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CHELČICKÁ POUŤ SV. MÁŘÍ
MAGDALENY

Negativních informací v médiích stále
přibývá, mluví se o kolapsu ekonomiky, zdražování a nerovnováze, lidé jsou
podráždění a často si stěžují na cokoli. Já osobně ke svému životu potřebuji
vyváženost a protiváhu také pozitivních
informací, hledala jsem také jiné informace hovořící o trvalé udržitelnosti našeho života: k návratu skromnosti našich
předků a také k péči o lidi v udržitelných
společenstvích. Je dostupných mnoho zajímavých publikací, průvodců, ale také
stále doposud žijících starších lidí, kteří
skromný život prožili a žijí dodnes. Co
se jich zeptat místo poslechu katastrofických scénářů z druhé ruky v médiích či
na sociálních sítích? Vždyť mnohdy žijí
nedaleko vedle nás.
Někdy může být obtížné uhlídat vlastní
výdaje tak, aby se neutrhly ze řetězu. Ne
snad proto, že by rodinný rozpočet dokázaly ohrozit – ale protože naše domy
pravidelně zaplavují věci, které nás sice
chvilkově potěší, v delším časovém horizontu jsou ale zbytečné. Jak si zachovat
životní úroveň, na kterou jsme zvyklí, a
zároveň neplýtvat? Jak naučit děti, které dosud dostaly většinu toho, co chtěly,
střídmosti a šetrnosti? A může spolu souviset skromnost, život takříkajíc za vodou
a minimalismus?

Letošní pouť sv. Máří Magdaleny se odehrávala v rámci oslav 670. výročí první
písemné zmínky o obci a 60. výročí založení Fotbalového klubu Chelčice. Oslava
založení FK Chelčice proběhla s ročním zpožděním, zapříčiněným covidovými restrikcemi v roce 2021.
Na zahájení poutě proběhlo setkání rodáků a přátel obce v historickém centru obce
u kostela sv. Martina. Všechny hosty přivítal starosta obce Jiří Iral, hudební doprovod na kytaru a klarinet zajistili bratři Štefanové. Zájemci si ještě prohlédli prostory
bývalé fary a Památník Petra Chelčického a poté se vydali ke hřišti, kde pokračoval
další program.

To, co bylo pro naše předky každodenní
samozřejmostí a vlastně nutností, se teď
a tady pro nás stává cílem. V „moderním
světě“ se tento životní směr návratu nazývá různě, většinou anglicky: „waste, slow
food, slow fashion“ apod. Všechny tyto
pojmy znamenají jediné – snahu o návrat
k normálu, ke skromnosti a přirozenému
způsobu života. Běžné, čili všední nákupní a stravovací zvyklosti našich předků
nebo používání stavebních materiálů byly
ještě v první polovině 20. století jednoznačně podřízeny možnostem, které určovalo skutečné blízké okolí a roční období.

Sportovní část dne odstartoval v 13.30 hod. na nově vybudovaném multifunkčním
hřišti Memoriál Pavla Kortuse. Tato soutěž spočívá v
přesnosti střelby fotbalovým míčem z určité vzdálenosti na fotbalovou branku s
otvory s určitým bodovým
ohodnocením. Vítězem se
stal náš bývalý hráč Václav
Pícha, který je v současnosti
hráčem FK Písek, na druhém místě se umístil Martin
Machnyk a na třetím místě
skončil Tomáš Kouba, oba
dva z našeho oddílu.

- pokračování na str. 6 -

- pokračování na str. 4 -

Klára KM

Jan Pěsta, Jan Škrle
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Zprávy z radnice
Usnesení č. 5/2022 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 9. 5. 2022
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Mgr. Ivu Bukačovou a Petra Kortuse –
usnesení č. 5/2022/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení č.
5/2022/2
• další postup při realizaci rozšíření MŠ Chelčice na kapacitu 56 dětí a zároveň pověřuje starostu k dalším jednáním s
dotčenými spádovými obcemi o podmínkách vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ Chelčice – usnesení
č. 5/2022/5
• zadání výběrového řízení na stavbu „Stavební úpravy MŠ Chelčice“ a ukládá starostovi zajistit jeho administraci. OZ schvaluje
seznam navržených dodavatelů/firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky. Obeslány budou tyto firmy:
1. STAVITELSTVÍ MACHÁČ s.r.o., Petra Chelčického 774,
389 01 Vodňany, IČO: 08841802, DIČ: CZ08841802
2. Pavel Centko, Libějovice 89, 387 72 Libějovice, IČO:
70669902
3. PAMÁTKY CB s.r.o., Buková 39, 374 01 Olešnice, IČO:
04962656, DIČ: CZ04962656.
• OZ dále schvaluje členy 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, ing. Miroslav Dušek –
usnesení č. 5/2022/6

• uzavření Pachtovní smlouvy č. 2/2022/P na pozemek p.č.
839 o výměře 930 m2 v k.ú. Chelčice k dočasnému užívání a
požívání – zemědělský pacht – rostlinná výroba. Pacht bude
uzavřen na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2027. Předpokládaná cena pachtovného činí 3.000 Kč/ha – usnesení č.
5/2022/8
• zastupitelstvo obce bude pro volební období 2022–2026 sedmičlenné – usnesení č. 5/2022/9
• návrh Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
předložený Jihočeským vodárenským svazem České Budějovice – usnesení č. 5/2022/10
• rozpočtové opatření č. 2/2022 v paragrafovém a položkovém
znění – usnesení č. 5/2022/11

