci i vločkách sněhu
V sobotu 9. dubna dopoledne pomáhalo 16 šikovných pomocníků, kteří nejenže stihli připravit jarní záhony v zahradě, ale
také upravili smyslový chodník ve dvoře, poklidili ve dřevníku a
na sezónu připravili letní kuchyni. Dámy zvládly umýt všechna
okna v přízemí i prvním patře, navázaly mašličky na medaile
Slavností plodů a mezi obědem také předmětově seřadily knihy
v knihovničce pro šikovné a tvořivé ruce. Výborný oběd nám
věnovala a také uvařila rodina Rychtářova z Protivína, kterým
děkujeme za posilu těla.
Odpolední dobrovolníci také nezaháleli: malovali glazurami
keramická pítka, která poputují do přírodní zahrady v Lallingu,
děti z Chelčického štěstí nazkoušely taneční choreografie na
Fialkový ples a děti z keramického kroužku vytvořily desítky
velikonočních dekorací. Byl to plný den, díky za něj všem, které
neodradila i trocha zimy a kteří dokázali rozdávat radost druhým
kolem sebe.

spolku Mája-Tvořivé Chelčice ve spolupráci s obcí Chelčice a
Chelčickým domovem sv. Linharta tvořivé odpoledne, kde nechybělo báječné vystoupení dětí a pedagožek z Mateřské školky
v Chelčicích. Setkání začalo tajemstvím příběhu Velikonoc, jejich slavením i etnografickými zvyky o Velikonocích a pozváním
dětí ze školky na starý slovanský zvyk vynášení Morany, který
pak proběhl v rámci environmentální výchovy následující den.
Čtyřlístek s dobrovolníky připravil krásný tvořivý program, kde
nechybělo pletení pomlázek (pan M. Dušek a pan J. Baloušek),
malování kraslic s Pavlou Bártovou a její maminkou Hankou,
tvoření zápichů slepiček s Ivou Bukačovou, jarní osení si děti
nasely s Pavlou Brůhovou a dozdobily vyrobenými zápichy
s Věrkou Benešovou. Chelčický domov sv. Linharta se představil svými novými dekoracemi z keramiky i nabídl dobroty z přírodní zahrady. Všem, kteří takové milé velikonoční odpoledne
Květné neděle připravili pro druhé, moc děkujeme!

S díky za Komunitní centrum v Chelčicích,
Klára Kavanová Mušková

Velikonoční koncert na podporu Ukrajiny

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu této akce.

Klára Kavanová Mušková

Otevření přírodní zahrady dětmi z MŠ Chelčice
a uživateli sociálně terapeutických dílen

Na Boží hod velikonoční 17. dubna od 15 hodin proběhl v Komunitním centru v Chelčicích Velikonoční koncert pro Ukrajinu,
který benefičně podpořil zpěvák a herec Jan Piskač a hudebník
Lukáš Hart. Zazněly šansony Západu i Východu (Brel, Okudzava, Vysocký, Brassens, Bulis aj.) Dobrovolné vstupné bylo
vloženo na středisko Ukrajina v Chelčickém domově sv. Linharta a bude věnováno na zakoupení léků a vitamínů ukrajinským
maminkám a dětem v místním regionu.
Děkujeme všem, kteří přišli koncert podpořit a pomohli dobré
věci! Moc všem děkujeme.

Klára Kavanová Mušková

Velikonoční tradice po dvou letech opět
v Chelčicích bez omezení
Na Květnou neděli 10. dubna 2022 po dvou letech covidové
přestávky pro nás opět připravil klub Čtyřlístek pod hlavičkou

V pondělí 11. dubna 2022 děti z Mateřské školy z Chelčic a uživatelé sociálně terapeutických dílen Chelčického domova sv.
Linharta definitivně skončili se zimou vynesením a spálením
Morany – smrtky zimy. Průvod s Moranou směřoval od školky
kolem kostela až do zahrady a nechyběly ani zpěvy dětí a uživatelů se skvělým výkřikem v závěru: „…hu, hu, hu, jaro už je
tu“. Moranu se nám podařilo s dětmi spálit a pak společnými
silami ohniště pečlivě uhasit. Přivítali jsme jarní květiny, brouky
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v broukovišti, napustili vodní jezírko pro pulce a vodní živočichy, naseli petrželku do květináčků, abychom měli „zelené vitamíny“ do polévky, a nechybělo i tvoření v keramické dílně, kde
vznikaly skoro profesionální zápichy do květináčků s velikonoční tematikou. Celé dopoledne jsme si báječně užili a těšíme se
zase na další tvoření a život v přírodní zahradě.
Tato akce byla podpořena z projektu Jihočeského kraje.

