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Léto a naše vlastní představy o „cestách“
„Kdo doopravdy jde, ten si rozdírá kotníky o
kamení, ten zápolí s trním a zkrvavuje si nehty
na klouzající suti. Ani jednoho stupně není při
stoupání ušetřen a jeden po druhém je musí překonat...“ (A. de S. Exupéry).
Prázdniny, dovolená a čas, který můžeme strávit s rodinou, s přáteli a také sami se sebou. Je
tu nové léto 2010 a s ním i nová šance se zastavit… ze srdce Vám to všem, milí čtenáři, přeji.
Možná jsme mysleli, kolik toho stihneme, koho
navštívíme, jak vymalujeme, jaká zvládneme
předsevzetí apod. Myslím, že takovou nabídkou, jak si nejlépe odpočinout a „nabrat novou
mízu“, je i to, že přijmeme, co nám denně dělá
škrt přes rozpočet, že přijmeme nepříjemnosti
dotírající z okolního světa. Může nám to zbořit
vlastní představy o zdárném a ideálním životě,
ale za tu odvahu to myslím stojí… Buď dovolíme, aby byly zničeny naše představy, nebo se
zničíme sami. Potřebujeme silné já, abychom
obstáli v životním zápasu, ale zároveň bychom
měli být schopni toto já opouštět, abychom se
dokázali propracovat do vlastního nitra.
„Dlouho jsem přemýšlel, co je Cesta. Jejím pramenem není nic jiného než zrozené děti, svezené sklizně, uspořádaný dům. Jejím pramenem
je věčnost, kam se navracejí dokonalé věci. Mír
plných stodol, spících ovcí, urovnaného prádla,
mír dokonalosti, mír toho, co je dobře uděláno
a odevzdáno…“ To jsou slova příznačná pro
autora Citadely – Antoina de Saint-Exupéryho.
Ani se nechce věřit, že už uplynulo šedesát let
od jeho posledního průzkumného letu za druhé
světové války, z něhož se nevrátil.
Dochází na své cestě k zajímavému srovnání:
„Poznal jsem totiž, že člověk je zcela podoben
citadele. Rozboří zdi, aby dosáhl svobody, ale
zbude z něho jen stržená a hvězdám otevřená
pevnost… Citadelo, vystavím tě v srdci člověka.“
Čas pro opravdové stavby Vám o letošním létě
ze srdce přeje
		
Klára K. M.

Určitě jste si při svých procházkách Chelčicemi všimli, že i letos byla naše vesnička před hlavní poutí ke sv. Máří Magdaleně „vyfešákovaná a vyzdobená“… Již
čtrnáct dní před poutí se finišovalo: vzorně posekané trávníky, vypleté záhony, malí
divadelníci obden, někdy i každý den zkoušeli svou novou divadelní hru – pohádku
O vznešené čarodějnici … a to v těch největších čtyřicetistupňových horkách na
sluníčku. Všechny přípravy vrcholily v pátek 23. července, kdy obecní zaměstnanci
navozili dřevěné lavičky za kostel k divadelnímu parketu, připravili stánek s občerstvením, navěsili večerní osvětlení a mnohé další. Také i celý divadelní soubor
Chelčické štěstí žil svou novou pohádkovou premiérou, neboť mnozí z nových herců a hereček hráli svou už větší „mluvící roli“ poprvé…
Nastal večer a s ním i vytrvalý déšť. Půl hodiny před premiérou přišel do Klubíčka
pan starosta J. Iral a společně jsme se rozhodli představení ve venkovních přírodních
prostorách zrušit. Bylo ale nepředstavitelné ho malým dětem zrušit úplně, neboť divadlem žily už od začátku prázdnin. A tak muži z různých klubů OS Mája-Tvořivé
Chelčice začali rychle vše přemisťovat
do obecního hostince, uklízet osvětlení
a chvilku po osmé
hodině už bylo vše
připravené pro pohádku O vznešené
čarodějnici, kterou
jsme improvizovaně
sehráli v přeplněném
hostinci. Děti byly
úžasné, nezalekly se
ničeho (jen hlavní místo přečarování čarodějnice v princeznu za velkým stromem
– lípou za kostelem – jsme opravdu nahradit nemohli). Děti měly veliký úspěch a
byly šťastné. Věříme, že tato již třetí generace herců a hereček vyroste do krásy
Chelčického štěstí… Děkujeme všem, kteří se na přípravách představení i nespočet
drobností kolem podíleli, a velké poděkování patří skvělé režisérce sl. Kristýně
Rejžkové za její trpělivost a schopnost improvizace.
- Pokračování na str. 3 -