Zastupitelstvo obce projednalo:
• Závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2021 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce bez výhrad – usnesení č. 5/2022/7

Zastupitelstvo obce vybralo:

• na základě došlých nabídek dle průzkumu trhu k plnění veřejné zakázky „Veřejné prostranství Chelčice“, reg.č.
21/008/19210/231/033/002153 nabídku předloženou firmou
LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ:
28080602, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Nabídková cena 499.282 Kč včetně DPH – usnesení č.
5/2022/12

Usnesení č. 6/2022 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 30. 5. 2022
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Jana Balouška a ing. Miroslava Duška –
usnesení č. 6/2022/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení č. 6/2022/2
• na základě doporučení výběrové komise výběr zhotovitele
na stavbu „Stavební úpravy MŠ Chelčice“ firmu STAVITELSTVÍ MACHÁČ s.r.o., Petra Chelčického 774, 389 01
Vodňany za nabídkovou cenu 6.881.901,43 Kč včetně DPH
– usnesení č. 6/2022/6
• v souvislosti s přístavbou MŠ Chelčice navýšení kapacity
MŠ Chelčice od 1. 9. 2022 o dalších 16 dětí – stávající kapacita 40 dětí, celková kapacita 56 dětí – usnesení č. 6/2022/7
• zajistit aktualizaci poptávky obnovy gastro vybavení kuchyně MŠ Chelčice (konvektomat, myčka nádobí, vzduchotechnika) – usnesení č. 6/2022/8

• zveřejnění záměru na prodej 2 ks herních prvků (lanová pyramida, multifunkční prolézačka se skluzavkou) z dětského
hřiště u Obecního úřadu za cenu nejvyšší nabídky podané
obálkovou metodou do 31. 7. 2022 – usnesení č. 6/2022/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• sdělení Obcí Stožice, Libějovice a Truskovice z jednání jejich zastupitelstev ve věci alternativ podílů na financování investičních, neinvestičních výdajů MŠ Chelčice souvisejících
s navýšením kapacity. OZ Chelčice schválilo formu budoucího příspěvku dotčených obcí ve formě příspěvku na neinvestiční výdaje na 1 žáka ročně. Výše příspěvku bude stanovena
na základě skutečných neinvestičních výdajů MŠ Chelčice.
OZ ukládá starostovi zadat právní zpracování příslušných
návrhů smluv o spolupráci s dotčenými obcemi. Smlouvy o
spolupráci budou uzavřeny bez nutnosti vytvoření školského
obvodu MŠ Chelčice – usnesení č. 6/2022/5
• informaci starosty o spolupořádání semináře Obce Chelčice,
Spolku pro obnovu venkova JčK a Sdružení místních samo-
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správ Jihočeského kraje „Život ve venkovském prostoru v
době postCOVIDové a krizové. Jejich aktuální a budoucí dopady na samosprávy“ konaného ve dnech 16. – 17. 6. 2022 v
Chelčicích – usnesení č. 6/2022/10

Zastupitelstvo obce projednalo:
• organizaci prezentace a hodnocení před komisí krajského

kola Vesnice roku 2022 ve čtvrtek 2. 6. 2022 – usnesení
č. 6/2022/9
• organizační přípravy poutě sv. Máří Magdaleny, která bude
ve znamení společných oslav 670. výročí první dochované
písemné zmínky o obci a oslav 60. výročí založení Fotbalového klubu v Chelčicích ve dnech 23. - 24. 7. 2022 – usnesení č. 6/2022/11
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Usnesení č. 7/2022 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 16. 6. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• kupní smlouvu na gastro vybavení kuchyně MŠ Chelčice za
nabídkovou cenu 454.468,03 Kč včetně DPH se společností
DSD Metalic Tradec s.r.o., Plzeň, IČ: 49196448 – usnesení č.
7/2022/1

• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Český trávník s.r.o.,
Litvínovice, kde se mění cena díla o + 100,73 Kč. Cena celkem
dle SoD a dodatku č. 1 k SoD včetně DPH je 3.992.999,99 Kč
– usnesení č. 7/2022/2

Usnesení č. 8/2022 z jednání
Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne 11. 7. 2022
Zastupitelstvo obce volí:
• ověřovateli zápisu Mgr. Ivu Bukačovou a Jindřicha Turka –
usnesení č. 8/2022/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program Zastupitelstva obce beze změn – usnesení č. 8/2022/2
• vypsání výběrového řízení na pozici kronikář Obce Chelčice
– usnesení č. 8/2022/8
• rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022 v paragrafovém a
položkovém znění – usnesení č.8/2022/9
• Smlouvu o vzájemné spolupráci obcí za účelem dosažení společného veřejnoprávního cíle – předškolní vzdělávání mezi
Obcemi Chelčice, Libějovice, Stožice a Truskovice. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje v souladu s touto smlouvou vytvoření kolegia Mateřské školy Chelčice – usnesení č.
8/2022/10
• žádost klubu Čtyřlístek OS Mája-Tvořivé Chelčice o finanční
podporu jednorázové akce pro děti plánované na 20. 8. 2022
do výše max. 50 % nákladů na dopravu, max. 10 tisíc Kč s
podmínkou doložení prezenční listiny (jméno, bydliště, podpis
účastníka – zákonného zástupce). Podpora bude zásadně poskytnuta poměrnou částí pouze na osoby s trvalým bydlištěm
v obci, případně členům zájmových spolků v obci – usnesení
č. 8/2022/11/c