Děti z chelčické školky a uživatelé STD Linharta

Návštěva ze Speciální školy ve Strakonicích poznávala tajemství ukrytá v přírodní zahradě
Domova
Celý autobus dětí ze základní praktické a speciální školy ve Strakonicích se svými pedagožkami v čele s paní ředitelkou Mgr.
Košťálovou 17. května přijeli do našeho Domova na návštěvu.
Přivezli s sebou báječný rybízový koláč, krásné keramické dárky
a především dobrou náladu. Ráno nám zahradu zavlažil májový déšť a my jsme společně mohli prožívat poznávání přírodní
zahrady v environmentálním programu „Voda živá“, kterou doprovázel zážitkový program přímo v zahradě, dvoře i keramické
dílně. Bylinné kachle, hledání vůní bylin, poznávání hmyzího
hotelu, nalévání vody do ptačích pítek, osvěžení vodou i dobrým
bylinným čajem nechybělo při pestrém dopoledni. Prohlídku
Domova s jeho sociálními službami absolvovaly dámy pedagožky z praktické a speciální školy a navázání spolupráce s chelčickým Domovem právě začala. Máme z ní radost a těšíme se na
tranzitní program, který od září začneme žákům a rodičům této
školy nabízet.

oslavy s otevřením zahrady kouzelným klíčem u jidáše v zahradě
bylo kouzelné. Děti s rodiči si velmi citlivým způsobem předávali svíčku a přáli Matce Zemi, aby žila v míru, v čistotě, aby
byla vláha a aby v ní bylo mnoho zvířat a rostlin... A nechyběl
s námi ani patron přírodní zahrady – ježeček Dupáček! Následovala tvořivá, poznávací i sportovní stanoviště – poznávání
jarních rostlin, vyrábění krásných jarních náramků, vysypávání
cestiček štěpkou mezi záhony, poznávání tříděného odpadu poslepu a nechyběla ani opičí dráha s vodou či petanque. A pečené
topinky s tvarohovými a bylinnými dipy byla veliká dobrota. Tak
vše nejlepší, naše Matko Země!
Malí i velcí, kteří mají rádi přírodu, klid a radost z maličkostí.

Tato akce byla podpořena z projektu Jihočeského kraje.

Chelčický škrpál
Obec Chelčice, z.s. Mája-Tvořivé Chelčice
a Chelčický domov sv. Linharta letos uspořádaly již XII. ročník turistického pochodu
„CHELČICKÝ ŠKRPÁL“.
Z důvodu vládních omezení způsobených
pandemií Covid-19 se poslední dva roky
pochod konat nemohl. Po dvouleté odmlce
se tedy poslední dubnovou sobotu (30. 4. 2022) ráno sešlo na
startu před obecním úřadem spousty nedočkavých turistů. Počasí
již od rána vypadalo velice slibně, a tak přišly i maminky s dětmi
(některé i v kočárku), lidé vzali i své čtyřnohé kamarády a mohlo
se vyrazit.
Tato akce byla podpořena z projektu Jihočeského kraje.

Klára Kavanová Mušková, Markéta Cinádrová
a Jana Fišerová

Matka Země slavila svátek
Den před svátkem Dne Země jsme slavili 21. dubna v přírodní
zahradě Chelčického domova sv. Linharta s Matkou Zemí její
svátek. Byla to krásná oslava, kdy nám svítilo slunce a začátek

Hlavním cílem letošního ročníku byla rozhledna Haniperk ve
Vodňanských Svobodných Horách. Byly připraveny i kratší,
méně náročné trasy, takže si každý mohl vybrat dle svých fyzických sil či zájmu. Počasí nám celý den přálo a účastníci si jarní
výšlap opravdu užívali. Je třeba ocenit nadšení a výdrž zejména
malých turistů a maminek s kočárky, kteří zdárně absolvovali
celou trasu!
Všichni účastníci obdrželi pamětní diplom s novým logem
CHELČICKÉHO ŠKRPÁLU a krásnou keramickou medaili.
Dovolujeme si vás pozvat na příští, v pořadí XIII. ročník tohoto
pochodu.