Klára K. M.
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Zápis č. 5/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 26. 5. 2010

Zápis č. 7/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 30. 6. 2010

Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, František Krump, ing.
Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: ing. Lucie Aiznerová, ing.
Věnceslava Jakubcová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Miroslav Vavruška, František Krump, ing. Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: ing. Lucie Aiznerová, ing.
Věnceslava Jakubcová
Omluveni: Jan Baloušek
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.
2.
3.

Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení závěrečného účtu obce za
rok 2009.
Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Věnceslavu Jakubcovou a ing. Lucii Aiznerovou. č. 5/2010/1
ad 2) OZ jednomyslně schválilo závěrečný
účet obce za rok 2009 s výrokem bez výhrad. č. 5/2010/2

OZ schválilo tento program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zápis č. 6/2010 ze zasedání
Zastupitelstva obce Chelčice
ze dne 7. 6. 2010
Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek,
Miroslav Vavruška, František Krump, ing.
Lucie Aiznerová
Ověřovatelé: Jan Baloušek, František
Krump
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.
2.
3.

Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana
Balouška a Františka Krumpa. č. 6/2010/1
ad 2) OZ jednomyslně schválilo Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí
Chelčice a E.ON Distribuce, a.s. Č. Budějovice na uložení sítě technického vybavení
(kabelové vedení NN) na obecním pozemku p.č. 285/14 pro pozemek p.č. 289/42.
č. 6/2010/2

Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2010, 5/2010 a
6/2010.
Volba ověřovatelů zápisu.
Žádost o změnu v územním plánu.
Žádost o přidělení bytu.
Informace k projektu „Modernizace
místních komunikací Chelčice“.
Příprava pouti sv. Máří Magdaleny ve
dnech 23. – 25. 7. 2010.
Nabídka firmy Galileo corporation na
výrobu www stránek obce.
Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění
usnesení ze zasedání č. 4/2010 Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 21. 4. 2010 (trvá
bod 16/c z jednání ze dne 11. 11. 2009), č.
5/2010 ze dne 26. 5. 2010 a č. 6/2010 ze dne
7. 6. 2010. Bez připomínek. č. 7/2010/1.
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing.
Lucii Aiznerovou a ing. Věnceslavu Jakubcovou. č. 7/2010/2.
ad 3) OZ bere na vědomí žádost majitelů
pozemku č. 199/1 na změnu územního plánu v katastru obce Chelčice. č. 7/2010/3
ad 4) OZ schválilo přidělení bytu 1+0 v budově VÚZ v Chelčicích panu Viktorovi
Svatošovi. č. 7/2010/4
ad 5) OZ bere na vědomí informaci v souvislosti s řešením dalšího postupu projektu „Modernizace místních komunikací
Chelčice“ 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad. č.
7/2010/5
ad 6) OZ projednalo organizaci poutě sv.
Máří Magdaleny ve dnech 23. – 25. 7.
2010. č. 7/2010/6
ad 7) OZ neschválilo nabídku firmy Galileo
corporation na výrobu www stránek obce.
č. /2010/7
ad 8)
OZ jednomyslně schválilo vyhlášení ankety na téma „Komunální volby 2010 v Chelčicích – navrhni si své zastupitelstvo“.
č. 7/2010/8/a

OZ bere na vědomí Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany. č. 7/2010/8/b
OZ jednomyslně schválilo příspěvek Obci
Libějovice ve výši 1 582 Kč na nákup požární nádrže JSDH. č. 7/2010/8/c

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Chelčice podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Volby do zastupitelstva obce Chelčice se
uskuteční v pátek 15. října 2010 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 16. října
2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je Kancelář Obecního
úřadu v Chelčicích čp. 123.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před
konáním voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelé stanovili počet členů zastupitelstva obce pro další volební období
na 7 členů.
V Chelčicích dne 21. 7. 2010
Jiří Iral, starosta obce