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• výpověď nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 36/1 v k.ú.
Chelčice k 31. 12. 2022 –usnesení č. 8/2022/7
• informaci starosty o vydání závazného stanoviska orgánu
Státní památkové péče na akci „akumulační nádrž, sklad,

oplocení a terénní úprava na hřišti v Chelčicích“ – usnesení
č. 8/2022/11/a
• informaci starosty o záměru vydání Plánu ochrany na území
Krajinné památkové zóny Libějovicko-Lomecko a stanovisku odboru kultury a památkové péče KÚJčK – usnesení č.
8/2022/11/b
• informaci starosty o došlých kandidátních listinách pro volby
do obecního zastupitelstva konané ve dnech 23. - 24. 9. 2022
– usnesení č. 8/2022/11/e

Zastupitelstvo obce projednalo:
• žádosti o pronájem obecního bytu 1+0 s příslušenstvím o výměře 34,5 m2 v budově VÚZ Chelčice čp. 123, umístěný na
pozemku p.č. st. 184 v k.ú. Chelčice, umístěný v 2. NP této
budovy. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o termínu ukončení krizového pronájmu k 31. 8. 2022 a
ukládá starostovi zveřejnit záměr k budoucímu pronájmu od
1. 9. 2022 – usnesení č. 8/2022/5
• žádost vlastníků s LV 106 ve věci uspořádání pozemků v
rámci komplexních pozemkových úprav podanou dne 28.
6. 2022. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nového uspořádání těchto pozemků v souladu s usnesením jednání sboru
zástupců a kontrolního dne konaného dne 11. 7. 2022 – usnesení č. 8/2022/6
• aktuální situaci v provozování obecního obchodu a hostince.
Zastupitelstvo ukládá starostovi aktualizovat předpokládané
provozní náklady v souvislosti s aktuální energetickou krizí
a projednat případnou změnu nájemní smlouvy pro obecní
obchod. Alternativně bude prověřena možnost zásobování
základním sortimentem s provozovatelem pojízdné prodejny
– usnesení č. 8/2022/11/d
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CHELČICKÁ POUŤ SV. MÁŘÍ MAGDALENY
- pokračování ze str. 1 -

Následně bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které splňuje parametry pro
většinu míčových sportů. Toto multifukční hřiště na místě bývalých tenisových kurtů bylo vybudováno za přispění obce Chelčice,
fotbalového oddílu a nemalého příspěvku dotace MMR. Slavnostního přestřižení pásky na novém hřišti se za asistence místních
sportovců ujali senátor Tomáš Fiala, předseda FK Chelčice Jan
Pěsta a starosta obce Jiří Iral. Následně byly předány slavnostní
plakety osmi zasloužilým členům FK Chelčice: Janu Balouškovi,
Václavu Kortusovi, Bohumilu Šiklovi, Jindřichu Turkovi, Josefu
Vaňatovi, Vojtěchu Valentovi a in memoriam Miroslavu Polanskému a Pavlu Kortusovi.

4

Od 14 hodin pokračovalo odpoledne zápasem mladší přípravky
FK Chelčice, která si nakonec musela zahrát mezi sebou, protože
soupeř z Vodňan svoji účast na poslední chvíli zrušil. Není nic
krásnějšího než vidět ty nejmenší, jak chtějí za každou cenu vyhrát, jak na jedné, tak na druhé straně, a jak dokáží vyburcovat a
strhnout i celé publikum na svoji stranu. O výsledku musely nakonec rozhodnout pokutové kopy.

Následovalo přátelské utkání mezi současnými a dřívějšími členy
mužstev FK Chelčice a sestavou FK Vodňany z dob její divizní
éry, které skončilo vítězstvím hostí v poměru 4:3. Ale výsledky
nebyly v tento významný den podstatné. Ocenit je potřeba zejména přátelskou atmosféru, ve které se celé oslavy nesly až do pozdních večerních hodin za asistence kapel Netolička a Pozor vizita!.
V podvečer Na Lázni
byla v kapli sv. Máří
Magdaleny
sloužena
mše sv. P. Janem Turkem a P. Josefem Prokešem. Po mši sv. navštívili návštěvníci zahradu
Chelčického domova sv.
Linharta, kde si mohli
popovídat, poslechnout
si hudební vystoupení
čtyř sourozenců Štefanových či si opéct buřty
a pobýt s přáteli.
Velké poděkování patří
všem zúčastněným a zejména všem organizátorům celého slavnostního dne v Chelčicích.

Jan Pěsta, Jan Škrle

Zpravodaj obce Chelčice			

Ročník XXIV. - 2022		

Červenec - Srpen

Zprávy z radnice

Z

Hlásíme se z prázdnin
Zdravíme vás z prázdnin.
Mateřská škola je od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022 v prázdninovém
režimu. Paní učitelky Martina a Valentýnka zajišťují příměstské
tábory pod záštitou MAS Rozkvět, a to dva turnusy pod názvem
„Putování za zvířátky“.

Ke konci školního roku jsme navštívili krokodýlí ZOO v Protivíně. Byl to veliký zážitek, a dokonce jsme si mohli pohladit
živého krokodýla. Další zastávka byla v Muzeu času, kde jsme
si vyrobili přívěsky a zrcátka a na zahradě muzea dosyta vyhráli
a občerstvili svačinkou a nanukem.
Ve středu 1. 6. 2022 jsme oslavili Svátek dětí na školní zahradě. Paní učitelky postavili bezva překážkovou dráhu a spoustu
stanovišť, a tak jsme si zasoutěžili, zasportovali a v cíli na nás
čekala medaile a sladká odměna.

