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„Obyčejnost lidství“
v Chelčickém domově
svatého Linharta
Je májový večer a prší. Stejně jako tato obyčejná věta našeho „žití v čase tady a teď“, dostává také život v Chelčickém domově sv. Linharta nový rozměr „každodennosti“ a „obyčejnosti svého lidství“.
Již asi skoro všichni v Chelčicích zaregistrovali, že se „na faře svítí, větrá, a něco se děje“…
kromě krásných nových střech nad hlavní budovou, maštalemi i přístřeškem na dříví, květin
v oknech, rekonstrukce zdi na zahradě a mnohého dalšího přibyl zde především pohyb lidí…
Společně se sociálními pracovnicemi Markétou, Stáňou a Hankou můžeme v Chelčicích
potkávat také Davida, Káťu, Martinku a Péťu
(a taky psa Áju).
Tito všichni se zapojili do života nejen v domově sv. Linharta, kde kromě domácích prací v domově i na zahradě společně tkají, glazují a tvoří, ale také přirozeně prolnuli do životního pulsu naší obce, a z toho mám velikou radost. Například si vzali za své starost o květinovou výzdobu u pomníku Petra Chelčického,
pravidelně připravují příjemné prostředí v Klubovně OS Mája-Tvořivé Chelčice (uklízí zde,
topí, připravují pohoštění atd.) a také pomáhají dopolední pátky v Mateřském Klubíčku maminkám s dětmi. Svůj život v domově, tak jako
všichni ve svých rodinách, si zpestřují procházkami a výlety (např. David s Hankou si vyšlápli s přáteli z Domova sv. Anežky na Libín nebo
všichni společně jeli na výlet na „Cipískování“
do Písku apod.).
Život v Chelčickém domově sv. Linharta ožil
také díky chodu domova pro veřejnost. Někteří senioři a maminky na mateřské dovolené si pravidelně odebírají obědy, které si domov nechává vozit z Vodňan, výborná je také
již od počátku spolupráce se všemi zaměstnanci obecního úřadu (velké poděkování patří panu Františku Vlkovi za všechnu nezištnou
pomoc). Podařilo se také navázat hezké vztahy
s chelčickými spoluobčany, kteří kromě mnoha
darů do domova oživují a zpestřují život v domově svým vlídným slovem, darovanou květinou do záhonku či v květináči… Také chelčický domov ožil dětmi – každou sobotu navštěvují keramický a sochařský kroužek děti s rodiči a chodba domova už několikrát zavoněla keramickou pecí a glazurami či barvítky…
- pokračování na str. 5 Klára K. M.

info@chelcice.cz

www.chelcice.cz

Slavnosti květů 2010

První májový den proběhl již 8. ročník tradiční cykloturistické akce ChelčickoLhenického mikroregionu.
Letošní ročník byl na startu zpestřen například prezentací Místní akční skupiny
Rozkvět zahrady jižních Čech v prostorách Sportbaru, kde se prezentovaly členské obce obou našich mikroregionů, podpoření žadatelé a příjemci dotací v rámci
SPL MAS Rozkvět. Dále mikroregion v rámci propagace letošního ročníku Slavností květů a Slavností plodů prodával originální trička s motivy obou akcí v letošním roce (případní zájemci si je mohou stále zakoupit na obecních úřadech). Dále se
v průběhu zahájení prezentovalo Občanské sdružení Devětsil Truskovice se svým
sortimentem bohatého občerstvení, které pro tuto příležitost připravily jeho členky.
Představily se i nově vzniklé sociálně terapeutické dílny Chelčický domov sv. Linharta pod záštitou Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou, který zde nabízel široký sortiment svých výrobků.
Na akci se prezentovali i další sponzoři – Unie ovocnářů jižních a západních Čech,
Zemcheba Chelčice s.r.o. a Česká pojišťovna, a.s.
Vzácným hostem letošního ročníku Slavností květů byl i poslanec Parlamentu České republiky za náš volební obvod a starosta Prachatic ing. Jan Bauer.
Celé akci přálo jako vždy, i navzdory předchozímu prvomájovému dešti, pěkné počasí, a tak se více než 200 účastníků mohlo vydat na tradiční trasu s ovocnářskou tematikou. Cyklisté mohli zavítat do sadů, pěstitelské pálenice, k ovocnářům nebo na
souběžně probíhající zahájení cykloturistické sezóny v Netolicích, kde mohli v průběhu celého dne shlédnout další zajímavý program. Večer proběhla tradiční kulturně společenská akce Zpívánky multiinstrumentalisty Víti Šebka.
Celá akce se díky organizátorům a technickému a zdravotnickému zajištění ze strany firmy Zemcheba Chelčice s.r.o. obešla bez větších komplikací a opět se setkala
s mimořádnou odezvou.
Těšíme se na podzimní Slavnosti plodů a 2. ročník ovocnářského jarmarku ve
dnech 5. – 6. listopadu 2010 v Malovicích, kde hlavním tahákem bude jistě vystoupení skupiny Čechomor. Součástí podzimních slavností je samozřejmě i cykloturistická akce se stejným zaměřením, která se uskuteční v sobotu dne 2. 10. 2010.
Jménem mikroregionu Chelčicko-Lhenického, MAS Rozkvět a ostatních spolupořadatelů si Vás dovolujeme na tyto významné slavnosti pozvat již dnes.
Za mikroregion Chelčicko-Lhenický
Jiří Iral, předseda svazku
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Zápis č. 4/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 21. 4. 2010
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, František Krump
Ověřovatelé: Miroslav Vavruška, František
Krump
Omluveni: ing. Lucie Aiznerová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2010 ze dne
17. 3. 2010.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení rozpočtu pro rok 2010.
Odstoupení od žádosti o pronájem
bytu.
Nabídka na odkoupení zpevněných
ploch na komunikacích v k.ú. Chelčice.
Žádost o úpravu vjezdu k bytovce
čp. 17.
Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 3/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 17. 3. 2010 (trvá
bod 16/c z jednání ze dne 11. 11. 2009). Bez
připomínek. č. 4/2010/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Miroslava Vavrušku a Františka Krumpa. č.
4/2010/2
ad 3) OZ jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2010. Příjmy celkem
5 702 884 Kč, výdaje celkem 17 329 347
Kč, financování 13 011 075 Kč (poskytnuté
úvěry). č.4/2010/3
ad 4) OZ bere na vědomí odstoupení p.
Böhma od žádosti na pronájem bytu 1+0 a
zároveň opětovně vyhlašuje záměr na pronájem tohoto bytu s příslušenstvím o výměře 34 m2 v budově VÚZ Chelčice čp. 123.
Podmínkou pronájmu je stanovena úhrada
kauce ve výši 20 000 Kč. č. 4/2010/4
ad 5) OZ bere na vědomí opakovanou nabídku ZD Chelčice na odkoupení zpevněných ploch na místních komunikacích
v k.ú. Chelčice. Odkládá rozhodnutí ve
věci do doby prověření vlastnických vztahů k dotčeným plochám. OZ ukládá starostovi prověřit další skutečnosti v této věci.
č. 4/2010/5
ad 6) OZ bere na vědomí žádost o úpravu
vjezdu k bytovce čp. 17 a pověřuje starostu
zajistit provizorní úpravu v rozsahu pozemku ve vlastnictví obce. č. 4/2010/6