D. Petrášová
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Ukliďme Česko
I v letošním předvelikonočním čase jsme se s naší skupinou STD
zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. Vybrali jsme si trasu k Lázni, která je nejčastějším cílem našich vycházek, a prostor kolem
chelčického kostela. Vybavili jsme se igelitovým pytlem speciálně určeným na tuto akci a dvěma mechanickými sběrači odpadků. Pro případ, že by odpadků byla opravdu velká záplava, vzali
jsme si i káru. Žasli jsme, kolik nepořádku jsme na tak krátkém
úseku nasbírali. Jak je možné, že někdo dokáže odhodit plechovku od piva do trávy? Máš rád hašlerky? Papírek krásně vypadá
pod šípkovým keřem. Občas tuto uklízecí akci u nás v Linhartu
zopakujeme. Nepořádníky asi nepřevychováme, ale čisté okolí
stojí za to.

rozsvícený narozeninový dort uživatelům Domova a popřáli Domovu hodně sil a zdraví všem. Tři krásná vystoupení – dětského
divadelního souboru Chelčické štěstí, uživatelů sociálně terapeutických dílen a Pištínských baletek s Linhartkami – rozzářila
program ve fialkově vyzdobeném sále. Nechyběla také soutěž o
ceny, kterých letos bylo na tři sta. Veliké poděkování patří všem,
kteří přispěli svými dary do tomboly, kde každý lístek vyhrával, a také všem zaměstnancům a dobrovolníkům Domova, kteří
slavnostní benefiční ples připravili, obsluhovali na plese a také i
vše po plese uklidili. Díky tomuto benefičnímu počinu Chelčický
domov sv. Linharta oslavil své výročí a přispěl na provoz sociálních služeb dvaceti pěti tisíci. Moc všem děkujeme za podporu!

Vlaďka Vlčková a Linharťáci

Duben v Sociální rehabilitaci
Duben byl měsícem především příprav na charitativní ples, který
vytvořil poslední společenskou tečku tohoto měsíce. Naše služba
prošla také týmovou a případovou supervizí, která byla zaměřena na zvýšení porozumění a rozvoj nových perspektiv ve všech
změnách směřování naší služby.
Účastnili jsme se komunitního plánování pracovní skupiny Jihočeského kraje, kde jsme měli možnost sdílení přístupů a potřeb
jednotlivých organizací. Nový Linhart již zase z poloviny slouží sociálním službám a naši ukrajinští přátelé děkují za dočasný
azyl, který jsme jim po nezbytnou dobu poskytli k užívání.

Tak za rok na „třináctce na viděnou a na tančenou...“

Všichni Linharťáci

EB
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

12. výročí Domova jsme oslavili
při Fialkovém plesání ve Stožicích
Duben je každoročně měsícem založení Chelčického domova sv.
Linharta. Letos Linhart slaví již 12. narozeniny. Opět po dvou letech jsme mohli mít Fialkové plesání a díky podpoře obce Stožice jsme prožili letošní ples v krásném novém sále u nového hřiště ve Stožicích. Maxa band roztančil všechny hned na počátku,
ředitelka Domova zahájila 5. ročník benefičního plesu, předseda
správní rady Jiří Iral a pan starosta Pištína Jaroslav Havel předali

Sochařská díla z Linharta se dražila na
pištínské akci Pečeme, vaříme, smažíme

V sobotu 14. května hostili Pištínští mnoho návštěvníků při
krásné prosluněné akci nazvané „Pečeme, vaříme, smažíme“.
Pochoutky „jako od maminky“, vyrobené z kvalitních surovin
„jako z vlastní zahrádky“, ochutnali všichni, kteří zavítali do
Pištína na Českobudějovicku. Letošní téma byly bylinky. Tato
již tradiční gastronomická akce na podporu regionálních potravin kromě skvělých ochutnávek, soutěží a kulturního programu také přispěla na charitativní účely Mateřské školy v Pištíně
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a Chelčického domova sv. Linharta. Pro chelčický domov se
podařily vydražit tři sochy zvířat (koně, kozla a kozoroha) za
9 100 Kč. Nechyběl ani stánek linhartovských dobrot (pečených
čajů, čatní, šťáv, jablečného medu aj.), kde na podporu Domova
prodávaly dámy ze spolku Pištínských baletek, které podporují Linhartovské již dlouhá léta. Poděkování patří obci Pištín a
všem, kteří takové krásné sobotní odpoledne připravili pro radost a potěšení druhých. Díky všem, kteří se s vervou pustili do
dražby sochařských děl uživatelů sociální rehabilitace, a budeme
se těšit zase příště!

