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Tah šachovým koněm
Milí přátelé chelčického Zpravodaje,
dovoluji si Vás takto důvěrně oslovit, neboť
na těchto řádcích se zde ve Zpravodaji obce
Chelčice setkáváme již a právě po sté… Je to
až neuvěřitelné, jak roky ubíhají, a přesto to
podstatné zůstává neměnné.
Přemýšlela jsem, co vlastně je jakousi spojovací nitkou všech těchto úvodníkových zamyšlení… a dovolím si říct, že je to „lidství“.
Ráda bych se v tomto stém úvodníku zamyslela nad fenoménem přátelství. Není přátelství
v současné rychlé a elektronické době již přežitkem? Má smysl se nad ním ještě zamýšlet a
budovat jej?
Kdysi jsem viděla zajímavý dokument o plameňácích. V jednom momentu byl velmi
smutný. Plameňáci žijící v dané oblasti mají
z našeho lidského pohledu dost kruté životní
podmínky. Brodí se v horké vodě obsahující
síru. V té lokalitě však bývají přes noc teploty
až mínus dvacet stupňů. Každý večer se proto
shluknou co nejblíže k sobě. Horké jezero zakryje hustá pára, která chrání hejno plameňáků
před mrazem. Tak společně přečkají noc a ráno
zas mohou brouzdat, kde jen chtějí. Smutný
byl však osud těch, co se večer včas nepřišli
ukrýt. Do rána zmrzli.
Také člověk, když přicházejí mrazivé dny života, se potřebuje skrýt pod „ochranný kryt
lásky“, lásky s velkým „L“. Té, která má sílu
nás chránit před problémy, která nás může úplně přikrýt, obejmout a zachovat při životě.
Je stále na svém místě, jen je třeba k ní dorazit
včas, než začnou večerní mrazy.
Když jsem byla ještě dítě, vzpomínám si, jak
mě můj děda učil hrát šachy. Nejzřetelněji se
mi vybavuje moment, ve kterém mi ukazoval pravidla pohybu figury koně. Vysvětlil mi
tenkrát, že kůň se může pohybovat pouze „do
elka“ – dva kroky přímo, jeden stranou. Přitom se však nemusí ohlížet na nic, co mu stojí
v cestě. Všechno to zkrátka přeskočí. „Raz-dva-tři-el…“, dodnes mi zní v uších.
Nedávno jsem si uvědomila, jak moc pravidla
pohybu koně připomínají pravidla života s přáteli. Pouze kůň je schopen v rámci svého „elkového“ pohybu přeskakovat cokoli, co stojí
mezi ním a cílovým polem jeho tahu. Takové
je to i s přátelstvím.
- pokračování na str. 3 Klára KM

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Slavnosti plodů zavítaly letos
poprvé v historii do Libějovic

Ve dnech 27. -28. října uspořádal Mikroregion Chelčicko-Lhenický již desátý ročník
Slavností plodů a pátý ročník Ovocnářského jarmarku. Na rozdíl od loňského roku,
kdy se na návštěvníky snášel z oblohy sníh, to letos bylo, co se týče počasí, o poznání
příjemnější: jediné, co se snášelo z oblohy, byly hřejivé sluneční paprsky a krásně zbarvené podzimní listí. A bylo to poznat i na rekordní účasti jarmaku. V průběhu celého
dne se přišlo podívat na naši tradiční ovocnářskou událost na šest tisíc návštěvníků. To
své zde mohli najít všichni, kdo přišli za dobrou zábavou či nákupem produkce u našich
ovocnářů. Proto klobouk dolů před všemi pořadateli, účinkujícími, prodejci a dalšími,
kteří se jakkoli podíleli na zdárném průběhu této monstrózní akce.

Libějovice opět udržely laťku v uspořádání takovéto velké a ojedinělé akce velmi vysoko. Těšíme se proto na příští rok premiérově do Chelčic a přejeme si, aby i tady vše
vyšlo na jedničku.
Jiří Iral, předseda svazku obcí
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Zápis č. 11/2013

s ohledem na již známé dotační prostředky
pro tento rok rozhodne do 30. 11. 2013 o
účelu jejich využití. č. 11/2013/4

a č. 318-76/2013, zhotovených společností GEODEST s.r.o., se sídlem ul. Dukelská
493, Strakonice. č. 11/2013/14

Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Jindřich Turek, Jan Baloušek, ing.
Miroslav Dušek

ad 5) OZ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt 2+1 v čp. 123. Zároveň
schvaluje nájemníkovi odkoupení pořízeného vybavení bytu (automatická pračka,
lednička, myčka nádobí a koupelnová toaleta) ve výši 9.500 Kč. OZ zároveň ukládá
zveřejnit záměr na pronájem těchto prostor.
č. 11/2013/5

ad 15)
a) OZ vzalo na vědomí informaci starosty
s firmou E.ON ve věci převodu plynárenského zařízení v lokalitě ZTV Straků vrch.
č. 11/2013/15/a

ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 8. 10. 2013

Omluveni: Petr Novák, František Krump
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Ověřovatelé: Jan Baloušek, ing. Věnceslava Jakubcová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 10/2013 ze dne 7. 8. 2013.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6.
4. Příprava investičních projektových záměrů na rok 2014.
5. Ukončení nájemní smlouvy.
6. Žádost o přidělení bytu.
7. Žádost o výměnu pozemků v k.ú. Chelčice.
8. Aktualizace Plánu vodohospodářských
investic na rok 2014 firmy Čevak, a.s.
9. Projednání a vyúčtování rekonstrukce
obecního obchodu.
10. Projednání podnětu občanů.
11. Žádost o finanční příspěvek na zajištění
Záchranné stanice živočichů Makov.
12. Žádost o schválení Smlouvy budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu „Chelčice – parc. č. 41/2 –
kNN“.
13. Projednání a vyúčtování vyhlášení Vesnice roku 2013 dne 22. 8. 2013.
14. Převod a darování pozemků.
15. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 10/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 7. 8. 2013. OZ
revokuje usnesení č. 10/2013/6 ze dne 7. 8.
2013. č. 11/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a ing. Věnceslavu Jakubcovou.
č. 11/2013/2
ad 3) OZ bere na vědomí starostou předložená realizovaná rozpočtová opatření č. 5
a č. 6 v paragrafovém a položkovém znění
v souladu se Směrnicí k rozpočtovému hospodaření, odd. IV, čl. 2 ze dne 29. 3. 2013.
č. 11/2013/3
ad 4) OZ projednalo přípravu investičních a projektových záměrů na rok 2014 a

ad 6) OZ schvaluje žádost o přidělení bytové jednotky 1+0 v čp. 123 paní Štěpánce
Hejpetrové. Podmínkou uzavření nájemní
smlouvy je složení vratné kauce ve výši
20.000 Kč. č. 11/2013/6
ad 7) OZ projednalo žádost o směnu pozemků p.č. 175, 176, 177 a 179 na LV č.
259 a části pozemku p.č. 43/1 LV č.1 a
ukládá starostovi zadat přípravu studie pro
projektovou dokumentaci „ZTV Pod farskou zahradou“. č. 11/2013/7
ad 8) OZ schvaluje aktualizaci Plánu investic pro rok 2014 předložený společností
ČEVAK a.s. OZ dále ukládá starostovi zajistit poptávku zpracování studie budoucího
řešení revitalizace ČOV. č. 11/2013/8
ad 9) OZ bere na vědomí vyúčtování nákladů na rekonstrukci obecního obchodu. Celkové náklady rekonstrukce činí
205.964 Kč. č. 11/2013/9
ad 10) OZ projednalo podnět občanů ve
věci vlivů průmyslového areálu Záhorčí na
okolní zástavbu a ukládá starostovi zpracovat na základě vyžádaných podkladů dotčených firem a orgánů státní správy odpověď
na tento podnět. č. 11/2013/10

b) OZ schvaluje uzavření MŠ ve dnech 23.
12. 2013 – 3. 1. 2014. č. 11/2013/15/b

Zápis č. 12/2013

ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 8. 11. 2013
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Jindřich Turek, Jan Baloušek, ing.
Miroslav Dušek, Petr Novák, František
Krump
Ověřovatelé: Jan Baloušek, ing. Věnceslava Jakubcová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2013 ze dne 8. 10.
2013.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Rozpočtová opatření č. 7.
4. Workshop na téma „Dobrovolnictví
jako impuls pro uplatnění se na trhu práce“ a odborný výklad NOZ (nový občanský zákoník) a jeho dopady na NNO
– informace.
5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok
2014.