ad 7) OZ schválilo příspěvek ve výši 3 000
Kč pro VC Chelčice na pořádání akce Chelčický dolíček. 5 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování. č. 4/2010/7/a

Modernizace místních
komunikací Chelčice
Situace kolem projektu „Modernizace místních komunikací Chelčice“ v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad se dále komplikuje a rozhodnutí odkládá
„Dne 30. 4. 2010 Výbor Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad přijal usnesení, kterým rozhodl o přebodování celé 6.
výzvy. Dále dne 21. 5. 2010 Výbor na základě doporučení ministra financí Eduarda Janoty schválil kompletní přehodnocení
všech projektů, které byly předloženy v 5.
výzvě ROP Jihozápad. Výbor zároveň zrušil své usnesení z loňského listopadu, kterým schválil k podpoře seznam 177 úspěšných žádostí 5. výzvy.
Výbor Regionální rady dále schválil změnu
některých metodických principů, které vyplynuly z jednání se zástupci Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Mimo jiné bude zrušeno námitkové řízení členů Výboru Regionální rady. Projekty 5. výzvy pak budou
vedle interních hodnotitelů Úřadu Regionální rady bodovat i hodnotitelé externí,
jejichž seznam bude poskytnut na vědomí
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Samotný proces přehodnocení projektů 5.
výzvy se naplno rozběhne začátkem měsíce června poté, kdy Výbor Regionální rady
schválí aktualizovaný Operační manuál (interní metodická dokumentace). Přehodnocení projektů bude ukončeno nejpozději do
30. září 2010. Projekty se budou přehodnocovat na základě původních podkladů předložených v rámci 5. a 6. výzvy – ze strany
Úřadu Regionální rady Jihozápad nebudou
žadatelé oslovováni k doplnění předložených materiálů. Po schválení seznamu projektů k financování Výborem Regionální
rady budou oznámeny výsledky hodnocení
prostřednictvím seznamu příjemců na webových stránkách Úřadu Regionální rady,
kdy neúspěšní žadatelé obdrží Oznámení o
důvodech zamítnutí projektu a úspěšní žadatelé obdrží Oznámení o schválení projektu k financování.“
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Věřím, že i po novém přebodování našeho projektu zůstaneme na předních příčkách v hodnocení, nebudou se výrazně měnit hodnotící kritéria a celou akci se nám
nakonec podaří zrealizovat pouze s časovým posunem.
S ohledem na již vynaložené síly a nemalé finanční prostředky by opačné rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu bylo pro
naši obec minimálně diskriminační a obecní zastupitelstvo by v tomto případě mělo
zaujmout rozhodné stanovisko a poskytnutí
již přislíbené dotace se domáhat všemi prostředky.
Jiří Iral, starosta obce

KNIHA – přítel člověka?
V poslední době zůstávají v Knihovně Petra Chelčického regály plné knih nedotčené čtenářovým okem. Samozřejmě pár čtenářů se najde, ale ne tolik, kolik by si knihy
zasloužily. A já si kladu otázku: Proč lidé
nečtou? A může vůbec být kniha přítelem
člověka stejně tak jako pes či jiný domácí
mazlíček? Tyto otázky netrápí jen mne, ale
jsou dnes velice aktuálním tématem nejen
pro knihovníky, ale i knihkupce a učitele.
Dnes se skutečně málo čte a jako hlavním
viníkem jsou označována média. Lidé raději večer usedají k televizi a jejich děti k počítači, kde se baví skrze sociální sítě nebo
hrají hry. A četba se rázem stala ne příliš
vyhledávanou dobrovolnou aktivitou.
Dalším důvodem klesajícího zájmu o četbu
je to, že není dostatečně podporována v rodinném prostředí. Rodiče by měli investovat více času do čtení knih dětem, neb to je
tím prvním krokem pro budoucí vztah dítěte a knihy. Každý den stačí jen chvilka hlasitého čtení, která vám může být nápomocná ke komunikaci s dětmi. A nejen to. Četba totiž ovlivňuje naše vnímání, poznávání,
pozornost a vývoj řeči. Čtením si rozšiřujeme slovní zásobu a zároveň vnímáme gramatická pravidla. A hlavně kniha může být
i naším přítelem, od kterého se dozvídáme
cenné informace nebo si s ním zpříjemňujeme volné chvilky. Se kterým si vytváříme
svůj vlastní svět a utíkáme před tím reálným, uspěchaným. Pojďme si tedy číst nejen bulvární noviny a letáky z Penny Marketu, ale i opravdové knihy!
A nebo nám stačí pouze fakt, že prostě jen
umíme číst?
Andrea Vítovcová
knihovnice KPCH Chelčice