Naši „velcí – malí“ předškoláci se s námi rozloučili v Chelčickém domově sv. Linharta krásným vystoupením s pásmem písní,
básní a tanců. Moc se jim to povedlo a my všichni jim přejeme,
ať se jim ve škole daří a samozřejmě ať se jim ve „velké“ škole
líbí.
Na závěr školního roku a na památku nás přišla vyfotit fotografka Gábina a fotky se náramně vydařily.

V červnu začala přístavba mateřské školy a nám nezbývá než držet palce, ať se vše stihne v řádném termínu, abychom 1. 9. 2022
mohli otevřít novou třídu „Mravenečků“ pro naše nejmenší.
Přejeme za celý kolektiv krásný zbytek prázdnin, nadcházející
babí léto, prvňáčkům vykročení pravou nohou a my se na vás
budeme zase těšit na začátku nového školního roku 2022/2023.

Mgr. Eva Seberová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci červenci a srpnu slaví výročí:

V polovině června přijelo divadlo Divoloď s pohádkou Pokažené kouzlo. Představení se uskutečnilo na školní zahradě, a nakonec jsme si zahráli úplně všichni. Divadlo Zvoneček se omluvilo
z důvodu nemoci, a tak jsme si v dobré víře domluvili koupání
ve Vodňanech. Ale bohužel člověk míní, příroda mění. Po velké
bouřce a vydatném dešti nebylo možné koupaliště navštívit.

Daniel Fottera

Anna Volavková

Anna Kortusová

Ludmila Drázdová

Anna Vlková

Filip Trubka

Zdenka Píchová

Ladislav Sedlák

Barbora Mourycová

Marie Turková

Hana Machová

Václav Mach

Jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
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Je cesta ke skromnosti takovým
strašákem dnešní společnosti?
- pokračování ze str. 1 Kámen, hlína, dřevo, pálená cihla, sláma, to byl základ. Tyto
materiály pojil fakt, že z nich dříve či později v přírodě nezbude
nic. Cihly a malta nejprve zvětrají, pak se rozdrobí a stanou se
součástí půdního substrátu. Stejně tak hliněná mazanina, dřevo
a sláma se rozpadnou a rozloží. Výjimkou je kámen, ten je však
přirozenou součástí litosféry, takže se pouze vrátí tam, odkud
pochází. Každý dům musel mít sklep na uchovávání potravin,
komín a kamna, na kterých se dalo vařit a ohřívat voda. To byl
absolutní základ. Historické stavby jsou navíc obvykle šikovně
situované nebo mají většinou okna na východ, takže do nich
nejde silné odpolední slunce. U moderních staveb všechny tyto
„selské“ zkušenosti nahrazujeme technologiemi, jako je klimatizace, rekuperace, izolace, penetrace, kanalizace, naopak sklep,
komín a kamna chybí. To už zdánlivě nejsou nezbytné součásti
moderního obydlí.
Vybavení domácností bylo z přírodního materiálu. Mělo dlouhou
životnost a časem nepůsobilo ošuměle, ale získalo nádhernou patinu. Dřevěný nábytek přežíval generace. Naši předci v domácnosti nepotřebovali několik košů na tříděný odpad, protože žádný
nevytvářeli. Oblečení bývalo z kvalitních přírodních materiálů,
jako je len, vlna, konopí. Košile či sukně z těchto materiálů vydržely dlouho, klidně celá desetiletí, to samé platilo o lněných
prostěradlech nebo vlněných dekách. Veškeré předměty, které
byly ještě nedávno z dob mých prarodičů, se daly rozebrat do
posledního šroubku a opravit, od vysavačů po mosazné objímky
na žárovkách, od mechanických hodinek po mixéry a první kuchyňské roboty. Na nás dnes v obchodech útočí laciné, nekvalitní
oblečení za lákavou cenu, nejlépe „ve slevách“, ale po pár vypráních je to znát. Máme přeplněné skříně, kontejnery s oblečením
jsou neustále plné… Jsme obklopeni předměty určenými na jedno použití, výdobytkem doby jsou kávové kapsle. Moje babička
běžně používala mlýnek na kávu a už když mlela kávu, to vonělo
a všichni se sbíhali ke stolu a na kávu se těšili.

směr patrný v literatuře, hudbě, v módě, ale zejména v celkovém
přístupu k životu. Coby filozofický proud jej asi nejvíce zpopularizovala japonská autorka Marie Kondo, která ve své knize
„Zázračný úklid – Pořádek jednou provždy“ radí, jak se zbavit
nepotřebných věcí a docílit trvale uklizeného domova.
Na začátku je třeba se nad vším v klidu zamyslet, zastavit. Koncept udržitelného života je velmi pozitivní a osvobozující, je v
něm mnoho pozitivního, a to v této době myslím potřebujeme.
Schopnost podržet si životní úroveň bez vyčerpání zdrojů, ohrožení kvality a životní úrovně dalších generací úzce souvisí právě
s myšlenkou výběru. Upřednostnění podstatného od méně významného, omezení konzumu, zamezení plýtvání. Zdrženlivost a
střídmost. V globále pak méně spotřebované energie, lidské síly a
omezených přírodních zdrojů.
Jsem přesvědčená, že není třeba se vracet ke způsobu života našich předků se vším všudy, jak říká má kamarádka „zpátky na
stromy“. Nemusíme. Stačí jen trochu přemýšlet a nebrat vše, co
se nám nabízí…

Klára KM

Pomoc ukrajinským matkám
skrze vzdělávání
Děkujeme všem za podporu maminek a dětí z Ukrajiny. Skoro
všechny už mají nalezenou práci či brigádu a všichni už bydlí v
samostatných bytech. V současné době se potýkají s dorozuměním se v naší zemi a potřebují češtinu pro pracovní příležitosti.
Našli jsme dobrou učitelku českého jazyka, která bude celou
skupinu učit přes skype za 150 Kč na hodinu, což je velice velkorysé. Pokud byste se někdo rozhodl a chtěl tuto edukační aktivitu
podpořit, budeme moc rádi. V Chelčickém domově sv. Linharta
máme samostatný fond na pomoc Ukrajině od dárců a konkrétní
materiální pomoc i vzdělání hradíme z tohoto fondu.