OZNÁMENÍ
Podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, vyhlášky Ministerstva vnitra č.
59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů
a ústavního zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji okrskovou volební komisi
pro volební okrsek Chelčice v minimálním počtu jako pětičlennou.
Počet volebních okrsků: 1
Počet voličů: 265
Volební místnost: Chelčice 123 (kancelář
Obecního úřadu)
a na základě § 17 odst. 6 zákona jmenuji
zapisovatelkou okrskové volební komise
Martinu Lukešovou, bytem Chelčice 113.
Jiří Iral, starosta obce
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Zprávy z radnice
- pokračování ze str. 1 Ani lhenická country kapela Abidup se
nenechala zahanbit, počasí se nezalekli a
zatančili nám i v malém sále hostince opět
krásné country tance. Nechybělo ani zapojení veřejnosti do výuky country tanců… a
bylo veselo. Moc Lhenickým děkujeme a
ať se jim daří a zvesela tančí dál!
Déšť ani v noci a v sobotu dopoledne neustal
a sobotní ráno bylo pro fotbalisty i fanoušky již 38. ročníku Poháru Petra Chelčického
ve fotbale neradostné. Fotbalové hřiště bylo
pod vodou a vedení FK Chelčice se muselo
rozhodnout celý pohár Petra Chelčického
zrušit … tak snad příště! Fotbalový klub
Chelčice pořádal alespoň večerní veselici
v místním hostinci, kde k poslechu a tanci
hrála hudební skupina „Talisman ST“.
Nedělní poutní den uvedla mše svatá v kostele sv. Martina celebrovaná P. Miroslavem
Nikolou, který krásně vysvětlil význam sv.
Máří Magdaleny, patronky naší chelčické
pouti. I odpoledne na hřišti bylo již bez deště, a ač se nesešlo tolik hasičů, vše zachránily
ženy hasičky a děti, které si pro úspěch zkusily několik požárních útoků a měly z odpoledne radost. Lidé si popovídali, občerstvili
se, děti se mohly povozit a zaskákat na pouťových atrakcích a Chelčický domov sv.
Linharta se prezentoval výrobky lidí se zdravotním postižením z Domova sv. Anežky.
Myslím, že je velice dobře, i v dobách hospodářské krize, tradici poutě ke sv. Máří
Magdaleně držet a věřím, že se v příštím
roce odváží zapojit do „života poutě“ i
mnozí další Chelčičtí.
		

Klára K. M.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V těchto dnech oslaví
v naší obci svá jubilea:
1. 7. Anna Machová, 92 let, Chelčice 83
13. 7. Anna Kortusová, 77 let, Chelčice 65
1. 8. Anna Vlková, 60 let, Chelčice 93
3. 8. Zdenka Píchová, 60 let, Chelčice 81
6. 8. Jan Turek, 79 let, Chelčice 10
7. 8. Radek Bláha, 15 let, Chelčice 112
8. 8. Marie Turková, 80 let, Chelčice 10
19. 8. Ludmila Stahlová, 80 let, Chelčice 103
25. 8. Václav Tůma, 5 let, Chelčice 118
31. 8. Václav Mach, 75 let, Chelčice 40
Všem oslavencům a jubilantům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a
osobní spokojenost.
12. 7. 2010 zemřel ve věku 79 let pan Jaroslav Konvička, bytem Chelčice 27. Dovolte,
abychom celé rodině vyjádřili upřímnou soustrast.
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Neděle s hasiči
Jak již se stalo tradicí, nedělní odpoledne je při chelčické pouti vyhrazeno vystoupení členů sboru dobrovolných hasičů. Oproti
minulým létům se předvedení své dovednosti při požárním útoku
zúčastnila pouze družstva žen a dětí. Zásahová jednotka a družstvo
starých pánů se letos předváděcí akce neúčastnili z důvodu, že nebylo možno sehnat potřebný počet lidí.
Díky panu Balouškovi Janu staršímu, který zastoupil nepřítomné
mladší strojníky, byl dětmi a ženami předveden požární útok vodou dodávanou přímo z vozidla CAS. Pro neobvyklý zájem dětí se
požární útok v různých obměnách ve složení družstev několikrát
opakoval, nakonec i dětmi z řad přítomných, které držely hadici a
proudnici v ruce poprvé.

Celé odpoledne hrála k poslechu skupina Avalon.
Nedělní pouťové odpoledne se vydařilo, nejen díky pěknému počasí, ale také díky vystupujícím ženám a dětem. Věříme, že se všem
přítomným u nás líbilo.
Za SDH Chelčice
Petr Janka

Kozí farma v Bílsku nás ani letos nezklamala

pětadvacet, jsme si rozdělili do aut a vyrazili jako jedna kolona
přes Bavorov směrem do Bílska. Přivítala nás hostitelka paní Hanka Špatná, která zakládala se svým mužem Františkem celou kozí
farmu. Děti se rovnou vrhly do maštalí, a to přímo mezi ustájené
krásné bílé plemeno koz a kůzlat. Jak můžete vidět na fotografiích,
některé děti se od koz opravdu „ani nehly“. Odvážnější děti krmily
i kozy ve venkovním ustájení tvrdým chlebem a mrkví, „mimátka
z Klubíčka“ si vlezla do venkovního výběhu pro nejmenší kůzlata a
nadšeně vplynula do stáda…

Program volně pokračoval sbíráním „prestižních bodíků“ v projití
štafety mnohých úkolů, ať vědomostních (např. mrňátka skládala
dřevěné prstíky do správných otvorů v dřevěné ruce, větší měly
skládat podle obrázků logický děj příběhu apod.), zručných úkolů
(prolézání dlouhého vaku či chůzi na chůdách nebo „cesta důvěry
tmavým lesem“) či uměleckých dovedností (např. „moje muzicírování“ s vybraným nástrojem apod.). Na všech stanovištích nám
pomáhali rodiče (moc děkujeme truskovickému Děvětsilu za posilu
a pomoc), ale i starší děti a na závěr nechybělo ani společné přetahování, při kterém vyhrála jedna skupina opravdu „jen o prsa“…
Celý školní rok, ve kterém jsme se s dětmi scházeli v různých dětských klubech OS Mája-Tvořivé Chelčice, jsme zakončili velikým
„Nazdar“ a nechyběly ani mnohé ceny pro radost.

V sobotu 19. června rodiče s dětmi, a také s prarodiči, tetičkami
a kamarády se sešli u mateřské chelčické školky, neboť Mateřské
klubíčko, dětský divadelní klub Chelčické štěstí a Keramický klub
pořádaly výlet na kozí farmu k manželům Špatným do Bílska u Bavorova.

Ráno ještě vše vypadalo deštivě a zamračeně, ale po obědě vysvitlo sluníčko a náš sraz před školkou připomínal spíše sraz aut
na stužkování před svatbou. Všechny děti, kterých se letos sešlo na

Paní Špatná nám připravila výbornou a ještě k tomu zdravou svačinu, vynikající kozí sýry s různými příchutěmi a kořením, zeleninku,
pečivo … no, zkrátka, měli jsme se výborně. Nakoupili jsme si sýry
také domů, podívali se na profesionální dojení koz a vyrazili plni
zážitků k domovu. Jak málo někdy „stačí ke štěstí“…
Děkujeme manželům Špatným za krásně strávené červnové odpoledne a také všem těm, kdo s přípravou i uskutečněním výletu pomohli. V září zase v našich klubech na viděnou.
							
		
Klára Kavanová Mušková
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Ze života spolků
Říjnové setkání „Dál společnou cestou“
v Chelčicích

Čtení na dovolenou
Jsou prázdniny a čas dovolených. K tomuto období neodmyslitelně
patří knihy, a tak jsou pro Vás v Knihovně Petra Chelčického připraveny ty, které Vás mohou inspirovat k výletům anebo si je zabalíte
jednoduše s sebou.
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Zde naleznete menší výběr:
FIŠER, M.: Tajemné stezky – od Šumavy k Novohradským horám
Tato kniha chce co nejbarvitěji představit drsný, a přitom romantický kraj Novohradských a také Slepičích hor.
FOKT, M.: Zoologické zahrady České republiky a okolních zemí
Průvodce zoologických zahrad nejen u nás, ale i na Slovensku,
v Německu, Rakousku a Polsku.

V průběhu června mohl Chelčický domov sv. Linharta přivítat přátele z Domova sv. Anežky a z rakouských domovů St. Pius a domova
Důvěry v Tagesstätte. Cílem tohoto projektu bylo společné putování s lidmi se zdravotním postižením naší krajinou (z Protivína do
Vodňan, Chelčic, na Lomec, do Vodňanských Svobodných Hor a na
Helfenburg – a to ve třech dnech), poznat se, rozprávět mezi sebou
a být spolu „na cestě“.

MOUČKOVÁ, M.: Po naučných stezkách – Tipy na výlet ze
všech krajů České republiky
Průvodce do zahraničí – Střední Dalmácie
Cykloprůvodce – Jižní Čechy
Přehledné mapy s cyklostezkami a tipy na zajímavosti a památky
jižních Čech.
DELORME, P.: Skandály princezen – urozené hříšnice
MAYLE, P.: Smetánka z Provence
Italská mafie, britští turisté, francouzští policisté, anglická výchova,
slavné lanýže a slavná vína - to vše se objeví v propletenci děje zábavného a příjemně napínavého.
VIEWEGH, M.: Báječná léta s Klausem
Pokračování knihy Báječná léta pod psa, kde se opět setkáváme
s příslušníky Kvidovy neobyčejné rodiny.
POKORNÝ, V.: Ahoj, mami
Kniha nabízí legální možnost nahlédnutí do nitra mladé slečny K.,
a to prostřednictvím dopisů, které píše své matce po příchodu z českého maloměsta do „velkého města“ pražských reklamních agentur,
castingů a večírků.

1. října 2010 bude tento projekt v Chelčicích pokračovat dál,
a to formou různých kulturních a společenských programů. Rádi
bychom na tento program pozvali širokou veřejnost. V Chelčickém
domově sv. Linharta proběhnou různé fotografické a výtvarné výstavy, pozveme Vás také na reprízu dětského divadelního představení
„O vznešené čarodějnici“, na taneční vystoupení skupiny Ego choreia s názvem „Jen nezblbni“,
vystoupení skupiny „Živelná
pohroma“ a možná uvidíte i
ukázky muzikoterapie a dramatu z Tagesstätte.

A dále nejrůznější detektivní příběhy od Dicka Francise a Agathy
Christie.

Program upřesníme na plakátech a už nyní se s Vámi se všemi těšíme na setkání.

Nejkrásnější české pohádky
V této knize najdete pohádky jako Hrnečku, vař!, Otesánek, O veliké řepě aj.

Chelčický domov sv. Linharta
a Domov sv. Anežky

Andrea Vítovcová
knihovnice KPCH Chelčice

			

PRO DĚTI:
MACOUREK, M.: Mach a Šebestová na cestách
Dinosauři – 200 otázek a odpovědí
Moje první encyklopedie - ZVÍŘATA
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Nišovice - Chelčice B
SO
Chelčice B - Předslavice
NE
Lnáře B - Chelčice B
SO
Chelčice B - Sousedovice B
NE
Číčenice - Chelčice B
NE
Chelčice B - Volyně B
NE
Mnichov - Chelčice B
NE
Chelčice B - Cehnice B
NE
Chelčice B - Drahonice
NE

Dražejov - Chelčice A
SO

Sedlice B - Chelčice A
NE 15:30

Chelčice A - Lom
SO

Osek B - Chelčice A
hlásí

Chelčice A - Lnáře A
SO

Blatná B - Chelčice A
NE

Chelčice A - Stř. Hoštice
SO

Volyně A - Chelčice A
SO

Chelčice A - Štěkeň A
SO

Bavorov - Chelčice A
SO

Chelčice A - Malenice
SO

4. - 5.9.
17:00

11. - 12.9.
17:00

18. - 19.9.
16:30

25. - 26.9.
16:30

2. - 3.10.
16:00

9. - 10.10.
16:00

16. – 17.10.
15:30

23. - 24.10.
15:30

30. - 31.10.
14:00

6. – 7.11.
14:00

21. - 22.8.
17:00

28. - 29.8.
17:00

MUŽI B
IV. třída

Katovice B - Chelčice A
NE
Chelčice A - Cehnice A
SO

MUŽI A
Okresní přebor

14. – 15.8.
17:00

Datum
Úřední začátek

Vodňany - Chelčice
hlásí

Chelčice - Bavorov
hlásí

SK 1908 B - Chelčice
hlásí

Chelčice - Blatná
hlásí

Bělčice - Chelčice
SO 12:00

Chelčice - Katovice
hlásí

Osek - Chelčice
hlásí

Chelčice - Volyně
hlásí

Sedlice - Chelčice
NE 13:15

PŘÍPRAVKA st.
Okresní přebor

Chelčice – Sedlice
hlásí

Štěkeň - Chelčice
NE 10:00

volno

Volyně - Chelčice
hlásí

Chelčice – Dražejov
hlásí

Vodňany - Chelčice
hlásí

Chelčice – Bavorov
hlásí

SK 1908 B - Chelčice
hlásí

Chelčice - Blatná
hlásí

PŘÍPRAVKA ml.
Okresní přebor

Finále 8.6.2011
(místo bude upřesněno)

Semifinále 28.9.2010 15:30
(náhradní termín
28.10.2010)

2.kolo NE 8.8. 17:00
vítěz (Radošovice –
Čestice) - Chelčice A

2.kolo NE 8.8. 17:00
Chelčice B – CIVA Trans
Rovná
(v případě postupu z 1.kola)

1.kolo NE 1.8. 17:00
Chelčice B – Drahonice
(zápas č.1)

OTAVSKÝ ZLATÝ
Český pohár

FK CHELČICE - rozpis utkání - PODZIM 2010

Zpravodaj obce Chelčice			
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Červenec - Srpen

Oznámení
Vzpomínka na akademického
malíře Milana Peterku
Milan Peterka se narodil 7. července 1930 v Chelčicích. Po maturitě
studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde získal
titul „akademický malíř“. Po škole se vrátil domů do jižních Čech,
do Protivína a později do Českých Budějovic.

Ing. Milada Peterková, manželka umělce

O
Z
N
Á
M
E
N
Í

Výstava se bude konat od 4. září do 3. října 2010 v městské galerii ve Vodňanech, vernisáž se koná v neděli 4. září 2010 ve 14.00
hodin.
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V neděli 4. září 2010 bude otevřena v městské galerii ve Vodňanech výstava obrazů Milana Peterky k jeho nedožitým 80.
narozeninám. Na zahájení bude promítnut umělcův medailon a
pokřtěna kniha „Monografie Milana Peterky“.

Oznámení pečovatelské služby
Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. května 2010
došlo k několika podstatným změnám v poskytování pečovatelské
služby mající vliv zejm. na rozšíření poskytované služby.
Pečovatelská služba je nyní poskytována v celém územním obvodu
obce s rozšířenou působností – města Vodňany, tzn. ve městě Vodňany, jeho městských částech a dalších 17 obcích, které spadají do
ORP Vodňany.
Rovněž se zvýšila kapacita pečovatelské služby na 100 osob.
V případě potřeby sdělení dalších informací o poskytování pečovatelské služby nás kontaktujte na telefonním čísle: 604 518 521 či
pište na e-mailovou adresu: pecovatelky@cspvodnany.cz
Za CSP Vodňany
pečovatelky

Mimo svoji výtvarnou činnost se věnoval mládeži, jak na lidové
škole umění, tak na gymnáziu a Pedagogické fakultě v Českých
Budějovicích, kde působil na výchovu mnoha budoucích malířů,
architektů a učitelů. Mimo své učitelské činnosti byl 20 let předsedou Svazu českých výtvarných umělců v Jihočeském kraji. Spolupracoval s architekty na výzdobách společenských domů a škol
v Jihočeském a Západočeském kraji. Svá výtvarná díla vystavoval
na besedách a společných i samostatných výstavách doma i v zahraničí. V posledních letech se soustředil na výstavy zvláště v jižních
Čechách, v Českých Budějovicích, Netolicích a Vodňanech.
K Vodňanům měl Milan Peterka vždy vřelý vztah, neboť zde
Peterkovi bydleli, narodil se tu jeho bratr a chodili zde do obecné
školy. Milan Peterka měl ve Vodňanech hodně přátel a příbuzných a
dodnes tu bydlí jeho syn s rodinou.
Jeho prvními vzory byli Jan Zrzavý, kterého občas navštěvoval, a
akademický malíř Václav Štětka, se kterým jezdil na podzimní výlovy. V závěru vysokoškolského studia rovněž mu byl poradcem při
zpracování diplomové práci na téma „Vážení ryb při výlovu“.

ZPRAVODAJ OBCE
CHELČICE

2. 10. 2010 start v 9 hod.
tentokrát u kostela sv. Martina v Chelčicích
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