Vltavice se vlévá do Vltavy pod klášterem. Aby konvent tento
zdroj mohl využívat, museli mniši vybudovat umělý kanál, tzv.
Opatský kanál, který se oddělil od hlavního toku Menší Vltavice
asi 500 m nad klášterem a vedl vodu k ohradní zdi. Také jsme navštívili poutní mariánské místo Maria am Stein a po cestě podél
Opatského kanálu jsme obdivovali koberce sasanek a blatouchů.
Projekt CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující Evro-
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S díky, všichni z Chelčického domova sv. Linharta

Poznávání a hledání cisterciácké krajiny
Ve 12. a 13. století byli cisterciáci nejdůležitějším mnišským
řádem ve Střední Evropě, co se týče náboženství a spirituality.
Kláštery hrály také stále významnější roli jakožto hospodářské a
obchodní jednotky a staly se v řadě regionů nositeli kolonizace a
následné civilizace. Ne jinak tomu bylo v Čechách a na Moravě.
My jsme putovali do Vyššího Brodu, a to konkrétně na Opatský
kanál a na poutní místo Maria Rast. Cestou jsme viděli i hospodářská díla jako hamr, pivovar, malou elektrárnu, obdivovali
jsme se komplexu kláštera i dílu rybníkářství, lesnictví i sakrální
krajině.
Vyšebrodský klášter byl založen na vyvýšeném místě nad soutokem Vltavy a Menší Vltavice. Nezbytností bylo zapojení
konventu do vodního režimu dané lokality jako součást technického a hygienického řešení klášterního provozu. Právě Menší
Vltavice se stala významným zdrojem vody pro celý klášterní
komplex. Tento potok či malá říčka sbírala nepochybně velmi
kvalitní vodu z pramenů v Klášterním lese, který začínal hned za
klášterem a stoupal do nadmořské výšky kolem 1 000 m. Menší

pu se v současné době stal základem široké mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je vytvoření evropské sítě regionů, v nichž
se doposud nacházejí krajiny významně ovlivněné působením
jednotlivých klášterů cisterciáckého řádu. Na mezinárodním
projektu se podílí 18 partnerů z Německa, České republiky, Rakouska, Slovinska a Polska.
Děkujeme paní ing. M. Krejčíčkové, manažerce projektu, že můžeme být součástí tohoto badatelského týmu a že můžeme tuto
vzácnou historii vyšebrodské krajiny poznávat.

Klára Kavanová Mušková
za Sociální rehabilitaci chelčického Domova

Pocovidový závod s časem?
- pokračování ze str. 1 -

Velice mne tento postřeh „nesnažit se zachytit se“ a „nechat se
být chycen“ zasáhl. Možná, že je to ten správný klíč k onomu
„závodu s časem“. Být a žít sice v čase, ale v bdělém, přítomném
okamžiku s láskou a důvěrou v sebe a v lidi ve svém okolí.
A tou klíčovou otázkou je: V jaké lásce a důvěře spočívat?
V nedávné době probíhal zajímavý výzkum, kdy dětem od 4 do
8 let položili stejnou otázku: „CO ZNAMENÁ LÁSKA?“ Odpovědi se ukázaly být mnohem hlubší a obsáhlejší, než si kdokoliv dokázal představit. Vybírám pět z nich, které myslím stojí
za zastavení:
•

„Když moje babička dostala artritidu, nemohla se už sehnout
a nalakovat si nehty na nohou. A můj děda to za ni dělal pořád, i když měl artritidu na rukou. Tohle je láska“ – 6 let.

•

„Láska je, když se jdeš najíst a dáš někomu většinu svých
hranolků, a nenutíš ho, aby ti něco dal na oplátku“ – 6 let.

•

„Láska je, když moje máma uvaří kafe pro tátu a usrkne, než
mu dá šálek, aby se ujistila, že chutná“ – 7 let.
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•

„Láska je, když klukovi řekneš, že se ti líbí jeho košile a on
ji nosí každý den“ – 7 let.

•

„Láska je, když vám štěně olizuje obličej, i když ho necháte
celý den samotné“ – 4 roky.