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
v Chelčicích 28. – 29. 5. 2010
Volební okrsková komise:
předseda – František Hloch
člen – RSDr. Jiří Hřebíček
zapisovatel – Martina Lukešová
člen – Blanka Iralová
člen – Barbora Jakubcová
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů byl v obci
Chelčice celkem 267.
Úřední obálky byly vydány 165 voličům.
Počet odevzdaných úředních obálek a počet platných hlasů v našem okrsku byl 164.
Účast voličů v naší obci byla 61,8 %.

Jak jsme v obci volili:
Věci veřejné – 23 hlasy
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – 5 hl.
Občanská demokratická strana – 47 hlasů
Česká strana sociálně demokratická – 19 hl.
TOP 09 – 37 hlasů
Křesťan. a demokrat. unie – Českosl. strana
lidová – 6 hlasů
Strana zelených – 6 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy – 8 hl.
Suverenita – blok J. Bobošíkové, strana
zdravého rozumu – 5 hlasů
Dělnická strana sociální spravedlnosti – 6
hlasů
Strana svobodných občanů – 2 hlasy

SLOVO PANA FARÁŘE
DO CHELČICKÉHO
ZPRAVODAJE
Milí přátelé, bratři a sestry, moji drazí Jihočeši!
Dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil. Možná se ptáte, proč Vám píši prostřednictvím našeho zpravodaje. Dnes mám
jediný důvod, abych se s Vámi se všemi
rozloučil a zároveň Vám poděkoval za společně prožité chvíle.
V naší církevní organizaci katolické církve
je zvykem, že my kněží jsme svými nadřízenými po určitém období nebo z různých
důvodů překládáni na jiná místa. A tak je to
i v mém případě. Místem nového působení
se mi od prvního července letošního roku
stane metropole Moravy Brno, kde budu
působit v jejím středu v kostele sv. Máří
Magdalény.

Když se obracím na šest let svého působení v Chelčicích (2004-2010), jsem naplněn
velkou vděčností Pánu Bohu. Potkal jsem
zde řadu výborných, kvalitních lidí, kterých si nesmírně vážím a od nichž jsem se
mnohému naučil, především v praxi života.
Zvláště chci poděkovat za krásnou spolupráci místnímu panu starostovi Jiřímu Iralovi, křepickému starostovi Františku Markovi, svým drahým farníkům, ale také Vám
všem, které jsem potkával při různých příležitostech (bohoslužbách, koncertech,
křtech, pohřbech atd.).
Nemůžu opomenout na tomto místě dílo,
které se nám s pomocí Boží společně podařilo vykonat, a tím je generální oprava našeho farního kostela sv. Martina v Chelčicích (2005). Další velkou radostí, na místě bývalé fary, je výstavba Chelčického domova sv. Linharta, kterému jsem požehnal
letos na Velký pátek. Obrovské díky všem,
kteří pracují pro toto bohulibé dílo! Musíme být vděční Pánu Bohu, že jsme se těchto velkých darů dočkali a že se takto můžeme těšit z historických, kulturních, sociálních a náboženských skvostů celého našeho okolí.
Velmi mě těší, že kromě opravených staveb
vzrostla i živá stavba, a tou je život našeho farního společenství. Svědčí o tom bohatá návštěvnost našich pravidelných bohoslužeb. Na tomto místě chci ze srdce poděkovat všem, kteří na tom mají podíl, když
mi byli velkou pomocí a oporou. Za všechny chci na tomto místě jmenovat a zároveň velmi děkovat svým nejbližším spolupracovníkům, a to panu Václavu Machovi
staršímu za dlouholetou pomoc a paní Kláře Kavanové Muškové za její obětavou práci pro farnost a celou obec.
Když píši tyto řádky, rekapitulující mé působení, uvědomuji si i své nedostatky a chyby. Proto vás všechny upřímně prosím o odpuštění, jestliže jsem vám jakýmkoliv způsobem ublížil nebo vám neprojevil službu
lásky, jaká se vyžaduje od duchovního otce.
Moji nejmilejší!
Loučím se tedy s Vámi se všemi a přeji
Vám jen to nejlepší. Zůstaňme věrní Pánu
Bohu a nezapomínejme na dar víry, který
nosíme ve svých srdcích a který projevujeme pravidelnou účastí při nedělních bohoslužbách a přijímáním svatých svátostí.
Zvlášť myslím na vás, děti, a prosím vás,
abyste pokračovaly v nauce náboženství,
a tak více poznávaly a milovaly nebeského Otce.
Mého nástupce přijměte, prosím, s velkou
láskou. Je to zkušený, skromný a obětavý
kněz. Otevřte mu, prosím, svá srdce, protože jeho, jak ho znám, je otevřené pro všech-
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ny dokořán. Vytvořte mu zázemí domova,
A
ať se mezi Vámi cítí dobře, a tak společně
D
vytvoříte rodinu Božích dětí.
N
Z celého srdce se za Vás modlím a žehI
nám každému z Vás! Zároveň také prosím
C
o modlitbu.
E
					