Málokdo z nás dnes může říct, že pokrmy, které denně konzumuje, sám uvařil ze základních surovin a že tyto suroviny případně pocházejí z vlastních nebo místních zdrojů. Celou historii se
jako nit vine vědomá zodpovědnost kuchařky za zdraví strávníků.
Kvalitní strava byla považována za lék a její čerstvost a místní původ byly samozřejmostí. Ve velmi nedávné historii tepelná
úprava jídla probíhala pomalu. Ještě v první polovině 20. století (a mnozí z nás ještě dobře pamatují) byl jídelníček mnohem
prostší, běžně jsme jedli k svačině chleba s máslem posolený, třeba s rajčetem či ředkvičkou, jindy chleba se sádlem a cibulí nebo
zeleninovou polévku a bramborové škubánky, v sobotu mívala
babička k polévce vdolky s mákem…To ovšem neznamená, že
takový jídelníček byl fádní. Jednoduchost neznamená nudu, byl
to koncert opravdových chutí potravin, které dnes už někteří mladí lidé vůbec neznají.
Minimalismus je celý životní postoj. Filozofie minimalismu je,
že méně je více. Upřednostnění kvality nad kvantitou. Promyšlený výběr. Minimalismus postupem času přerostl v názorový

S díky za všechny ukrajinské maminky,

Klára Kavanová Mušková,
koordinátorka Komunitního centra
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Ze života spolků
Zahrada pestrá jako louka
Víkend otevřených zahrad v Linhartu ve dnech 11. a 12. června
2022 se stal jednou velkou pestrou loukou, neboť do přírodní zahrady zavítalo přes osmdesát návštěvníků z různých koutů naší
země: ze Sušice, Šumavy, Tábora, Prahy, Strakonic, Smědče,
Českých Budějovic, Nových Homolí, Stožic, Vodňan, Březnice, z
Týna nad Vltavou, Vimperka, Sedlčan, Krhanic, Skal, Bělčic, Písku, Lhoty, Dobeve, Temelína a dokonce i ze severu z Nového Boru.

motýly a pítka pro ptáky a dětem se dařilo vytvářet zvířata v
trávě... brouky, myši, kočky apod. V sobotu odpoledne také dětský divadelní soubor Chelčické štěstí hrál báječné hry a tvořil
v dramaťáčku. Nedělní program patřil aromaterapii. Návštěvníci se seznámili také s principy pěstování, sušení a zpracovávání bylin, jejich léčebnými účinky a správnou péče o byliny v
přírodní zahradě. Mnozí návštěvníci také zavítali do Památníku
Petra Chelčického – malovali a psali husím brkem a inkoustem,
zkoušeli si středověké oblečení, sestavovali hlavolam Sítě víry
nebo také mezi sebou hovořili o významu nadčasového poselství
pacifismu Petra Chelčického.
Byl to báječný víkend plný krásných setkání, zastavení, tvoření a
především „nespěchání“... a to je tak vzácné v této době.
Děkujeme všem za krásné vzkazy do kroniky, ze kterých vybírám s ohledem na místo pouze tři:
- „Ve vaší zahradě jsme ocenili především atmosféru klidu. Jak
potřebné v dnešní době! Děkujeme za vřelé přijetí a zajímavý
výklad. Přijeli jsme až ze Sušice a nelitujeme.“ L a E ze Sušice
- „Vybudovali jste úžasný projekt, soustu vykonané práce. Je
to tu nádherné, relaxační a lidé s otevřeným srdcem... Díky, že
jste!“ E a Z z Č. Budějovic

Návštěvníci se zajímali o mnohé – o byliny, ovocné dřeviny,
keře, permakulturní styl pěstování, hmyzí hotel, mulčování,
kompostování, závlahy, luční směsi, ale také o význam relaxace
v zahradě, houpání v hamakách, naslouchání ptákům, pozorování hmyzu u pítek a také tvořivému procesu, který zde spontánně probíhal. V rámci sobotního programu jsme malovali luční
květy, vznikaly krásné obrazy vlčích máků, měsíčku lékařského, chrp i jiných krás v zahradě, tvořili jsme v keramické dílně

- „Krásná, inspirativní, relaxační a hlavně přírodní zahrada!
Nádhera. Super, že v dnešní době někdo myslí i na přírodu kolem
nás – motýly, brouky, ptáky... Ať se daří.“ M. z Písku
Děkuji všem, kteří tento Víkend otevřených zahrad připravili a
podíleli se na přípravě zahrady, výsadbě bylin, pletí, zalévání,
tvorbě pítek apod. Velké poděkování patří kolegyním a dobrovolníkům, kteří provázeli v zahradě celý víkend.
Program o Víkendu otevřených zahrad podpořil Jihočeský kraj.