Autor studie Leo Baskaglia vysvětlil smysl tohoto průzkumu. Cílem bylo najít nejpečlivější dítě. Vítězem se stalo čtyřleté dítě,
jehož starý soused nedávno ztratil manželku. Když dítě vidělo, že
muž pláče, přišlo k němu, vylezlo mu na kolena a jen tam sedělo. Když se ho matka později zeptala, co řekl sousedovi, chlapec
odpověděl: „Nic. Jen jsem mu pomohl plakat.“ Taková prostá a
zároveň opravdová odpověď… Pláč a čas na pláč totiž nezávodí
s časem, ten je a je přesně tak dlouho, jak má být a jak potřebuje.
A tak nám všem přeji doběhnout v tomto závodě s časem, abychom si stačili při běhu všimnout, koho milujeme a kde jsme my
sami. Třeba nám toto léto dovolí si „vylézt na kolena a jen tak
sedět“… Všem nám to ze srdce přeji.
Krásné léto všem, milí čtenáři…

Klára KM.
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Základní sestava FK Chelčice: Dušek – Machnyk, Hajný, Turek, Valenta – Švec, Tesař, Kouba, Lang Marek – Novák Šácha

9. 4. 2022

Poříčí – FK Chelčice 1:4 (1:2)
Góly: Podskalský – 2x Lang Marek, Kouba, Hajný
Základní sestava FK Chelčice: Dušek – Kiš, Hajný, Kapusta,
Turek – Švec, Machnyk, Lang Marek – Novák Šácha, Kouba
Chelčice se představily v Okresním přeboru po čtrnácti dnech, a
tak bylo otázkou, jaký bude start do utkání. Představení v první
půli v Oseku nebylo od svěřenců trenéra Buchteleho nikterak
oslnivé. I když hosté nehráli od prvního hvizdu špatně, dokonce
orazítkovali tyč Balounovy branky, tak to byli právě oni, kdo
jako první inkasoval. Ve 13. minutě Hajný fauloval na hranici
pokutového území. K exekuci přímého kopu se postavil zkušený Podskalský, který technickou střelou přesně vymetl horní roh
Duškovy branky – 1:0. Chelčice se snažily rychle vyrovnat, ale
v koncovce jim chyběla kvalita. Vyrovnání se tak dočkali hosté
až ve 28. minutě. Kouba dostal přesnou přihrávku před odkrytou branku a z těžké pozice dovedl usměrnit míč do sítě – 1:1.
Buchteleho svěřenci otočili skóre na svou stranu za dalších sedm
minut. Velký tlak, který přinesl několik střel v okolí branky Poříčí, tak nakonec zužitkoval ve svou první branku v Chelčicích
Hajný. Ten se zmocnil odraženého míče na hranici velkého vápna, který přesně poslal za bezmocného Balouna – 1:2.
V druhém poločase na hřišti dominovali hosté. Velký ofenzivní
tlak však byl problém přetavit v góly. Ve velkých šancí se ocitl
jak Kouba, tak Novák, ale nebylo jim přáno, chyběla přesnost
a rozvaha. Největší příležitost na zvýšení měl Šácha, který se
postavil k penaltě. Bohužel pro hosty mířil vysoko nad branku.
Definitivní pojistky tak přidal Marek Lang. Ten se prosadil dvěma góly v 83. a 89. minutě, kdy v obou případech využil svého
důrazu vně pokutového území.

Výběr příspěvků mezi dospělými
Tak jako v každém roce na jaře, bude FK Chelčice vybírat členské
příspěvky za dospělé členy. Příspěvky za mládežníky se vybírají
na podzim. Výše příspěvků pro tento rok je stanovena následovně:
Aktivní hráč – 2 000 Kč
Hráč z hostování – 500 Kč
Nehrající čestný člen – 500 Kč
Trenér – 200 Kč
Svou platbu můžete provést dvěma způsoby – na účet klubu (do
poznámky vždy připište své jméno) č.ú. 123-1811470297/0100,
nebo hotově M. Langovi.
23. 4. 2022