ad 11) OZ neschvaluje finanční příspěvek
na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov. č. 11/2013/11

6. Členství obce 1. stupně v Národní síti
Zdravých měst ČR.

ad 12) OZ projednalo návrh Smlouvy
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu „Chelčice – parc.č.
41/2 – kNN“ s následnou podmínkou zajištění potřebného příkonu pro budoucí
výstavbu „ZTV Pod farskou zahradou“.
č. 11/2013/12

8. Realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje.

ad 13) OZ bere na vědomí vyúčtování vyhlášení Vesnice roku 2013. č. 11/2013/13
ad 14) OZ schvaluje přijetí darování pozemků p.č. 285/44 – 44 m2, p.č. 729 díl
„g“ – 14 m2, p.č. 729 díl „h“ – 14 m2, p.č.
607/10 díl „e“ – 1 m2, vše ve vlastnictví FK
Chelčice, a odkoupení pozemků p.č. 729 díl
„f“ – 32 m2, p.č. 607/15 – 6 m2, p.č. 285/38
– 5 m2 ve vlastnictví ZD Chelčice. To vše
dle geometrických plánů č. 282-140/2011

7. Žádost ČČK o finanční příspěvek.

9. Zapojení do projektu SMOJK.
10. Příspěvek FK Chelčice.
11. Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 11/2013 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 8. 10. 2013.
č. 12/2013/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Petra
Nováka a Františka Krumpa. č. 12/2013/2
ad 3) OZ bere na vědomí starostou předložená realizovaná rozpočtová opatření
č. 7 v paragrafovém a položkovém znění
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v souladu se Směrnicí k rozpočtovému hospodaření, odd. IV, čl. 2 ze dne 29. 3. 2013.
č. 12/2013/3
ad 4) OZ bere na vědomí pořádání
workshopu na téma „Dobrovolnictví jako
impuls pro uplatnění se na trhu práce“ a
odborný výklad NOZ (nový občanský zákoník) a jeho dopady na NNO. č. 12/2013/4

ad 7) OZ neschvaluje zapojení do projektu
„Omalovánky první pomoci“ firmy IV –
Nakladatelství s.r.o. č. 12/2013/7
ad 8) OZ neschvaluje podíl na spolufinancování minimální sítě protidrogových služeb v rámci Jihočeského kraje a služeb poskytovaných na úrovni okresu Strakonice.
č. 12/2013/8
ad 9) OZ schvaluje zapojení do projektu
SMOJK „Domácí kompostování v Jihočeském kraji“ a ukládá starostovi zjistit průzkumem v domácnostech zájem o vybavení
kompostéry. č. 12/2013/9
ad 10) OZ schvaluje příspěvek na činnost
mládežnických družstev FK Chelčice ve
výši 20.000 Kč. č. 12/2013/10
ad 11)
a) OZ projednalo projektové a investiční
záměry na rok 2014. Usnesení tohoto bodu
se odkládá na jednání příštího zastupitelstva. č. 12/2013/11/a
b) OZ bere na vědomí informaci starosty o vypořádání podnětu občanů viz
usnesení 11/2013/10 ze dne 8. 10. 2013.
č.12/2013/11/b
c) OZ projednalo nabídku na odkup mobilních kontejnerů. Případná akceptace nabídky bude projednána na příštím jednání
zastupitelstva. č. 12/2013/11/c
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pf 2014

ad 5) OZ schvaluje návrh ceny vodného a
stočného pro rok 2014 předložený provozovatelem vodohospodářské infrastruktury
firmou Čevak, a.s. České Budějovice, pohyblivá složka vodného 33,65 Kč/m3 včetně DPH a pohyblivá složka stočného 29,26
Kč/m3 včetně DPH. č. 12/2013/5
ad 6) OZ schvaluje členství obce Chelčice
v asociaci Národní síť Zdravých měst. Dále
OZ schvaluje „Deklaraci Zdravé obce Chelčice“ v předloženém znění bez připomínek.
OZ pověřuje Jiřího Irala jako zástupce obce
Chelčice pro projekt Zdravá obec (tzv.
politik Zdravé obce a místní Agendy 21 a
koordinátor). OZ souhlasí s tím, že starosta
obce Chelčice pověří konkrétního pracovníka obce operativním kontaktem s asociací
NSZM ČR (tzv. koordinátor Zdravé obce a
místní Agendy 21), a to ve spolupráci s koordinátorkou Zdravé MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. č. 12/2013/6

Z

Klidné Vánoce a hodně zdraví a optimismu
v novém roce

Obec Chelčice

Vážení spoluobčané, čtenáři,
rok se sešel s rokem a jsou před námi zase Vánoce a nový rok, kdy se snažím z tohoto místa
ten předchozí jaksi hodnotit a bilancovat. Letos bych si dovolil takto nečinit, ač se v naší
malé obci událo mnohé a asi i významné. Toto již bylo popsáno a zmíněno v minulých
číslech zpravodaje.
Pokusil bych se spíše poodhrnout oponu času a nahlédnout do budoucna. Momentálně
se nachází nejen naše obec, ale i celá naše republika a společnost v období, které bych
nazval očekáváním a nadějí ve změnu.
Poslední mimořádné parlamentní volby, vývoj situace těsně po sečtení jejich výsledků,
kdy voliči řádně zamíchali kartami a dali tak jednoznačně najevo svoji nespokojenost
s dosavadním vedením státu, a současná slibně se vyvíjející koaliční vyjednávání leccos
naznačují. Věřím, že konečně zavládne v rozhodování našich představitelů zdravý rozum
a pokora ve vztahu k nám voličům a budou také skutečně odpovědnými hospodáři, jak
všeobecně prohlašují. Budoucí opozice pak bude opozicí konstruktivní a nebude se opakovat onen tradiční kolorit zásadního nesouhlasu se vším, co přišlo z druhé strany, i kdyby
to bylo sebelepší. Budeme tedy doufat, že tahle změna bude opravdu k lepšímu, všichni
zainteresovaní budou mít především zájem hledat vzájemnou shodu na všem podstatném
třeba tak, jak se to daří nám v našem obecním zastupitelstvu, kde je rozhodování prosto
jakýchkoli politických tlaků a ideologie. Víme všichni, že je opravdu co napravovat.
Proto bych v letošním novoročním přání popřál tolik potřebné zdraví a štěstí nejen Vám,
našim spoluobčanům a čtenářům, ale i našim novým představitelům na všech úrovních.
Těm bych ještě navíc popřál, aby jim letošní Ježíšek nadělil tolik potřebný selský rozum
a pokoru.
Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2014.

Jiří Iral

Tah šachovým koněm
- pokračování ze str. 1 -

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví v naší obci své
jubileum:
5. 11. Viktor Svatoš, 60 let, č. p. 11
20. 11. Karel Vybíral, 60 let, č. p. 105
23. 11. Jana Aiznerová, 50 let, č. p. 111
1. 12. Kristýna Lukešová, 18 let, č. p. 113
Jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní
spokojenost.