Klára Kavanová Mušková
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Červen v Sociální rehabilitaci

Firemní dobrovolnictví pokračuje i letos

V měsíci červnu jsme přivítali v naší službě hned několik návštěv. Centrum duševního zdraví ve Strakonicích prezentovalo
své služby formou besedy s uživateli Sociální rehabilitace, zaměstnanci a osobami blízkými lidí s duševním onemocněním.
Centra duševního zdraví jsou jedním z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. V budoucnu by měla vzniknout síť center,
přibližně na 100 000 obyvatel jedno takové centrum. Pracovníci
centra tvoří multidisciplinární tým – jsou zde zastoupení sociální
i zdravotní pracovníci, peer pracovník – člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Těžiště jejich práce spočívá v
pomoci a podpoře klientů jak v prostorách centra, tak přímo u
klientů.

Jsme velice rádi, že náš Domov může již několik let využívat
nabídku firemního dobrovolnictví, což znamená, že nám přijedou na jeden den pomáhat zaměstnanci různých firem. Firemní
dobrovolnictví pomáhá neziskovým organizacím, neboť tak se
jim dostává pomoci s jejich každodenními i nečekanými starostmi a potřebami, které by organizace sama nezvládla. Zkušenosti
firemních dobrovolníků často ukazují, že dobrovolnictví je pro
ně zdravou výzvou a neobvyklou příležitostí pro seberealizaci a
zpestření pracovního stereotypu.
V pátek 10. června 2022 přijel dobrovolník z JE Temelín a dobrovolnice z Monety Mony Bank. Pomohli s přípravou terénu pro
budoucí domek na zahradní nářadí.
Děkujeme dobrovolníkům i firmám, které je na tuto činnost
uvolňují.

M. Cinádrová

Zaměstnanci Městského úřadu Netolice
pravidelně pomáhají

Další návštěva zavítala do Chelčického domova sv. Linharta v
rámci Systémové podpory kariérového poradenství a tranzitních
programů žáků se SVP pro ČR, který zaštiťuje Univerzita Palackého v Olomouci. Exkurze 13 lidí (žáci SVP, rodiče a pedagogové) strávili nabitý den v Chelčickém domově již od rána.
A třetí významnou návštěvou byla komise pro Jihočeskou vesnici roku, která ocenila v soutěži také náš Domov za vykonávané
služby.
Lektoři z oblasti psychoterapie spolupracovali s námi i nadále
v rámci klíčových aktivit projektu a Víkend otevřených zahrad
otevřel naše brány také pro všechny zájemce o naše služby.

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

Ani tentokrát nás zaměstnanci Městského
úřadu v Netolicích nenechali na holičkách...
V úterý 26. 7. přijela
sedmičlenná
netolická skupina a za jediný
den dokázala natřít celý
nový zahradní domek
včetně vnitřních podlah
a venkovního pláště,
který namořili třešňovým odstínem. Zkrátka
„kdo umí, ten umí“.
Netoličtí zaměstnanci
Městského úřadu ukázali, že umějí nejen svou
odbornou a administrativní profesi, ale také umí přiložit ruku k
dílu, jsou pečliví a ochotní udělat něco pro druhé. Význam firemního dobrovolnictví zaměstnanců je rozhodně součástí firemní
kultury a „Netoličáci“ mají být na své „úředníky z radnice“ právem hrdí.
Děkujeme moc celému sedmičlennému týmu.

S díky všichni Linhartovští

Až se zima zeptá …
Letní horké dny trávíme nejčastěji v Linhartu na zahradě. Zahrada
totiž potřebuje naši pomoc. Slunce se s námi přetahuje o nezbytnou vodu. Zaléváme záhony a květiny za okny, dle pokynů vrchní
zahradnice okopáváme a plejeme, uklízíme posečenou trávu. Trháme květy měsíčku, slézu, echinacey a dalších rostlin na sušení.
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Sklidili jsme rybíz
a jostu, pochutnáváme si na ostružinách a sbíráme spadaná jablka, která
zpracováváme do
mrazáku na pečené čaje a jablečný
med. V zimě pak
ochutnáváme vlastní bylinné čaje.
Zahrada se nám
odměňuje svými
krásnými barvami,
pohodou a příjemnými chvílemi odpočinku. Přijďte se
také podívat, posedět a odpočinout
si…
V letních parných dnech často zaléváme také květiny, které zdobí prostory v obci Chelčice. Pestrobarevné muškáty kolem rybníka nebo obchodu a zajímavě osázené truhlíky kolem nového
víceúčelového hřiště stojí za zastavení.

chelčickému Domovu. Celý tento charitativní projekt poutě do
Lisabonu bude možné sledovat na facebookovém profilu Chelčického domova sv. Linharta, dále na profilu Radomíra Špoka a
zároveň bude podpořen Nadací Donio, kde bude možné přispívat na Domov. Jednotliví dárci, kterým se tato pouť bude zdát
smysluplná, budou moci přispívat jakoukoli částkou ve prospěch
Domova sv. Linharta.
„Chci o své cestě psát stručnou reportáž a nabídnout svým, a to
nejen cyklistickým kamarádům, možnost doprovázet mě mentálně na cestě, ale také přispět na dobrou věc. Na oplátku jim
slibuji každý den na Facebooku krátký příspěvek z cesty včetně
pár fotografií.“
Po zralé úvaze jsme se společně s Radomírem rozhodli tento
charitativní příspěvek konkrétně věnovat na materiálové zajištění terapeutické práce sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením (zkráceně SAS) a na zajištění provozu
terénního vozidla. Tato služba není financována z jiných dotačních zdrojů a je plně hrazena chelčickým Domovem, a to přímo
z darů či z výroby Domova (keramických a potravinových výrobků).