Lom – FK Chelčice 0:2 (0:0)
Góly: Novák, Šácha

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

Ve velmi sledovaném zápase si aktivněji, od úvodního hvizdu,
počínaly Chelčice. Tým trenéra Buchteleho zvládal lépe odebírat
míče a tlačit se do zakončení. Domácí se naopak svého soupeře
snažili překvapit z rychlých protiútoků. Chelčice si v průběhu prvního poločasu vypracovaly nepřeberné množství dobře se rozvíjejících akcí, ale jen málokterá viditelněji ohrozila domácí branku.
Nejblíže ke skórování měl v prvním poločase Marek Lang, který
si po rohovém kopu našel míč ve skrumáži hráčů před brankou,
ale jeho pokus o otevření skóre skončil jen na břevně.
V druhé polovině utkání to byli opět hosté, kteří měli více ze hry.
Ihned v úvodu se pěknou střelou blýskl Kouba, ale jeho pokus
skončil jen těsně nad brankou Munárika. Svěřenci trenéra Buchteleho vsítili první gól v 55. minutě. Marek Lang odvedl skvělou práci u rohového praporku, zatáhl míč do velkého vápna a
přízemní ranou nacentroval před bránu, kde Novák tečí usměrnil
míč tak, že Munárik nestihl zasáhnout – 0:1. Hra se poté z pohledu Chelčic uklidnila a hosté začali mít problém s rozehrávkou.
Naštěstí pro hosty jim dal dvougólové vedení Šácha. Ten se postavil k přímému volnému kopu a nádhernou ranou vymetl pravý
horní roh domácí branky – 0:2. Chelčice se díky vítězství dostaly
do čela tabulky a i nadále mohou pomýšlet na postup do I. B třídy.
1. 5. 2022

Blatná B – FK Chelčice 1:6 (0:2)
Základní sestava FK Chelčice: Dušek – Kiš, Hajný, Turek, Valenta – Švec, Tesař, Kouba, Lang Marek – Novák, Šácha
Góly: 2x Šácha, 2x Kouba, Křenek, Machnyk
V úvodu utkání se očekával drtivý nápor hostujícího týmu, který
měl být jednoznačným favoritem, to však svěřenci trenéra Buchteleho nenaplňovali. Na první gól čekali diváci do 14. minuty.
Kouba se uvolnil v pokutovém území a předložil před prázdnou
branku Šáchovi – 0:1. Domácí kontrovali o čtyři minuty později.
Dlouhý nákop do pokutového území razantní ranou uklidil za
Duška Outlý – 1:1. Blatná se z remízového stavu radovala sotva
tři minuty. Kouba si našel míč uvnitř velkého vápna domácího
týmu a krásnou akci zakončil na vzdálenější tyč Sedláčkovy
branky – 1:2.
Do druhého poločasu trenér hostů obměnil sestavu a to se ukázalo jako mistrovský tah. I hned po příchodu na hřiště se ve 46.
minutě prosadil střelou k tyči Křenek a definitivně tím rozhodl
utkání – 1:3. Do konce utkání se za hosty prosadil ještě Machnyk
a po jedné brance ještě přidal jak Šácha, tak Kouba, kteří stanovili na výsledných 1:6.

Připravil: P. Novák
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Obecním úřadě v Chelčicích. © 2022 OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz

Chelčická pouť
sv. Máří Magdaleny
23. – 24. 7. 2022

Obec Chelčice ve spolupráci se spolkem Mája-Tvořivé Chelčice
srdečně zve všechny občany a rodáky Chelčic
na pouť sv. Máří Magdaleny.

sobota 23. 7.
12.00 – Sraz rodáků u kostela sv. Martina
(slavnostní zahájení, prohlídka kostela, školy, fary, památníku)
13.00 – Netolička na venkovním parketu u hřiště
13.30 – 4. ročník memoriálu Pavla Kortuse
14.00 – Zápas ml. přípravky FK Chelčice – Prachatice
15.30 – Slavnostní otevření multifunkčního hřiště
16.00 – FK Chelčice – Divize Vodňany, ocenění čestných hráčů
17.00 – Mše sv. v kapli sv. Marie Magdalény
Po skončení mše následuje táborák v přírodní zahradě Chelčického
domova sv. Linharta. Buřty si přineste prosím s sebou .

19.00 – Taneční zábava s kapelou Pozor vizita! na kurtech

Letošní pouť se odehraje ve znamení společných oslav
670. výročí první dochované písemné zmínky o obci
a oslav 60. výročí založení Fotbalového klubu
v Chelčicích
Těšíme se s Vámi na viděnou na tradiční letní pouti naší obce.
Změna programu vyhrazena.