Váš duchovní otec Patrik Maturkanič

Poděkování duchovnímu otci
P. Patrikovi
V těchto dnech jsme každý z nás do svých
domovů dostali pozvání od ThDr. Patrika
Maturkaniče Ph.D. na poutní místo Lomeček, kde bude v sobotu 26. června 2010 se
všemi příchozími slavit mši svatou na rozloučenou před odchodem k duchovní službě v Brně. Po této mši svaté bude následovat představení páté knihy otce Patrika
s názvem „Liturgický rok v praxi“ a bude
tato kniha k dispozici pro všechny zájemce.
Otec Patrik mezi námi v Chelčicích, na Lomečku a v Bavorově působil šest let od července 2004 a za tuto dobu kromě pěti svých
publikací stihl opravit kostel sv. Martina v Chelčicích, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bavorově, zvelebit poutní mariánské místo na Lomci, které prožívalo
svou renesanci při řadě poutí, Fatimských
dnech a slavení svátostí (křtů, svateb apod.)
a v neposlední řadě se věnoval stovkám rodin, jednotlivcům, ať už poutníkům, farníkům, významným osobnostem nebo lidem
ve veřejném životě. Těžko zde vyjmenovat
a vyčíslit široký záběr všeho, čím náš život
v našem regionu i v samotných Chelčicích
otec Patrik obohatil.
Vážený otče Patriku,
rádi bychom Vám alespoň touto příležitostí srdečně poděkovali za všechnu laskavost,
Vaše přátelství, probdělé noci prací a modliteb za nás všechny, za Váš motiv k vytrvalému „boji se životem“, za sílu, kterou umíte rozdávat, i když se na Vás valí těžkosti ze všech stran a sám jste někdy na konci svých sil… Upřímně si toho všeho vážíme a přejeme Vám naději ve smysl těchto
všech věcí, Boží požehnání všude tam, kde
budete působit a také hodně zdraví a síly
pro nadcházející dny.
Nechť Váš život překypuje novým; ať máte
sílu začít znovu v novém Duchu a v pravdě. Všichni na Vás budeme rádi vzpomínat
a kdykoli pojedete do našeho kraje, máte
v Chelčicích dveře otevřené…
		
S úctou a láskou
obyvatelé obce Chelčice
a farníci Římskokatol. farnosti Chelčice
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Zprávy z radnice
Památník Petra Chelčického vítá své návštěvníky již v plném proudu
myšlenku Petra Chelčického, a to jeho odkazu v díle Síť víry. Doc. akad. arch. Petru
Kovářovi se podařilo zhmotnit tuto myšlenku do modulů konopných sítí 30 cm na 30
cm a dřevěných panelů prostupujících prostor svou subtilností a také důležitým umělým osvětlením celé expozice LED světelným systémem.
Věcné a historické informace o životě a
učení Petra Chelčického a o souvislostech
jeho doby budou v širším kontextu (husitství, kořeny jeho reformních názorů, založení Jednoty bratrské, její vývoj…) ještě
prezentovány v digitální podobě v prostorách třetího patra, tzv. badatelny.
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Zprávy z radnice
„Obyčejnost lidství“ v Chelčickém domově sv. Linharta
- pokračování ze str. 1 Často si uvědomuji, když se do „Linharta“
vracím např. od studentů z gymnázia, jak
zvláště v tomto domově platí, že jsou „různé dary, avšak jeden duch“… Jak vidíme,
není snadné vytvořit společnost založenou
na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože
lidská bytost je svobodným tvorem a jeho
svoboda zůstává křehkou. A jak nesnadné je hledání „správných zřízení lidských
věcí“, které je úkolem pro všechny naše generace i nás samotné.

Každodenní život v domově přinesl nabíd
ku života, který nelze naplnit pouze z vlastních sil… a zvláště to platí pro naše přátele se zdravotním či mentálním postižením.
A přesto svou přítomností domova, všech
těchto lidí, jejich láskou, nás v Chelčicích
(a nejen zde) mohou tolik obdarovat… Naplňují nás do té míry, jak se jí otevřeme…
Přeji nám všem, milí přátelé, otevřenost pro
lásku nevadnoucí s podzimním listím ani
netuhnoucí pod závějemi zimy. Život, který
má svůj smysl a který má své pokračování,
který záleží na každém z nás…
		
Klára K. M.

Poděkování Mateřské škole
Vážený pane starosto,
využívám možnosti napsat Vám při příležitosti ohodnocení práce Mateřské školy
Chelčice, která je ve správě Vašeho vedení.
Zaměstnankyně MŠ úzce spolupracují již
několik let s naším Centrem sociální pomoci Vodňany při zajišťování programu – pásma písní a básní dětí z MŠ pro seniory CSP
Vodňany a mohu nejen já osobně, ale i naši
senioři posoudit neustále narůstající nadstandardní kvalitu v edukaci dětí v této náročné práci.
Na Vaše paní učitelky se vždy můžeme s
důvěrou obrátit, a jim tedy od nás náleží
velké poděkování.
Děkuji za vstřícnost a kvalitní spolupráci.

Prvními návštěvníky, kteří si mohli prohlédnout celý „chod“ třech pater Památníku Petra Chelčického s jeho interaktivním
prvky, regionální i historickou část expozice Petra Chelčického i dokument o Petru Chelčickém, byli cykloturisté Slavností
květů, 1. května 2010. Od té doby Památník
slouží široké veřejnosti, zájemcům o historii, religionistiku Petra Chelčického, pro
badatele spisů Petra z Chelčic i pro náhodné kolemjdoucí turisty…
Způsob prezentace expozice je pozitivním
kompromisem naučného a zábavného pojetí muzejní expozice. S důrazem na jejich
význam jsou předvedeny historické reálie,
které jsou k dispozici, a základní faktografie života a myšlenek Petra Chelčického.
Přízemí Památníku Petra Chelčického je
zaměřeno na region nejen Chelčicka (s názvem „Chelčicko v čase“), ale také na celou
Památkovou zónu Libějovicko-Lomecka a
na význam Chelčicko-Lhenického mikroregionu. Druhou důležitou složkou Památníku jsou herní (interaktivní) prvky hmotného charakteru, zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže, pro které je také Památník určen.
V přízemí, v regionální části „Chelčicko
v čase“ a „Libějovicko-Lomecko“ naleznete kromě mnohých propagačních materiálů
(mapy, brožury o regionu, dárkové předmě-

ty chráněných dílen Domova sv. Anežky a
Chelčického domova sv. Linharta) tyto informační panely: Současnost Chelčic, Historie Chelčic, Kostel sv. Martina v Chelčicích, Libějovicko-Lomecko, Ohlas Petra Chelčického na Vodňansku, Ohlas Petra Chelčického na Chelčicku, Libějovicko,
Chelčicko-Lhenický mikroregion, svazek
obcí, Občanské sdružení Rozkvět zahrady
jižních Čech – MAS a Malovicko, Lomecko, Truskovicko. Dále v přízemí začíná historická expozice Petra Chelčického se dvěma panely: Petr Chelčický a Petr Záhorka ze Záhorčí. V prvním patře kromě dalších exponátů, interaktivních prvků středověké módy a možnosti shlédnout zajímavý dvanáctiminutový dokument o osobnosti Petra Chelčického je pět panelů s těmito stěžejním tématy: Za novou, lepší církev,
Proti násilí, Za novou společnost, Dílo Petra Chelčického a Chelčický – učitel Jednoty bratrské. V druhém patře, v tzv. badatelně, jsou, kromě interaktivního prvku možnost psát brkem a inkoustem na replice středověkého pulpitu, ještě dva panely týkající se odkazu Petra Chelčického v literatuře:
Znovuobjevení Chelčického a Vybrané tituly z literatury o Chelčickém.
Prvky mobiliáře výstavy jsou navrženy
jako atypy v soudobém duchu, jednoduše a účelně s velkým důrazem na stěžejní

S pozdravem Daniela Davidová
Instruktorka sociální péče
v Centru sociální pomoci Vodňany

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci svá jubilea:
3. 5. Eliška Jordáková, 71 let, Chelčice 17

Myšlenka i realizace architektonického návrhu patří dvěma architektům, a to doc.
akad. arch. Petru Kovářovi a ing. arch. Doře
Kovářové, libreto výstavy a historickou garanci nad expozicí Petra Chelčického zaštiťuje PhDr. Jaroslav Boubín, CSc., koordinátorkou projektu a realizace Památníku
Petra Chelčického je Mgr. Klára Kavanová Mušková a celý projekt Dědictví po stopách předků finančně realizuje Místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech ve
spolupráci s Obcí Chelčice díky Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova a jeho Programu rozvoje venkova.
V Památníku Petra Chelčického se na setkání s Vámi těší
Mgr. Klára Kavanová Mušková

6. 5. František Slavík, 55 let, Chelčice 120
11. 5. Marie Cardová, 80 let, Chelčice 51
17. 5. Marie Machová, 72 let, Chelčice 40
18. 5. ing. Marta Tůmová, 60 let, Chel. 95
20. 5. Vojtěch Valenta, 65 let, Chelčice 84
6. 6. Jiří Schovanec, 15 let, Chelčice 39
7. 6. Petra Holečková, 15 let, Chelčice 13
11. 6. Jan Konvička, 65 let, Chelčice 108
13. 6. Barbora Kellnerová, 5 let, Chel. 20
13. 6. Johana Štindlová, 1 rok, Chelčice 88
15. 6. Anna Kvasničková, 70 let, Chel. 67
22. 6. Matěj Šmíd, 1 rok, Chelčice 16
24. 6. Filip Pultar, 18 let, Chelčice 115
Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a
osobní spokojenost.
2. 4. 2010 se narodil Radce Krumpové a
Zdeňkovi Říhovi syn Adámek.
Rodičům blahopřejeme a Adámkovi přejeme hodně zdraví a všechno dobré.
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Chelčický Škrpál
Dne 14. dubna 2010 se u chelčického obecního úřadu sešlo asi 100
účastníků a 20 psích miláčků (převládali retrívři), aby se po krátké
prezentaci vydali na jednu ze tří tras (8, 13 a 15 km). Počasí bylo
nádherně slunečné, takže se šlapalo moc pěkně.

mi barevnými tabulemi, interaktivními pohyblivými prvky a především nádherným výhledem do korun jarních listnatých a jehličnatých stromů. Manželé Slavíkovi nám zařídili česky mluvící průvodkyni, která s námi celou stezkou až k tzv. „vysokému vejceti“ prošla a provázela svým výkladem. Toto „vejce“ byla obrovská dřevěno-železná konstrukce rozhledny ve tvaru spirál, která umožnila pozvolný výstup na vrchol, odkud bylo možné pozorovat celý Bavorský les s překrásnou zdravou jarní vegetací.
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Slavnosti květů 2010 - fotogalerie (Foto: Ivan Janota)
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Na Pražáku mezi židovským hřbitovem a hřištěm byl nachystán závod v orientačním běhu s velkou účastí dětí. Doporučuji všem vydat
se na tuto procházku, protože je tam všude moc hezky a pěkné výhledy do krajiny. V cíli každý účastník obdržel medaili (tu opět navrhl i vyrobil p. František Slavík) i účastnický list. Ve Sportbaru se
bylo možné občerstvit i byl přichystán pro vyhladovělé výborný guláš. Velké díky patří Frantovi Slavíkovi za celou přípravu 4. ročníku CHŠ, ačkoliv se sám nemohl účastnit (byl hospitalizován). A těšíme se na příští toulání se našim krásným blízkým okolím. Díky
všem za účast v letošním a těšíme se opět na příští, již pátý ročník Chelčického Škrpálu.
Věnceslava Jakubcová

Putování po Národním bavorském parku
Měsíc květen je také měsícem výletů a nových zážitků. I s občanským sdružením Mája-Tvořivé Chelčice, s Klubem pohody a zábavy, jsme vyrazili v sobotu 29. května na výlet plný krásné přírody a
čistého ovzduší - do Národního bavorského lesa (Nationalpark Bayerischer Wald), do areálu Tier-Freigelande.
Na tomto celodenním výletě jsme dopoledne mohli podrobně sledovat horský smíšený les, kde ve výšce pod korunami stromů stinného listnatého a jehličnatého lesa vede dřevěná vysoká stezka dlouhá 1 300 metrů. Je chráněná drátěnými sítěmi, doplněná naučný-

Po obědě jsme ve skupinkách samostatně procházeli zvířecím parkem, kde je možné pozorovat na různých turistických trasách množství velkých zvířat obtížně sledovatelných ve volné přírodě. Je zde
možné pozorovat 45 druhů místní zvířeny, včetně jejich životních
zvyklostí i významu pro ekologicky zdravý les. Jsou zde rozsáhlé výběhy a voliéry, na které nejsme zvyklí z našich zoologických
zahrad… Můžeme zde pozorovat teplomilné ptačí druhy jako výra
velkého, krkavce, tetřeva, káně lesní či včelojeda, velké býložravce jako např. zubra, který má velký význam směrem k „prapřírodě“,
dále rysy vyhubené již před 150 lety, velké šelmy jako např. vlka,
mohutného všežravce medvěda hnědého nebo např. divoká prasata zabezpečující častým přerýváním lesní půdy důležitou úlohu pro
přirozené zmlazení lesa. S cílem zajistit přežití poslední jihoněmecké populace vydry říční v Bavorském lese jsou zde prezentována
i opatření druhové ochrany. Význam odumřelého dřeva, suchých a
přestárlých stromů s dutinami, které zde na stezkách hojně potkáváme, názorně přibližují i čtyři druhy sýčků žijících v lesích národního
parku jako „doupní hnízdiči“.

Byl to den velkých zážitků v přirozeně čisté a bohaté přírodě, a i
když nás na stezkách zastihla bouřka, nepokazila nám krásný dojem
z výletu do Národního bavorského lesa.
Rádi bychom všichni poděkovali manželům Slavíkovým za zprostředkování hezkého májového výletu.
Klára Kavanová Mušková
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TJ Dražejov – FK Chelčice A 2:7 (1:0) Remta 6, Valenta
Dražejovští vstoupili do utkání s cílem co nejvíce favorita potrápit
a velmi dlouhou dobu se jim to dařilo. Zlom v utkání přinesl pokutový kop Remty v 70. minutě, který znamenal vedení 3:2. Hra hostů se poté uklidnila a ti ve zbytku zápasu navýšili skóre až na konečných 7:2.
FK Chelčice B – Volyně B 1:0 (0:0) Brůžek
Domácí pustili soupeře do vážnější šance během zápasu pouze jednou. Jejich efektivita v útoku však byla velmi špatná. Vítězný gól
vstřelil až v nastavení Brůžek.
Přípravka
FK Chelčice – Vodňany 1:13 (0:4)
Naši nejmenší hráči vstřelili svůj historicky první mistrovský gól.
Za předvedený výkon a bojovnost zaslouží velké uznání a věříme, že
se budou střelecky prosazovat i nadále a čím dál častěji.

domů hostujících hráčů, která se odrazila od břevna. Opět nezklamali fanoušci hostí svým nevhodným chováním.
Rozhodčí: Poklop
IV. třída
FK Chelčice – Drahonice 3:0 (1:0)
Rothschedl, Šácha z pen., J.Dušek
Domácí nastoupili se Šáchou v brance a ve vyrovnaném utkání nakonec houževnatého soupeře přehráli.
OP mužů
FK Chelčice – Malenice 8:0 (5:0)
Ondok, Šácha 2, Turek, Trobl, Remta, Kopenec
OP starších přípravek
FK Chelčice – Vodňany 1:13 (0:4)
Kulíř – Žlábek, Brejcha 4, Hubáček, Vondrášek 2, Hrachovec

FK Chelčice – Sokol Střelské Hoštice 2:1 (1:1)
Kopenec, Remta – Kokrda
Domácí v úvodu nevytěžili nic z několika šancí, a tak se v první půli
ujali vedení hosté po chybě v rozehrávce domácích, ti ještě do přestávky vyrovnali Kopencem.
Druhý poločas přinesl další velké trápení domácích na všech postech
a s přibývajícími minutami to vypadalo na zisk hostí. Ti dokonce
mohli v závěru utkání rozhodnout ve svůj prospěch, ale neměli dostatek štěstí. Naopak dvě minuty před koncem utkání rozhodl o zisku tří bodů pro domácí střídající Turek, který po pěkné individuální
akci naservíroval přihrávku k rozhodující brance Remtovi.

Dohrávka 10. kola OP starších přípravek
FK Chelčice – SK 1908 B 0:8 (0:2)
Střelci: Faja, Petráň 2, Šín, Šimek, Kinkor, Holín

OP mužů Strakonice
Chelčice A – Bavorov 5:3 (3:1) Kopenec a Remta 2, Šácha – Carda, Šrámek, Kautman
Hosté šli do vedení v 6. minutě po chybně zahrané malé domů, kdy
obráncům vypíchl míč Carda, obešel Nováka a do prázdné branky
otevřel skóre. To však bylo ze strany hostů pro první poločas vše.
Vyrovnání zařídil ve 21. minutě z trestného kopu Kopenec. Tentýž
hráč otočil vývoj zápasu na stranu domácích v 35. minutě dalším
trestným kopem ze 30 metrů. Balon odražený od břevna trefil nešťastně zasahujícího Líkaře do hlavy a odrazil se do branky. Ve 40.
minutě zvyšoval Remta na 3:1, který po ukázkovém vysunutí od
Jakše s přehledem zakončil. V poslední minutě první půle mohl ještě Šácha navýšit vedení domácích z penalty, ale Líkař jeho mizernou
střelu kryl. Své zaváhání napravil Šácha v 53. minutě, kdy sám před
Líkařem již nezaváhal a tvrdou ranou jej překonal po čtvrté. V 59.
minutě zvyšoval Remta krásným volejem již na 5:1. Domácí se vývojem utkání viditelně uspokojili a hosté za tři minuty využili jejich
další hrubky v obraně. Na 5:2 snižoval v 62. minutě Šrámek. Za další tři minuty to již bylo jen o dvě branky. Za hosty se trefil Kautman.
Zbytek utkání, který byl plný nepřesností na obou stranách, již změnu stavu nepřinesl.

O. P. starších přípravek
FK Chelčice – Sokol Sedlice 0:0 (0:0)
Hosté přijeli pouze v pěti, a tak se naše výrazně mladší mužstvo dočkalo historicky prvního bodového zisku. Blahopřejeme.

OP starších přípravek
FK Chelčice – Volyně 0:13 (0:6)
FK Chelčice – Slavoj Volyně 1:0 (0:0) Šácha
Oba týmy postrádaly ve svých sestavách několik opor a tomu také
odpovídal vývoj zápasu. Domácí sice měli většinu utkání herní převahu, hosté se snažili hrozit z brejků a šance si vytvářeli zejména
v první půli. Ve druhém poločase již byla převaha domácích jednoznačná. Výsledek nakonec určil Šácha dorážkou nepovedené malé

22. 5. přípravky st.
FK Chelčice – SK Otava Katovice 1:6 (0:2) Kulíř – Bálek 4,
Koucký2
Naši benjamínci opět podali výborný výkon a proti věkově vyrovnanějšímu soupeři zaznamenali solidní výsledek. Třetí brankou v soutěži se blýskl Ondra Kulíř a pochvalu trenéra si vysloužili všichni hráči.

TJ Lom – FK Chelčice 2:2 (0:1) Remta, Šácha
V utkání aktuálně druhého se třetím mužstvem přeboru se od začátku dostávali do šancí hlavně aktivnější domácí, ale jejich muška
byla značně vychýlená. Vedení se tak ujali hosté brankou Remty. Ve
druhém poločase byl Chelčickým vyloučen Ondok, ale domácí měli
nadále problémy se zakončením. Hosté naopak přidali druhou branku Šáchou a tentýž hráč měl v závěru utkání i další vyloženou příležitost ke zvýšení, ale podle pravidla nedáš, dostaneš se domácím podařilo pět minut před koncem snížit a v nastaveném čase z trestného
kopu i vyrovnat. Dá se konstatovat, že remíza byla zasloužená. Protože vedoucí Poříčí nezaváhalo, zvýšil se náš odstup na první příčku
na tři body. Hosté opět nevyužili hráče z lavičky, což jistě není dobrý
dobrý počin ve vztahu k zapojení mladých hráčů do kádru.
B mužstvo mělo volno
Termíny dalších zápasů a turnajů po skončení
mistrovských soutěží:
19. 6. 19.00 dokopná
27. 6. neděle od 15.00 h přátelský zápas DJK Gattersdorf – FK Chelčice odjezd z Chelčic 11.30
4. 7. účast delegace zástupců oddílu na oslavách 40. výročí DJK
Grattersdorf odjezd 6.30h
24. 7. Turnaj Petra Chelčického (Chelčice, Bavorov, Strunkovice,
Vodňany)
7. 8. Turnaj Strunkovice nad Blanicí
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Oznámení
Divadelní soubor Chečické štěstí
připravuje novou premiéru

Není omezen věkem a je vítán každý, kdo si chce chvilku odpočinout tvořením a odreagovat se např. točením na kruhu nebo vytvářením sochy či keramiky.

Dětský divadelní soubor Chelčické štěstí opět omladil a pod vedením režisérky Kristýny Rejžkové Vás srdečně zve na svou novou
dětskou premiéru, která se uskuteční při příležitosti letošní chelčické pouti sv. Máří Magdaleny v pátek 23. července 2010 od 19 hodin.
Program bude dále pokračovat večerní lampiónovou slavností za
kostelem s hudbou, tancem i občerstvením.
V nové premiérové hře se jedná o pohádku nejen pro nejmenší; jmenuje se „O vznešené Ježibabě“ a napsala ji Tereza Kratochvílová.
„Přijměte pozvání a vyslyšte kašpárkovo povídání, kterak na
svých cestách na hodnou ježibabu narazil, s vodníkem a čertem na zámek vyrazil, kterak vznešeného prince polekali,
a kouzelnou svatbu společně oslavili.“
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Srdečně všechny zve dětský divadelní soubor Chelčické štěstí
Tento projekt je podporován grantovým programem
Jihočeského kraje

Mateřské Klubíčko zve na společný výlet na
Kozí farmu a ke kováři
Klub mimátek i těch větších rošťáků pomalu končí svou celoroční pouť setkávání v Klubíčku a připravuje pro všechny dvě milá zakončení.
Srdečně všechny děti s rodiči, prarodiči, tetičkami i strýčky zveme
na malé posezení u ohně s písničkami i buřty v pátek 11. června
2010 od 15 do 17 hodin (v prostorách zahrady v Chelčickém domově sv. Linharta) a na náš již tradiční výlet s dětmi na Kozí farmu
do Bílska k manželům Špatným a ke kováři Václavu Ebelovi do
Budyně.
Pojedeme společně auty (prosím o domluvu dvou a více maminek
do auta) v sobotu 19. června 2010 ve 14 hodin od mateřské školky
v Chelčicích. Nejprve se zastavíme u Ebelů v kovárně v Bílsku, kde
si děti budou moct vyzkoušet svůj „kovářský fortel“, a pak budeme
pokračovat do Bílska k malým kůzlátkům, ke společným soutěžím
a dobré, zdravé svačince. Prosíme o příspěvek 100 Kč na svačinu,
ceny pro děti i dárek pro naše hostitele.
Prosíme o nahlášení se Kláře Kavanové Muškové (tel. 776 134 683)
nebo Markétě Cinádrové (tel. 608 076 360).
Srdečně se na Vás všechny těšíme.
			 Maminky z Mateřského Klubíčka

Keramický a sochařský klub
OS Mája-Tvořivé Chelčice
Každou sobotu pro širokou veřejnost z Chelčic a okolí je otevřen
Chelčický domov sv. Linharta pro keramický a sochařský kroužek.

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE
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Kroužek probíhá každou sobotu od 15.30 do 18.30 hodin.
Srdečně Vás všechny zveme.

Kluby OS Mája-Tvořivé Chelčice pomáhají
v Linhartovi
Členové klubů Sboru dobrovolných hasičů i Poker Clubu Chelčice
přišli pomoci se střechami do Chelčického domova sv. Linharta, a to
rovnou dvě soboty. Hasičský klub pomáhal panu Velkovi pokládat
střechu na hlavní budově už před zahájením provozu domova, a to
v sobotu 27. března, a mladí pokerníci pomáhali v sobotu 15. dubna
pokládat tašky na střeše nad maštalemi.
Také klub volejbalistů OS Mája-Tvořivé Chelčice přišel pomoci –
tentokrát na zahradu, kdy nám ing. Pavel Jakubec a Michal Kortan
pomohli v pondělí 24. května odborně ošetřit ovocné dřeviny v sadu
na zahradě.
Rádi bychom jim všem za Chelčický domov sv. Linharta srdečně
poděkovali, neboť každé dobrovolnické práce, zvláště takovéto
„výškově náročné“, si velice vážíme.
Za Chelčický domov sv. Linharta
Klára Kavanová Mušková

Nabídka pracovního místa v Chelčicích
Firma VAFO, s.r.o. Praha výrobce krmiv a pochutin pro zvířata přijme pro nově otevřený provoz v Chelčicích pracovníky na obsluhu
výrobní linky do nepřetržitého provozu.
Předpokládaný nástup: srpen 2010
Požadavky : vyučení
Nabízíme: zázemí stabilní firmy
Dobré finanční ohodnocení
V případě zájmu kontaktujte nás na čísle: 724004181

Zpravodaj obce Chelčice vydává Obecní úřad Chelčice v nákladu 200 ks pod r. z. RR/330727/99.
Šéfredaktor, korektury a redakční práce: Markéta Cinádrová, sběr a příprava příspěvků: Martina Lukešová, Klára Kavanová Mušková, sazba: Václav Mach, tisk: Obecní úřad Chelčice.

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. © 2010 OÚ Chelčice
OÚ Chelčice 123, 389 01 Vodňany, tel.: 383 382 479, e-mail: info@chelcice.cz, http://www.chelcice.cz

CHELČICKÁ POUŤ SV. MÁŘÍ MAGDALENY
23. – 25. července 2010
Obec Chelčice ve spolupráci s občanským sdružením Mája-Tvořivé Chelčice, místními spolky
a Římskokatolickou farností Chelčice srdečně zve všechny občany a rodáky Chelčic na blížící
se pouť sv. Máří Magdaleny.
Z PROGRAMU POUTĚ:
PÁTEK 23. 7.
19,00 hod.

Dětský divadelní soubor OS Mája-Tvořivé Chelčice „Chelčické štěstí“ uvádí pohádkový
příběh "O VZNEŠENÉ JEŽIBABĚ" (pohádka nejen pro nejmenší, napsala Tereza
Kratochvílová¨)
Tento projekt je podporován grantovým programem Jihočeského kraje

20,00 hod.
Letní lampiónová slavnost v prostoru za kostelem sv. Martina
-

příjemné posezení s hudbou, tancem a občerstvením

SOBOTA 24. 7.
38. ročník fotbalového turnaje o Pohár Petra Chelčického

Zúčastní se fotbalové kluby Chelčice, Bavorov, Strunkovice.

20,00 hod.
Taneční zábava
Pořádá klub OS Mája-Tvořivé Chelčice FK Chelčice
Taneční parket u hřiště

NEDĚLE 25. 7.
11,00 hod.
Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Martina
Celebruje P. Miroslav Nikola

14,00 hod.
Soutěž hasičských družstev veteránů v požárním útoku
–
–

•
•

soutěž proběhne na fotbalovém hřišti
k poslechu a tanci hraje dechová hudba Doubravanka

Bohaté občerstvení, pouťové atrakce a zábava po celý víkend
Možnost stánkového prodeje v průběhu poutě. Informace na OÚ Chelčice