Vladimíra Vlčková a uživatelé STD

Cyklopouť Říčany – Lisabon aneb Cesta,
jak pomoci druhým
Ve čtvrtek 4. srpna 2022 vyrazil Radomír Špok, tajemník Městského úřadu Prahy 7 a především podporovatel Chelčického domova sv. Linharta, na velkou cestu na kole z Říčan, kde žije, do
Lisabonu na mys Cabo da Roca, nejzápadnější bod pevninské
Evropy, do místa, které se koncem světa nazývá již po staletí.
Tato cyklopouť měří přes 3 500 km a bude trvat přibližně do
konce srpna nebo začátku září 2022. Radomír ji měl na mysli již
delší dobu, vlastně po celé období koronavirové pandemie, kdy
jsme si o větším cestování mohli nechat jen zdát. „Chtěl jsem
vyrazit někam daleko, ideálně až na konec světa, nicméně určité
časové omezení pro tuto cestu mám, takže vzdálenost musí být
realisticky zvládnutelná za cca čtyři týdny,“ říká o své cestě.
Tato cesta má mnoho aspektů – letní putování, dobrodružství,
sportovní výkon, testování vlastního diskomfortu, ale zároveň
je i poutí duchovní a má také konkrétní charitativní přesah. Již
několik let Radomír se svou manželkou Eliškou podporuje Chelčický domov sv. Linharta, který je zároveň místem poskytujícím
několik sociálních služeb pro klienty různého typu postižení,
ale také místem odpočinku pro veřejnost i kolemjdoucí v krásné
přírodní zahradě a nabízející široké aktivity komunitního centra.
„Měl jsem to štěstí pravidelně Chelčice navštěvovat v průběhu
téměř čtvrt století a být svědkem neuvěřitelné proměny tamní
zanedbané fary na současný, stále se dynamicky rozvíjející Domov, který velice rád pravidelně se svou rodinou navštěvuji a
podporuji,“ dodává Radomír.

A na závěr ještě jeden přesah a velký bonus této poutě: Radomír se stane „vyslancem“ našeho Domova: vyslancem do míst,
kde žil a také zemřel sv. Linhart, patron Chelčického domova sv.
Linharta. Městečko, ve kterém sv. Linhart založil klášter, se jmenuje Saint-Leonard-de-Noblat a nachází se u Limoges ve francouzské Nové Akvitánii. Sv. Linhart je nejen patronem sedláků,
zemědělců, domácího dobytka, kovářů, obchodníků s ovocem,
rodiček a vězňů, ale také chrání lidi s duševními chorobami a
je patronem nám všem bláznům, kteří se snažíme každodenně
žít a pomáhat v chelčickém Domově :-). Velice nás potěšilo, že
Radomír na své cyklopouti navštíví tato místa i přímo hrob sv.
Leonarda, jak se mu ve Francii říká. Posíláme do farnosti Sv.
Leonarda v Noblat pár fotografií našeho Domova, chelčického
kostela sv. Martina, kde je jedna z postranních kaplí zasvěcena
sv. Linhartovi, a naší přírodní zahrady s uživateli a těšíme se na
zprávy z tohoto místa, kam se nepodaří většině z nás se za život
podívat. Moc Radkovi za tuto návštěvu děkujeme a přejeme mu
na této důležité životní pouti hodně naděje, zdraví a radosti.

Radomír celou cestu velice pečlivě připravoval a každý den se
pokusí ujet 120 až 150 km a stejnou částku pak denně věnuje

Všichni uživatelé a zaměstnanci
Chelčického domova sv. Linharta
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Oznámení
KABELKOVÝ VELETRH
Máte doma nepotřebné či okoukané, ale stále pěkné
kabelky, které by mohly někomu udělat radost? Darujte
je do sbírky pro osmý ročník Kabelkového veletrhu, na
který si každoročně do budějovického IGY Centra nacházejí cestu tisíce lidí.

10

Kabelky se při veletrhu, který se letos v IGY uskuteční
14. září, prodávají za symbolické ceny. Výtěžek je pak s
Nadačním fondem Jihočeské naděje rozdělený talentovaným dětem z jihu Čech na další rozvoj jejich nadání.
Kabelky zatím můžete nosit na sběrná místa po celém
kraji.

KABELKOVÝ
VELETRH
14. 9. 2022 od 10 h

Nejbližší sběrná místa:

VĚNUJETE / KOUPÍTE
= POMÁHÁTE

Chelčický domov sv. Linharta
Městská knihovna Vodňany

Partneři:

(pondělí – pátek 7 - 16 hod.)

SRPNOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT A DIVADLO VE PROSPĚCH
CHELČICKÉHO DOMOVA SV. LINHARTA ROZEZNÍ OPĚT PO
ROCE VENKOVNÍ AMFITEÁTR ZA KOSTELEM V CHELČICÍCH
Léto je v plném proudu, a jelikož se již přehouplo do
své druhé poloviny, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji
pozvat V PÁTEK 26. SRPNA 2022 na letní Benefiční
koncert kapely Epydemye a na premiéru dětského divadelního souboru Chelčické štěstí inspirovanou pohádkou Boženy Němcové Sůl nad zlato.
Benefiční večer zahájíme v 18 hodin výstavou obrazů
a výrobků uživatelů sociálních služeb Chelčického domova v prostorách přírodní zahrady Domova a za kostelem sv. Martina, kde bude připraveno občerstvení pro
všechny návštěvníky.
Od 19 hodin zahájí folkrocková skupina Epydemye
svůj koncert na pódiu za kostelem sv. Martina. Kapela
Epydemye je z Týna nad Vltavou a je považována za
jednu z nejosobitějších kapel na současné folkové scéně. Jihočeská folková a folkrocková skupina Epydemye
si posluchače napříč generacemi získává svou pozitivní
a živelnou koncertní energií a písněmi, které otevírají
zajímavá témata ze života i historie našeho národa. Za
desku Kotlina kapela získala v roce 2015 žánrovou cenu
Anděl.