A pokud volíme jiná pravidla pro svůj
život, abychom si v té které situaci „pomohli“, svévolně se chováme jako jiná
figura, pasujeme se do role střelce, věže
či téměř všehoschopné dámy, tak ztrácíme onu klíčovou schopnost, povznášející pohyb „L“. Ani s dámou totiž nelze
útočit přes překážku.
Přátelství člověka k člověku dává sílu
překonávat překážky. Pravé přátelství
nezná bariér…
Ke stému vydání tohoto Zpravodaje
Vám přeji, milí přátelé, sílu být „koněm
v královských službách“. Krásný adventní a vánoční čas.
Klára KM
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Obnovená sláva génia Chelčic
Ke stému výročí zpravodaje
Ještě před 25 lety, za časů prominentního JZD Chelčice, si tam málokdo uvědomoval, že světovou pověst Chelčic založil jeden z největších středověkých myslitelů Čech a Evropy, spisovatel, náboženský kritik a mystik, známý pod jménem Petr Chelčický. Dodnes ani
vědci nevědí s určitostí, kdo to byl a jak se jmenoval. Jisté je jen to, že
žil a psal v té vesnici u Vodňan, o které se teď na internetu dočteme,
že má asi 350 obyvatel, je centrem ovocnářského regionu Chelčice
– Lhenice a dvakrát vyhrála prestižní titul „Jihočeská vesnice roku“.
Podle starého mudrosloví, že „Nikdo není doma prorokem“ si možná
ani všichni současní chelčičtí občané neuvědomují, jaký duch v jejich obci kdysi žil a psal. A už za jeho života na počátku 15. století
jezdili významní lidé z Prahy, z Čech i Evropy do místa, od pravěku
obývaného, do vesnice se starým románským kostelíkem sv. Martina, starým špýcharem a zemanskou tvrzí, aby pobyli v přítomnosti
velkého a hlubokého myslitele z rodu selského. On sám sebe pojmenoval PETR. Možná, že si i toto jméno zvolil k podpisu svých knih
podle Ježíšova označení apoštola Petra: „Tu es Petrus, et super hanc
petram aedificabo ecclesiam meam. Ty jsi Petr (tj. skála) a na té skále vystavím svou církev.“ Přídomek Chelčický dostal podle místa,
kde žil a napsal své jedinečné dílo a se kterým byl duševně srostlý.
Jeho vidění čistého učení Kristova se záhy po jeho smrti stalo ideovým východiskem reformační Jednoty bratrské, jejímž biskupem
byl o 200 let později Jan Amos Komenský. Ale sbory bratrské už
byly rozptýleny po celém světě a trvají dodnes.
A jako každý velký duch, kdekoli a kdykoli ve světě, který se nedal
zařadit do stávajících ani pozdějších myšlenkových dogmat a měřítek,
byl i Petr Chelčický po Bílé hoře v protireformačním proudu téměř
oficiálně zapomenut. Odložen do trezorů knihoven vládnoucích institucí. Jeho význam vynesl opět na světlo boží až v 19. století František
Palacký, který mu ve svých Dějinách národu českého věnuje podstatné zhodnocení. Tento postoj vůči Chelčickému sdílel i první prezident
Čs. republiky Tomáš Garrigue Masaryk. A domácího proroka museli
objevit v cizině: slavný ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj, francouzský historik a slavista Ernest Denis a v Paříži malíř Alfons Mucha
ve své Slovanské epopeji aj. Na zařazení díla Petra Chelčického, zejména jeho prvotiny O boji duchovním, mezi vrcholné spisy světové
mystiky, nejen křesťanské svým jazykem, ale i orientální, indické a
tibetské svou cestou a dosaženým cílem, si ještě asi počkáme. Ale
už titul „český Gándhí“, velký duch, Mahátmá, to začíná naznačovat.
Uznání génia za hranicemi asi vyvolalo po pádu rakousko-uherské
monarchie zájem o tak slavného rodáka i v Chelčicích. Vznikl tam
kulturní Spolek Petra Chelčického, který svými aktivitami, zejména ochotnickým divadlem, nahospodařil dost peněz na pořízení sochy na rynku. Pochází od táborského sochaře Vítězslava Duška a
přetrvala i komunistickou likvidaci veškerých duchovních spolků a
symbolů po r. 1950. To bylo jediné, co Petra Chelčického ještě před
Sametovou revolucí v r. 1989 v Chelčicích připomínalo. Ve světě
ovšem jeho sláva přetrvávala, sbory Jednoty bratrské stále existují – u nás i v daleké cizině až za mořem v USA a jméno Chelčic
žije v jejich myslích i srdcích. Když v r. 1989 padla železná opona
mezi svobodným světem na západě a sovětským blokem na východě Evropy, začali se lidé ze západu ke svým duchovním kořenům
v Čechách vracet i jako turisté. V Chelčicích našli jenom tu sochu
z 1. republiky na návsi a o pár let později i jakousi pamětní síň na
radnici s novou sochou Petra Chelčického od řezbáře Jiřího Laina
z Abertam v Krušných horách. Tam také vznikl návrh obecního erbu
se středověkým písmenem P a jablkem, užívaným dodnes.

V ten čas už jedna studentka, která se v Chelčicích narodila a jejíž
rod tam po staletí sídlil a hospodařil, napsala na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích diplomovou práci o Petrovi. A nezůstala
jen u toho. Její zájem o génia loci její rodné obce nakonec vyústil
v jedinečné Muzeum Petra Chelčického, jediné svého druhu v Česku. Obdařená myšleními i akceschopností dobrých hospodářů po
svém otci, dědečkovi i pradědečkovi, kteří se zasloužili o tradici a
rozkvět chelčického sadařství, o to jablíčko v erbu obce, stala se
hybnou duší rekonstrukce dvou objektů, které obec získala v r. 2008
do svého majetku. A v neuvěřitelně krátkém čase se dnes Chelčice
mohou pochlubit nejen tím zmíněným Památníkem, ale i Chelčickým domovem sv. Linharta, který slouží jako terapeutický stacionář
pro lidi se zdravotním postižením a v budoucnu snad i jako domov
pro přestárlé občany.
Oba objekty byly za ta léta ateistického režimu v dezolátním stavu.
Bylo zapotřebí velice silného pohonu, velkých peněz a práce celého
týmu odborníků i ochotných pracovitých lidí na vybudování toho,
co v Chelčicích teď mají.
To všechno Mgr. Klára Mušková Kavanová do obnovy slávy génia
své obce vložila, navzdory mínění spoluobčanů, že by bývalo lépe
z obecních peněz vylepšit hospodu. Se svým vrozeným čichem pro
nejvyšší kvalitu přivedla do Chelčic nejlepšího současného znalce
Petra Chelčického, vědeckého pracovníka České akademie věd,
pana docenta Jaroslava Boubína, Ph.D. Ten zajistil odbornou úroveň
celé expozice, mj. dohledáním Petrových knih v Paříži, Klementinu
a knihovně Pražské kapituly a je stále garantem vzdělávací funkce památníku pro školní výpravy. Podařilo se mu získat do Chelčic
k trvalému vystavení velice vzácný prvotisk ze 17. století, jakým se
nemohou chlubit ani větší muzea ve městech.
Na stavební úpravy zašlé staré stavby naproti kostelu, kterou JZD a
později obec používalo jako sklad, pozvala paní Kavanová vynikajícího architekta, docenta Českého vysokého učení technického v Praze, pana Ing. arch. Petra Kováře, který v geniálním nápadu vytvořil
interiér muzea jako obsah v síti ulovený. V té Sieti viery pravé (Kristovy), kterou Petr vylíčil v jednom ze svých stěžejních spisů. Interiér
je tak naprosto výjimečný tím, že nemá jenom police a šteláže, v muzeích obvyklé, a působí vzdušným dojmem bohulibého prostoru. Za
to patří panu architektovi náš obdiv a uznání. Děti, nositelé božího
světla, si tam mohou prohlédnout obilí, které tu ten přemýšlivý sedlák před 600 lety pěstoval, mohou si vyzkoušet šaty, které se v jeho
době nosily, a mohou hrát divadlo na jeho počest. V tom paní Kavanové pomáhají její přátelé a příznivci z obce i z okolí, jako je její
kolegyně a průvodkyně v Památníku Petra Chelčického paní Mgr.
Markéta Cinádrová a ve výtvarných a grafických ztvárněních zejména pak výtvarnice paní Mgr. Eva Bartošová z Kamenného Újezda.
Prvotní impuls významu Petra Chelčického postupně začlenil do
díla obce i obecní zastupitelstvo v čele s panem starostou Jiřím Iralem, kteří jsou právem hrdi na to, že obec Chelčice přebírá mnohá
ocenění, jako jsou už dvě ceny v soutěži Vesnice roku či ocenění Památníku Petra Chelčického nebo Cena hejtmana Jihočeského kraje
Chelčickému domovu sv. Linharta.
Starý špejchar ve středu obce se tedy stal novým duchovním centrem Chelčic, důstojným svatostánkem génia, jehož sláva tak byla
důstojně obnovena. A na tu hospodu jistě také jednou dojde…
Pod tento text se podepisují také:
RNDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
Mgr. Bc. Jiří Kabele
Mgr. Bc. Eva Boříková

Johana Morávková Abertamy
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Pořadí výherců:
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Ovocná dobrota roku - Pekařský výrobek
pořadí

Název

Výrobce

Obec

1.

Řezy plněné jablky

Centková Radka

Libějovice

2.

Kynutý švestkový koláč

Chrt Jiří ml.

Nestanice

3.

Jablečno-tvarohový koláč

Frydrychová Libuša

Libějovice

Ovocná dobrota roku - Cukrářský výrobek
pořadí

Název

Výrobce

Obec

1.

Hruškové řezy

Babická Jana

Chelčice

2.

Lomecký dort s ovocem

Cinádrová Markéta

Nestanice

3.

Hruškové řezy

Slavíková Irena

Lhenice

Jablko roku
pořadí

Název

Výrobce

Obec

1.

Jonagored

Petrášek Stanislav

Krtely

2.

Bohemia

Zemcheba

Chelčice

3.

Jonagored

Valenta Vojtěch

Chelčice

Slivovice roku
pořadí

Název

Výrobce

Obec

1.

Slivovice

Pintr Radek

Mičovice

2.

Slivovice

Bukovský Josef

Lhenice

3.

Slivovice

Centko Josef

Libějovice

Ovocný destilát roku
pořadí

Název

Výrobce

Obec

1.

Meruňka

Centko Pavel

Libějovice

2.

Ořechový likér

Soukup Karel

Libějovice

3.

Hruška

Osswald Jos

Hunding
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Zprávy z radnice
Workshop o dobrovolnictví

Zajímavým příspěvkem přispěly také paní Jitka Chánová a Markéta
Skálová z Dobrovolnického centra ADRA z Českých Budějovic.

Dne 13. listopadu 2013 proběhl ve Sportbaru v Chelčicích workshop
na téma „DOBROVOLNICTVÍ JAKO IMPULS PRO UPLATNĚNÍ SE NA TRHU PRÁCE“ – předávání praktických zkušeností Bavorsko – jižní Čechy.

Obor Dobrovolnictví na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, pohled studentů na dobrovolnictví a uplatnění těchto studentů na trhu práce, nám představila paní Bohdana Břízová.

6

Dopolední část workshopu svými zkušenostmi z praxe zakončila
paní Daniela Davidová z Centra sociální pomoci Vodňany.
Všem panelistům děkujeme za zajímavé příspěvky a všem zúčastněným za zájem o toto téma.
Odpolední část workshopu byla zahájena návštěvou Chelčického
domova sv. Linharta, o.p.s., kde se účastníci seznámili s uživateli
sociálně terapeutické dílny, prohlédli si přírodní zahradu a ochutnali
bezinkový likér. Dále program semináře pokračoval ve Sportbaru
v obci Chelčice a byl věnován přednášce paní advokátky Lenky
Smolové o novém občanském zákoníku z pohledu soukromého neziskového sektoru.

Pozvání na tuto akci přijala paní Gotzler z dobrovolnické organizace „Mach mit“ z Deggendorfu a paní Karbstein z úřadu Deggendorf, které svým příspěvkem, po úvodním slovu pana starosty Irala
a představení projektu paní Krejčíčkovou, uvedli panel workshopu.
Na workshopu byl také prezentován paní ředitelkou Kavanovou
Muškovou Chelčický domov sv. Linharta, ve kterém si svou činnost
bez pomoci dobrovolníků neumějí vůbec představit.
Náš dík patří také paní Rabenhauptové z Prachatic, která s sebou
přivezla členy Senior country klubu „SEN SEN“, kteří nám svým
vystoupením zpestřili tento workshop, a také zástupce občanského
sdružení Krebul z Prachatic.

Ing. Jaroslava Mitášová
koordinátorka projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce
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FK Chelčice
Muži I. B třída Krajského přeboru, skupina B:

[19. 10. 2013] Bělčice – FK Chelčice 3:2 (2:1)

[9. 11. 2013] Chelčice – Osek 3:1 (2:1)

Sestava: Vitáček, Trobl, Kortus Petr, Jakš Jaroslav, Pícha, Valenta,
Lang, Jakš Jan, Max, Turek, Benedikt

Sestava: Novák, Kopenec, Trobl, Benedikt, Varyš, Jakš Jan, Lang,
Valenta, Jakš Jaroslav, Šácha, Čížek
V sobotu jsme na domácím hřišti přivítali mužstvo z Oseka a musím říct, že to nebyl vůbec jednoduchý zápas. Věděli jsme, že Osek
má velice mladé a rychlé mužstvo, a to se nám také potvrdilo. Proto
jsem hráče nabádal, aby kouskovali hru, podrželi více míč na svých
kopačkách, a myslím si, že se nám to také po celé utkání dařilo. První
gól padl hned ve 2. min, kdy Ladislav Benedikt našel ideálně Martina Šáchu, který šel sám na branku, a jeho první střelu stačil brankář
ještě vyrazit, ale na dorážku už neměl šanci – 1:0. Vyrovnání přišlo
záhy, když se hostující hráč dokázal zblízka trefit po rohovém kopu
1:1. Na 2:1 jsme dali ve 30. min., kdy Jan Jakš z pravé strany přešel
přes tři protihráče a krásným centrem našel Martina Šáchu, který se
z těchto pozic nemýlí. Druhý poločas jsme se sice dostali pod velký
tlak hostů, ale myslím si, že hráči Oseka hráli jenom po naše velké
vápno a žádnou vyloženou šanci si nevypracovali. Rozhodnutí přišlo
v 85. min., kdy po faulu na Martina Šáchu se kopala penalta a sám
postižený s přehledem proměnil a dal tak na konečných 3:1.

K zápasu do Bělčic jsme jeli v dost slepené sestavě. Vinou zranění
vypadl například Veselý, Čížek, ale i brankář Novák, kterého v bráně
zastoupil Vitáček.
Do zápasu jsme vstoupili, tak jak jsme si přáli, kdy jsme se ve třetí
minuté ujali vedení. Po krásné souhře ve středu hřiště se k centru
dostal Honza Jakš a před branou vybídl ke skórování zcela volného
Turka, který se nemýlil. Domácí tým na nás poté začal vyvíjet tlak
a my jen těžko odolávali. To vyvrcholilo v 11. a 21. minutě, kdy se
domácím podařilo skórovat a zápas otočit ve svůj prospěch. Dá se
říct, že jen díky štěstí a skvělému Vitáčkovi jsme do konce poločasu
nedostali více gólů.

Jsme všichni rádi, že jsme si udrželi domácí neporazitelnost, a chtěl
bych také poděkovat hráčům za velice bojovný a zodpovědný výkon.

Ve druhé půli se hra přelévala z jedné strany na druhou a neproměněné šance se kupily. Po velké šanci Bělčic, kdy v jasné pozici domácí hráč netrefil bránu, se nám podařilo z protiútoku vstřelit branku.
Varyš nejprve trefil jen břevno, od kterého se však míč odrazil k
volnému Benediktovi, a ten se nemýlil. Zápas se chýlil ke konci a
my se snažili udržet cennou remízu. Bohužel se nám to nepodařilo.
V 86. minutě naše obrana neuhlídala nabíhajícího útočníka a ten se
hlavou nemýlil.

[3. 11. 2013] Záblatí – Chelčice 1:2

Naše příšerná venkovní série pokračuje dál a nám nezbývá než se
připravit na další domácí zápas a uhrát nějaké body.

Sestava: Novák, Kopenec, Trobl, Benedikt, Varyš, Jakš Jan, Lang,
Kortus, Jakš Jaroslav, Šácha, Čížek
Byli jsme v prvním poločase jasně lepší mužstvo, dobře jsme kombinovali, byli v pohybu, a tím pádem jsme si také vytvořili spoustu
gólových příležitostí a některé z nich se nám také podařilo proměnit.
První gól padl po rohovém kopu Miroslava Langa, když si na první
tyč naběhl Radek Varyš a hlavou do šibenice dal na 1:0. Ve 30. min.
Martin Kopenec dlouhým pasem za obranu domácích vybídl Martina Šáchu, který krásným lobem přehodil vybíhajícího brankáře, a
bylo to 2:0. Neuběhla ani minuta a my jsme inkasovali po náhodné
akci domácích 2:1.
Do přestávky jsme měli ještě nějakou tu šanci, ale už jsme žádnou
nedokázali využít. Druhý poločas už z naší strany nebyl takový, jak
bych si představoval, ale myslím si, že to bylo dané tím, že začalo
silně pršet a na tak těžkém a hlavně nekvalitním hřišti se nedalo vůbec nic tvořit. Záblatí po většinu zápasu nakopávalo dlouhé balony
za obranu, ale my jsme se na to dobře připravili. V Záblatí jsme
vyhráli naprosto zaslouženě a odvážíme si velice důležité 3 body.

[26. 10. 2013] Chelčice – Sousedovice 1:0
Sestava: Novák, Kopenec, Trobl, Benedikt, Kortus, Jakš Jan, Turek,
Lang, Varyš, Čížek (Max), Jakš Jaroslav (Pícha)
Sobotní zápas byl pro nás velice důležitý a já jsem rád, že jsme ho
zvládli a připsali si tak důležité tři body do tabulky. První poločas byl
z naší strany velice kvalitní. Dobře jsme kombinovali, byli jsme v
pohybu, vyhrávali osobní souboje, a tím pádem jsme si také vytvořili
spoustu gólových příležitostí. Ty se nám ovšem nedařilo proměňovat. Sousedovice jsme prakticky k ničemu nepustili. Druhá půle byla
více o bojovnosti. Obě mužstva si vytvořila nějaké ty šance, ale ani
jeden z nich je nedokázal proměnit. O celém utkání rozhodla 80. min,
kdy střídající Max krásně uvolnil Jaroslava Jakše, který byl faulován
v pokutovém území a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Miroslav Lang. Chtěl bych poděkovat hráčům za předvedený výkon a
budu doufat, že nám forma vydrží i do příštího zápasu v Záblatí.

OP starších přípravek:
[20. 10. 2013] FK Chelčice – TJ Blatná “B” 7:2 (4:1)
Branky Chelčic: V. Pícha 4, J. Krampl, V. Daněk, M. Tlapa
Sestava FK Chelčice: R. Zíka – T. Koberna, T. Tlapa, V. Daněk, T.
Nekovář – V. Pícha, J. Tlapa, J. Krampl, M. Tlapa
Soupeř ze středu tabulky nám byl vyrovnaným protivníkem. My
jsme se ujali vedení, hráči z Blatné vyrovnali, my jsme ale do konce
prvního poločasu ještě třikrát skórovali. Na začátku druhého poločasu jsme dali dvě branky, pak jsme jednou inkasovali, ale poslední
slovo jsme měli opět my.
Podzimní část sezóny jsme ukončili s bilancí jedenácti výher a tří
porážek, což nám vyneslo velmi pěkné 4. místo v tabulce, a to jen
kvůli horšímu skóre. Ve 14 zápasech jsme vsítili úctyhodných 128
branek, což je čtvrtý nejvyšší počet ze všech mužstev. Inkasovali
jsme pouze 45 gólů, což je po Volyni druhý nejnižší počet společně
s Blatnou „A“. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za předvedené
výkony, nasazení a bojovnost. Podzimní část sezóny hodnotím velmi
kladně. Výkony našich hráčů jsou příslibem do budoucna.

[16. 10. 2013] FK Chelčice – TJ Dražejov 9:3 (4:1)
Branky Chelčic: J. Tlapa 4, V. Pícha 4, T. Koberna
Sestava FK Chelčice: R. Zíka – V. Daněk, T. Koberna, T. Tlapa, T.
Nekovář – J. Tlapa, V. Pícha, J. Krampl, M. Tlapa
V zápase s Dražejovem se nám hra příliš nedařila. Přesto jsme byli
po celý zápas lepším týmem. Hrál se spíše bojovný než pohledný
fotbal. Obrana pracovala spolehlivě, hráči Dražejova příliš možností
ke skórování neměli.
trenér Václav Mareš
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Ze života spolků
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CHELČICKÉ ŠTĚSTÍ V BAVORSKU
V sobotu 12. října 2013 vyrazil dětský divadelní soubor Chelčické
štěstí na zkušenou ke svým sousedům do Bavorska. Navštívili jsme
známou ovocnářskou oblast Lallingen–Winkel, kde nás v ovocnářské zahradě přivítala opravdová Královna moštu Bianca a paní
Christina Fuchs.
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Ochutnali jsme skvělý mošt a poslechli si pohádku o princezně Růžence, která se nastydla ve svém zámku. Naším úkolem bylo princeznu vyléčit různými poklady, které nám poskytuje příroda. Díky
listům maliníku, jitrocele, šípkovému keři a medu se nám podařilo
princeznu brzy uzdravit a mohli jsme na své cestě pokračovat dále.

V městě Deggendorf na nás již netrpělivě čekali v místním Domově s pečovatelskou službou (Wohnheim Lebenshilfe Deggendorf),
neboť se těšili na pohádku, kterou jim předvedeme. Bylo nám ctí
zde uvést naši letní premiéru Tajemný výlet do Země Nezemě motivovanou příběhem O Petru Panovi. Publikum bylo skvělé. Po celou dobu představení nás všichni povzbuzovali a nikomu nevadilo,
že nemluvíme právě jako rodilí mluvčí. Rádi bychom touto cestou
poděkovali panu Danielu Hronkovi, který pro nás po celou dobu výletu zajišťoval překladatelské služby. Jako poděkování za odehrané
představení jsme dostali bohaté občerstvení, výborný dýňový koláč
a také od srdce věnovanou básničku. Po příjemně stráveném odpoledni jsme se ubytovali v hotelu Landgasthof Räucherhansl, kde
jsme si až do večera užívali pohádkových pokojů a skvělých služeb
včetně hotelového welness centra s perličkovou koupelí a saunou.
V neděli ráno, když se na nás vesele usmálo podzimní sluníčko, jsme
vyrazili do zážitkového centra Bayern Park, které dětem i dospělým

nabízí celodenní povyražení na atrakcích, jako jsou kolotoče, horská
dráha, obří tobogán, hrad se střílnami a mnoho dalšího. Tady jsme
si vyzkoušeli, jaké je to být kosmonautem v kosmické přípravce,
zaskákali si na nafukovacím hradu, projeli se vláčkem krajinou plnou skřítků, tunelů a kouzelných houbiček a osvěžili se na vodním
tobogánu. Než jsme se nadáli, den utekl jako voda a museli jsme se
vypravit k domovu. Příjemně unaveni, s hlavou plnou zážitků jsme
se v podvečer šťastně vrátili do Chelčic.

Moc děkujeme všem, kteří pro nás výlet plný zážitků připravili, zejména paní Martě Krejčíčkové, která pro nás celý výlet zorganizovala, a jejím přátelům Honzovi a Terezce, kteří se nám během celého
víkendu ochotně věnovali, a také paní Sieglinde Gotzler z dobrovolnického centra „Mach mit“ Deggendorf.

Finančně byla akce významně podpořena v rámci projektu „Setkávání CZ-AT-DE: Zdraví nás baví“ na rozvoj dobrovolnictví MŠMT,
ve kterém spolupracuje naše sdružení Mája-Tvořivé Chelčice s o.s.
LUDMILA. Věříme, že již brzy budeme moci přivítat naše bavorské
přátele na oplátku u nás v Chelčičích.
Děti z divadelního souboru Chelčické štěstí
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Pěkná hodinka
Listopad je pro sbor dobrovolných hasičů Lomecka, jak se od letošního roku chelčičtí, černěveští, libějovičtí, nestáničtí, truskovečtí a
újezdecko-hvožďanští hasiči nazývají, měsícem pořádání martinské
Pěkné hodiny. Letos připadla na Martina 11. listopadu.
Členové DHL Chelčice oslovili známé podnikatele a díky nim bylo
do tomboly, která je každoročně velmi oblíbená, nachystáno 161
hodnotných cen. K tanci a poslechu hrála tak jako v posledních letech dechová kapela „Doubravanka“, za kterou již tradičně přijeli
členové fanklubu. Svou účastí náš sbor podpořili jako každoročně
přátelé z Libějovic, Újezdu, Vodňan i Černěvsi. Letos poprvé nedojel pan Karel Kieweg, libějovický hostinský, který vždy přispíval
k dobré zábavě; letos po dlouhé nemoci zemřel.

jsme se všichni přidali se zpěvem. Nakonec jsme se roztančili na
píseň Lady Carneval a rovnou jsme se vrhli na tvoření na jednotlivých stanovištích: poznávání přírodnin, hádanek podzimu, tvoření s
ježečkem či vytváření malovaných kompotů nebo ozdobných skleniček s kořením. Nechyběly ani sportovní disciplíny. Následovala
velká odměna v podobě pečených brambor v popelu, jablečných
buchet a výborného horkého kakaa. Než přestal deštík, tak jsme si
zatančili a vše v klidu snědli v domově. Do krásně zavlažené připravené jámy jsme na závěr odpoledne vysadili novou odrůdu jabloně
od šlechtitele pana ing. Jakubce. Vyzkoušeli jsme nové lopatky a
rozcházeli jsme se radostní a šťastní. To byl pro víly Barevničky a
celý chelčický domov největší dárek!

Co závěrem? Pěkná hodinka se vydařila, přítomní si zazpívali i zatančili. Uvádět zde, kolik z přítomných bylo z Chelčic, by bylo jen
opakováním minulých let. Zábava byla poslední písničkou ukončena
v půlnoci a přítomní odcházeli spokojeni jak s kapelou, tak i s tombolou.
Petr Janka
starosta SDHL

Slavnost Zamykání přírodní
zahrady v chelčickém domově
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomohli s přípravou a vlastní
realizací celé slavnosti, všem, kdo napekli výborné ovocné buchty,
gymnaziální kapele a velice děkujeme Kristýnce Rejžkové za všechny nápady a celoroční pomoc se všemi zajímavými workshopy a
tvořeními v přírodní zahradě.
Projekt „Přírodní zahrada v Chelčicích – místo setkávání a tvoření
pro všechny bez rozdílu handicapu“ byl realizován v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Rozvoj venkova a krajiny“ v rámci
„Podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, včetně
oblasti zemědělství a myslivosti“.

Zamykání přírodní zahrady ve čtvrtek 10. října 2013 byla krásná
slavnost a vílám Barevničkám se podařilo roztančit zahradu Chelčického domova sv. Linharta. Přestože jsme měli obavy, zda nám
počasí bude přát, v 10 hodin dopoledne jsme zveřejnili na webových
stránkách domova, že workshop se konat bude, a nakonec přišlo 65
malých i velkých účastníků.
Celá slavnost začala uvnitř domova krásnou pohádkou o barevném
podzimu a pomoci víl Barevniček.
Kristýnka Rejžková, koordinátorka celého environmentálního programu našeho domova, přivítala
všechny malé i velké návštěvníky,
představila jim jednotlivé víly Barevničky, které měly za úkol celé
odpoledne provázet všechny zahradou a tvořit se všemi na jednotlivých stanovištích. V zahradě nám
zahrála skvělá studentská kapela
oktávy Gymnázia lidovky a my

Nositelem projektu bylo občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice
(žadatel) a Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. (realizátor).
Rádi bychom Jihočeskému kraji poděkovali za možnost uspořádat
kvalitní workshopy a neformální setkání s environmentální tematikou. Věříme, že se tímto projektem podařilo propojit činnost několika na sobě nezávislých sdružení – klubů OS Mája-Tvořivé Chelčice,
místní sociálně terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta,
o.p.s., Mateřské školy v Chelčicích a široké veřejnosti v podobě zapojení neorganizovaných dětí, jejich rodičů a seniorů. Mnozí ze zúčastněných se nebáli přijít s novými nápady a doslova „přiložit ruku
k dílu“, čehož si velmi vážíme. Chelčice se díky tomuto projektu
mohly pro rok 2013 stát centrem šíření pozitivních environmentálních myšlenek, které spojují bez rozdílu a bariér a jsou základem
občanské sounáležitosti, sebepoznání a principů trvale udržitelného
rozvoje.

			
			

Za Chelčický domov sv. Linharta,
o.p.s., Klára Kavanová Mušková,
Za o.s. Mája-Tvořivé Chelčice,
Ing. Kristýna Rejžková
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Tvoření v domově sv. Linharta bez hranic
Možná jste si všimli, že k nám do domova pravidelně v pondělí přijíždějí na tvoření ženy z výrobního družstva Otava ze Lhenic, dále
lidé z Alzheimercentra z Louckého Mlýna z Vodňan a senioři z Centra sociální pomoci z Vodňan.

10

odpočinout a setkat se s jinými lidmi, např. při času tvoření, kdy se
nemusí pospíchat a kdy se na chvilku ten běh životem zastaví.
Velice si vážím všech dobrovolníků a mých kolegyň z našeho domova, že trpělivě celý rok připravovali různé tvořivé aktivity, různé
techniky a bez ohledu na svůj volný čas či odměnu dokázali dávat
druhým. Děkuji Vám každé z Vás!
Je také osvobozující si uvědomit, že při všech jednotlivých kurzech
a tvoření nebyl důležitý primárně výsledek (ač je příjemné a milé si
odnést svůj výtvor domů a potěšit jím i druhé), ale proces té či které
tvorby, radost z činnosti samé.
Naším cílem, a vnímám to jako i poslání domova, je povzbuzovat a
vést k tvořivé myšlence, předkládat dostatek příležitostí k vlastní seberealizaci, vést k úctě k životu a sobě samým a nenásilnou formou
integrovat lidi se zdravotním postižením, seniory, lidi s jakýmikoli
limity do nabídky činností a tvořivých akcí na Chelčicku, kde se
přirozeně setkávají s dětmi a veřejností.

To, proč k nám tolik lidí bez rozdílu věku a handicapů jezdí a rádi
se vracejí, je prosté. Každá lidská bytost se potřebuje realizovat a
hledat smysl svého žití. Tvoření jakýchkoli předmětů, vyjadřování
se malbou či sochami se vrývá nesmazatelně do vyjadřování každého z nás a patří k naší osobnosti. Mám velikou radost z každého
byť malého úspěchu těchto výtvarníků a fandím jim v každé jejich
snaze. V minulém týdnu jsme měli návštěvu žen a jednoho muže
z Centra sociální pomoci a malovali jsme velké obrazy letících andělů. Nebyli to obyčejní andělé, byly to vzpomínky na lidi v našem
životě, kteří se nesmazatelně vryli do paměti jako andělé. Jeden překrásný obraz byl anděl maminky této jedné babičky, a celé tvoření
bylo jednou vzpomínkou na maminku, která zemřela této ženě v 10
letech. Obraz byl překrásný a zalitý slzami nás všech, kteří mohli
být účastni tohoto tvoření. Byl to pro mě velký zážitek a dar, že jsem
s těmito dříve narozenými lidmi mohla tvořit.
Uvědomila jsem si, jak je pravdivé, že jedna věc je všem lidem ve
všech kulturách společná: všichni toužíme být milováni a toužíme
být povzbuzeni. Sochařské, keramické a jakékoli výtvarné tvoření
může také sloužit jako skvělý prostředek k harmonizaci a radosti
lidí. Pomáhá lidem, kteří se cítí sami a opuštěni, kteří si potřebují

Děkuji všem, kteří pomohli v průběhu celého roku ke splnění těchto našich dlouhodobých cílů, ke zkvalitnění a rozšíření kulturní a
společenské nabídky nejen domova, ale i celého regionu Chelčicka.
Tvořením, radostí a pokojem naplněné svátky vánoční
za celý Chelčický domov sv. Linharta přeje
Mgr. Klára Kavanová Mušková

Keramičtí andělé z Chelčic
Ráda bych pozdravila všechny děti, malé dětičky i slečny v keramickém kroužku, všechny rodiče i prarodiče, kteří do výtvarného klubu
o.s. Mája-Tvořivé Chelčice pravidelně docházejí.
Jsem na vás všechny pyšná, co jste v tomto roce všechno dokázali vytvořit. Krásné sošky, zvířata, kachle s obrázky na zeď, svícny,
poštovní schránky a ty překrásné anděly v letošním předvánočním
čase… jak říkala moje
babička, „velká krása“! V minulém týdnu
vás přišlo do domova
sv. Linharta na keramiku rekordních 36
dětí a rodiče nám pomáhali ve stoje. Jsem
moc ráda, že jsme se
dokázali máčknout a

vejít se všichni k několika
stolům, a to i na chodbě.
Vytvářeli jsme opět krásné vánoční sochy andělů
a já si uvědomila, jak je to
nedávno, kdy jsme je tvořili v minulém roce. Když
jsem si je pak druhý den v
klidu prohlížela, uvědomila jsem si, jak jsou úplně
jiné a zcela jinak krásné,
než tomu bylo v roce minulém a předminulém a před a před…
Jste velcí umělci a těším se, až si je vystavíte na štědrovečerní stoly
a zapálíte si u nich svíčky…
Radostné a šťastné Vánoce přeje Klára z keramického kroužku
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„Osobnostní růst ženy hledající své místo na trhu práce i v sobě samé“
• Prezenční motivační kurz určený pouze pro ženy. Vzdělávání bude organizováno ve skupině
Poté účastnice kurzu pracovaly na plánu osobního rozvoje – musely
Ve dnech 1. a 2. listopadu a 8. a 9. listopadu 2013 se v Chelčicích kozhruba
8 žen.
si ujasňovat hodnoty a priority, vytvořily si mapu oblastí zátěže a
nal
první seminář
v rámci motivačního kurzu „Osobnostní růst ženy

stresu (sebepoznání, návyky, odolnost proti stresu) s cílem nalezení
své místo na trhu práce i v sobě samé“. Jde o sebezážitkový
•hledající
Jedná
se o sebezážitkový program, při kterém se
střídají teorie a modelové situace, řízená
vlastní životní spokojenosti.
program, při kterém se střídají teorie a modelové situace, řízená disdiskuze
a vlastních
sdílení vlastních
zkušeností.
kuze
a sdílení
zkušeností. Skupinu
osmi žen vede zkušená
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Pojetí vzdělávacího kurzu vychází z konkrétních potřeb a požadav-

z firmy Facilita CZ, s.r.o., Mgr. Kateřina Geislerová.
•lektorka
Tento
motivační kurz je veden odbornými lektory
firmy
Facilita
CZ, s.r.o.
ků účastnic.
Program
staví především
na silných stránkách a dodává

sebevědomí. I když se během kurzu otevřou citlivá místa v člověku,
Účastnice kurzu se seznámily s metodami a formami psychohygieny,
•relaxace
Tentoa mentálního
motivační
kurz se bude na území spolupráce
projektu 9x opakovat.
lektorka s nimi dokáže pracovat, navrhne řešení a umožní tak dotyčzdraví, s možnostmi použití těchto metod ve
né ženě, aby svůj
problém řešila a postoupila zase dál.
soukromém
i profesním
a dále také s–možnostmi
vzniku
•svém
Místo
semináře
č. životě
1: Chelčice
Klubovna
o.s. Mája-Tvořivé
Chelčice
stresových situací, s jejich signály a možnostmi řešení, se způsose uskuteční
v novém
roce vČech
Prachaticích,
Truskovicích,
(klubovnu vlastníDalší
o.s.kurzy
Rozkvět
zahrady
jižních
- MAS).
by zvládání krizových situací, s fázemi vzniku syndromu vyhoření,
Frymburku, Lhenicích a dále na dalších místech území projektu spomožnostmi akurzu:
prevencí jeho
předcházení,
odhalováním
stereotypů
•s Rozsah
24 hodin
(4 výukové
dny).
lupráce podle zájmu účastnic.
v jednání a komunikaci, s právy žen v pracovně právních poměrech
•a Termíny
a časová dotace semináře č. 1: pátek 1.
11. 2013
(4 hod.),
sobotapartnerství
2. 11. 2013
hod.),
jejich dodržováním.
Projekt
„Rozvoj
místního
a (8
trhu
práce“,
CZ.1.04/5.1.01/77.00132
je
realizován
O.S.
„Rozkvět
zahrady jižpátek 8. 11. 2013 (4 hod.), sobota 9. 11. 2013 (8 hod.).
ních Čech – místní akční skupina“ a partnery v rámci Operačního
• Další místa seminářů č. 2 – č. 9: Truskovice, Frymburk,
zájmu území projektu
programu dále
Lidskémísta
zdroje dle
a zaměstnanost

spolupráce.

Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká re-
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„
m
•
•
•
•
•
•
•
•

publikaa studijní materiály jsou hrazeny z projektu
• Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory
www.portalprace-jiznicechy.cz
„Rozvoj místního partnerství a trhu práce“.

•

• Cílové skupiny tohoto semináře: rodiče s dětmi (pouze matky), potenciální/budoucí rodiče
osoba pro
informace
možné přihlášky:
(pouze ženy), rodiče samoživitelé/samoživitelky (pouzeKontaktní
ženy), osoby
pečující
o azávislého
člena rodiny
(pouze ženy), osoby pečující o osobu blízkou (pouze ženy),
dlouhodobě
nezaměstnané ženy (déle než
Ing. Jaroslava
Mitášová
6 měsíců), fyzické osoby starší 50 let (pouze ženy), uchazečky
o
zaměstnání,
ženy, které mají zájem
tel.: +420775508564
osobnostně růst.

•

• Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení.

•

http://www.masrozkvet.cz/

Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5. 1. 01/77.00132 je realizován O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“
a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká republika.

Adventní zpívání v plném proudu
Jako každý
již začátkem
začali
wrok,wi letos
wjsme
. p
o r tlistopadu
a l p
r každý
a cpá- e - j i z n i c e c h y . c z
tek se zkouškami adventních písní a koled. I v letošním roce divadelní spolek Chelčické štěstí zaštítil tyto zkoušky a náš letitý kapelník
Libor Čajan se svou manželkou Ivou k nám do souboru přivedli ještě
baskytaristu Vlastu a klávesistu Tomáše, takže už jsme velká kapela.
Na flétny nás doprovází Tadeášek a Kubík a máme se ty páteční
podvečery všichni pohromadě báječně.

Když byste se někdo chtěl přidat, bereme každého zájemce jak o
zpívání, hraní či o pomoc při Živém betlému, který jsme již také
začali zkoušet.
Se všemi se těšíme na viděnou při adventním zpívání o 3. adventní
neděli, 15. prosince od 14 hod. u vánočního stromu před školkou a
také na Štědrý den při Živém betlému od 14.30 hod.
Ráda bych také poděkovala za celoroční práci, trpělivost a lásku ke
všem malým hercům v divadelním souboru Kristýnce Rejžkové a
přeji nám všem klidné a zpěvem a vůní prodchnuté Vánoce.

Klára KM

Pr
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Památník Petra Chelčického zakončil svou letošní sezónu s Janem Zrzavým
Patrně jste si všimli krásných plakátů s červenou Kleopatrou s názvem Návrat Jana Zrzavého do Vodňan. Také studenti z vodňanského gymnázia se přidali k této myšlence a putovali pěšky po stopách
Jana Zrzavého až do Chelčic, kde Jan Zrzavý také pobýval a rozprávěl se svým přítelem a zpovědníkem P. Františkem Srubkem.

12

Skupina 25 studentů připutovala 1. listopadu na svátek Všech svatých do Chelčic, kde navštívila Památník Petra Chelčického a bývalou faru, Chelčický domov sv. Linharta, kde přebýval do roku 1980
P. František Srubek.
Studenti byli nadšeni všemi interaktivními prvky v Památníku středověkého myslitele Petra z Chelčic, zhlédli film o Janu Zrzavém a
meziválečné avantgardě, prohlédli si místa, kde Jan Zrzavý tvořil
(kaple sv. Máří Magdalény Na Lázni apod.) a také si sami vytvořili skicu suchým pastelem v těchto krásných místech starobylých
Chelčic.
Touto návštěvou studentů z Gymnázia Vodňany jsme zakončili již
4. sezónu Památníku Petra Chelčického a těšíme se na všechny návštěvníky zase od dubna roku 2014.
		
		

Za Památník Petra Chelčického,
Mgr. Markéta Cinádrová
a Mgr. Klára Kavanová Mušková

Benefiční Vánoce 2013 s Chelčickým domovem sv. Linharta
Je nám ctí, že Vám budeme v letošním adventním a vánočním čase
moci představit krásná výtvarná díla našich uživatelů domova, a to
jak při výstavě ve spolkovém domě Na Dolánku v Pištíně (vernisáž proběhla v sobotu 30. listopadu, výstava bude probíhat do 6.
prosince), tak při adventních tradicích v Chelčicích (15. prosince
v Obecním hostinci) i při programu Živého betléma na Štědrý den
před domovem sv. Linharta.

Podstata spočívá v tom, že obrazy a výrobky, které vytvořili naši
uživatelé a přátelé, jsou na prodej. Pokud bychom se na cenu terapeutických obrazů zeptali expertů, pak se budeme pohybovat v řádech
tisíců korun. Necháme na Vás, jak oceníte práci a snahu tvůrců. Nejde o cenu barev či papíru, ale o ocenění vztahu, o podporu někoho,
kdo ji potřebuje, ale nečeká na ni s nataženou rukou, ale nabízí vám
výměnou kousek sebe sama...
Prodej obrazů formou benefice probíhá jako dražba... jenom zde nebudeme klepat kladívkem, ale Vy sami rozhodnete, za jakou cenu se
obrazy prodají a kolik peněz za ně získáme.
U každého obrazu můžete nalézt takové malé srdíčko. Pokud si obraz chcete koupit, napište tam částku a své jméno. A teď vstupujeme
do té fáze „dražba“ .... pokud po vás přijde někdo další a do srdíčka
napíše vyšší částku a své jméno, obraz je jeho, ale jen do té doby,
než jej přeplatí někdo další.
O aktuální ceně budeme průběžně informovat na webových stránkách domova. Benefiční prodej bude ukončen o Štědrém dni přesně
v 15 hodin. Cena dosažená v tuto chvíli je cenou prodejní.
A proč celou dobu mluvíme o benefici? Jde o to, že částka dosažená
tímto prodejem o Štědrém dni bude zdvojnásobena Nadací Divoké
husy, která náš domov podpořila.

Zároveň všem příznivcům a podporovatelům domova budeme moci
také nabídnout výborné bezinkové likéry, pečené vánoční čaje, echinaceovou tinkturu na podporu imunity, krásné keramické výrobky,
svícínky a mnoho dalšího. Přijďte se podívat a podpořit nás…
Finance budou využity na spolufinancování provozu Chelčického
domova sv. Linharta, konkrétně pak na nákup materiálu pro tvorbu
uživatelů, neboť tvůrčí aktivity mají pro uživatele velký terapeutický význam a především jsou u nich šťastní.
Jak víte, chelčický domov je financován přibližně ze 60 % ze státních dotací, a téměř polovinu rozpočtu musíme sehnat od dárců či
prodejem vlastních výrobků – nebo jako letos beneficí.

Takže v tomto případě skutečně platí, že „kdo rychle dává, dvakrát dává“.
Mgr. Klára Kavanová Mušková,
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
a Ing. Marta Krejčíčková, členka správní rady domova
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Knihovna Petra Chelčického zve na

VÁNOČNÍ OZDOBNÉ
BALENÍ DÁRKŮ,
které se koná v sobotu 7. 12. 2013 od 14 hod.
v Obecním hostinci v Chelčicích.
Zkusme se v hektickém předvánočním čase na chvíli zastavit a strávit příjemné odpoledne workshopem, během kterého nám paní aranžérka Hanka Milotová ukáže nové a zajímavé techniky balení dárků
a výroby ozdob.
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K vidění budou i netradiční nápady balení lahve, knihy či textilu.
Každý zájemce si s sebou přinese 2-3 dárky a pod vedením paní
aranžérky si je zabalí.
Poplatek činí 249 Kč. V ceně je veškerý obalový a zdobicí materiál
a hlavně velice zajímavé tipy a nápady. A navíc na Vás bude čekat
sladký kousek ke kávě.
Pokud letos chcete své blízké a kamarády překvapit krásně a netradičně zabaleným dárkem, určitě přijďte.
Pro nahlášení účasti kontaktujte sl. Vítovcovou na tel. 776 279 710
nebo e-mailem: AndreaVitovcova@seznam.cz

Poděkování panu starostovi
Jaroslavu Havlovi
Ráda bych touto cestou poděkovala panu starostovi Jaroslavu Havlovi za ochotu a všestranou podporu, kterou nám poskytl při pořádání benefiční adventní výstavy výtvarných děl a ostatních výrobků
uživatelů Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. v obci Pištín.
Velmi si vážíme toho, že si při své pracovní vytíženosti našel čas
na spolupráci při řešení přípravy a instalaci celé výstavy. Za vše mu
patří opravdu upřímné poděkování.

PF 2014

Za Sdružení přátel Chelčického domova sv. Linharta
Jana Božovská
Výstava byla zahájena slavnostním programem v sobotu 30. listopadu 2013 ve spolkovém domě „Na Dolánku“ v obci Pištín, která má
zároveň záštitu nad touto výstavou.
Při vernisáži vystoupil dětský pěvecký sbor při ZŠ a ZUŠ Skřivánek pod vedením pana Josefa Zaplatílka, výstavu uvedl starosta
obce Pištín pan Jaroslav Havel a ředitelka Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s. Mgr. Klára Kavanová Mušková.

Krásné Vánoce a nový rok plný zdraví,
tvořivé práce a samých příjemných
překvapení přejí uživatelé a zaměstnanci
Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

Výstava obrazů bude trvat v obci Pištín do 6. prosince a přístupná
bude ve spolkovém domě každý den od 16 do 18.30 hod.
Výtvarníci Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
Milí přátelé,
Město Netolice pořádá

Přivítání Paní Zimy
a adventní řemeslný trh
v neděli 8. prosince 2013 na netolickém náměstí
www.netolice.cz

chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám v domově pomáhají, ať
už je to Obec Chelčice a její zaměstnanci, dobrovolníci, rodiče uživatelů, členové správní a dozorčí rady, členové klubů o.s. Mája-Tvořivé
Chelčice a všichni další příznivci a přátelé z blízkého i vzdáleného okolí.
Upřímné díky!
Uživatelé a zaměstnanci Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS
V CHELČICÍCH 2013
Obec Chelčice ve spolupráci s o.s. Mája-Tvořivé Chelčice, Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.
a příznivci chelčických aktivit připravila pro všechny zájemce pestrý adventní a vánoční program.
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!

7. 12. — Kurz balení vánočních dárků

25. 12. — Boží hod vánoční

Knihovna P. Chelčického zve všechny zájemce na kurz, kde
se naučíte mnoho netradičních způsobů balení dárků. Kurz se
koná od 14 hod. v Obecním hostinci v Chelčicích, vede ho
profesionální aranžérka paní Milotová, cena kurzu je 249 Kč.

• 11 hodin – mše svatá v kostele sv. Martina

15. 12. — III. adventní neděle
• od 14 hod. adventní přání a zpívání u vánočního
stromu – letos opět před mateřskou školkou
• soutěž pro děti u vánočního stromu o krásnou vánoční
ozdobu (prosíme děti a rodiče, aby si nosili ozdoby
s sebou na 14 hod.)
• zpívání adventních písní a koled dětským souborem
Chelčické štěstí společně s rodiči

26. 12. — Svátek sv. Štěpána
• 11 hodin – mše svatá v kostele sv. Martina

1. 1. — Nový rok
• Slavnost Matky Boží Panny Marie
• 11 hodin – mše svatá v kostele sv. Martina

5. 1. — Chelčická obchůzka Tří králů

a Tříkrálový koncert

• od 14.30 hodin bude v obecním hostinci zpěv, tvořivá
dílna plná přání, ozdob a voňavého cukroví společně s
kulturním vystoupením dětí z MŠ Chelčice a dětského
divadelního souboru Chelčické štěstí

• od 10 hodin budou dvě skupiny dětí ze souboru Chelčické
štěstí chodit naší vesnicí po obchůzce Tří králů.

• předání drobné pozornosti občanům od Obce Chelčice a
občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice

• Výtěžek z letošní sbírky bude rozdělen pro charitativní
účely obce Chelčice a pro uživatele se zdravotním
postižením z Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

24. 12. — Štědrý den
• od 14.30 hodin můžete před kostelem sv. Martina prožít
Živý betlém s koledami i koledníky, zvířaty i nebeským
andělem. U vánočního stromu před mateřskou školkou
bude letos k dispozici i Betlémské světlo.
• Nebude chybět ani dětský punč, svařené víno pro dospělé a
benefiční prodej výrobků, které i v letošním roce připravují
lidé se zdravotním postižením z Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s. Letošní prodej vánočního punče podpořila
Nadace Divoké husy, která výtěžek prodeje zdvojnásobí.
• Přivítáme od chelčických hospodyň malý talířek cukroví
pro návštěvníky i koledníky. Zaneste jej prosíme do
Chelčického domova sv. Linharta. Moc děkujeme.
• Štědrovečerní mše svatá začne v kostele sv. Martina
v 16 hod. Celebrovat bude P. M. Nikola.

• Od 15.30 hodin bude v kostele sv. Martina Tříkrálový
koncert – jste všichni zváni!

Přejeme Vám všem klidný předvánoční čas,
láskyplné Vánoce a nový rok 2014 plný zdraví a
optimismu.
Také v příštím roce se těšíme na společné setkávání
s Vámi.
Obec Chelčice ve spolupráci
s o.s. Mája-Tvořivé Chelčice