Od 20.30 hodin budou mít všichni zájemci možnost si
zakoupit CD kapely Epydemye a výrobky Chelčického
domova a v klidu se občerstvit. Letošní Benefici zakončíme večerní premiérou dětského divadelního souboru
Chelčické štěstí, která se jmenuje „O králi, který pro
tmu neviděl hvězdy“. Divadelní představení začne ve
21 hodin.
Lístky na benefiční večer si mohou všichni zájemci a
podporovatelé Domova rezervovat buď na e-mailu:
admin@linhart-chelcice.cz, dále na tel. čísle: 777 619
723, nebo zakoupením lístků přes Jihočeský venkov na
www.jihoceskyvenkov.cz. přes QR kód, který také naleznete na plakátě Benefičního večera.
Moc se na vás všechny opět po roce na Benefičním letním večeru těšíme a děkujeme, že o nás víte, podporujete nás a jste s námi. Díky za to všem, neboť „Skutečná
láska se nikdy nevyčerpá. A když se obrátíš k té pravé
studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš brát..."
Za všechny Linhartovské
Klára Kavanová Mušková

Benefiční

Chelčický domov sv. Linharta Vás srdečně zve na

večer

s vystoupením kapely Epydemye a s premiérou
dětského divadelního souboru Chelčické štěstí

v pátek od 18 hod.

26.8.

V prostoru letního divadelního amfiteátru
za kostelem sv. Martina v Chelčicích

Program: 18.00 hod.

Výstava obrazů a výrobků
uživatelů sociálních služeb
Chelčického domova
v prostorách přírodní zahrady
Domova a za kostelem
sv. Martina, kde bude
připraveno občerstvení pro
všechny návštěvníky

19.00 hod.

Zahájení benefice a koncert
folkrockové skupiny Epydemye

20.30 hod.

Možnost zakoupení CD
kapely Epydemye a výrobků
Chelčického domova,
občerstvení

21.00 hod.

„O králi, který pro tmu neviděl
hvězdy“ - premiéra dětského
divadelního souboru Chelčické
štěstí

Rezervace vstupenek je možná přímo v Chelčickém domově, elektronicky
na adrese: admin@linhart-chelcice.cz nebo na e-shopu Jihočeského venkova přes tento QR kód:
Vstupné na podporu provozu Linharta je 200 Kč (vstupné zahrnuje divadelní vystoupení, koncert a občerstvení).
Partneři:

Mediální partneři:

T VOŘIVÉ
CHELČICE

Jihočeská televize

Navštívením akce souhlasíte s použitím fotografií a videozáznamu účastníků benefice.

MAS Rozkvět, z.s.
Obec Chelčice
Bratrská jednota baptistů v Českých Budějovicích
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Jihočeský venkov, z.s.
Vás srdečně zvou na

Mezinárodní dny Petra Chelčického
11. Ročník

v sobotu 1. října 2022
Program:
9.00 hod. – Zahájení u Pomníku Petra Chelčického na návsi obce Chelčice
Od 9. 30 hod. – Workshop v Komunitním centru (Chelčice 1) na téma Aktivní nenásilí a svoboda v díle
Petra Chelčického a Jana Amose Komenského
Od 11.30 hod. – Prohlídka Památníku Petra Chelčického v českém a anglickém jazyku
Od 12.00 hod. – Společný oběd v prostorách Chelčického domova sv. Linharta
Od 13.30 hod. do 14.15 hod. – Ekumenické setkání v kostele sv. Martina
Od 14.30 hod. – Divadelní vystoupení dětského divadelního souboru Chelčické štěstí: „O králi, který pro
tmu neviděl hvězdy“ – letní amfiteátr za kostelem sv. Martina

Na setkání se všemi, kteří chtějí více poznat myšlení Petra Chelčického, se těší
Zástupci Obce Chelčice, MAS Rozkvět, z.s., Jihočeský venkov, z.s., členové Bratrské jednoty baptistů v
Českých Budějovicích, Římskokatolická farnost Chelčice, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Svojí účastí na akci souhlasíte s pořizováním fotografií Vaší osoby.

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

Zpravodaj obce Chelčice vydává Obecní úřad Chelčice v nákladu 200 ks pod r. z. MK ČR E 12986.
Šéfredaktor, korektury a redakční práce: Markéta Cinádrová, sběr a příprava příspěvků: Martina
Fotterová, Klára Kavanová Mušková, sazba: Václav Mach, tisk: Chelčický domov sv. Linharta

V aktuálním čísle mohou být uveřejněny pouze příspěvky dodané do 15. dne předešlého měsíce před uzávěrkou. Na všechny uvedené příspěvky mají výhradní práva jejich autoři, další publikování je dovoleno pouze se souhlasem redakční rady. Předplatné je možné zajistit na
Obecním úřadě v Chelčicích. © 2022 OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz

