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Vážení spoluobčané,
zima je za námi a všichni se těšíme na teplé jarní
počasí. Zimní období u nás bylo obdobím příprav na nové akce v roce 2021. Už minule jste slyšeli, že se chystá rekonstrukce silnice na Hradčanech a ulice Svatopluka Čecha.
Na jaře se dokončí přístavba domu s pečovatelskou službou a obyvatelé se přestěhují do nových
bezbariérových bytů. Také stará DPS se dočká
přestavby. Pan projektant Ulč, který zpracovával projekt na přístavbu a poměry v DPS dobře
zná, naprojektoval i rekonstrukci této budovy.
Vznikne zde osm nových bytů, z toho jeden pro
vozíčkáře. Jestli bude projektová dokumentace
připravená, pokusíme se zažádat o dotaci.
Vloni na podzim jsme podávali žádost o dotaci
na hradčanský rybník a na začátku letošního
roku přišel Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace. Co to pro nás znamená? Vypsat
výběrové řízení, provést akci a správně vyúčtovat. Z celkové částky 2 393 586,- Kč tak obec získá
1 675 510,- Kč. S pracemi začneme na konci jara.
Přestavba obecního úřadu se blíží do finále.
Stavební práce skončily, osadily se zárubně s
novými dveřmi a na konec nás čeká ta poslední
třešnička na dortu – instalace nového nábytku.
Doufali jsme, že se stačíme nastěhovat začátkem
ledna, ale bohužel práce pozdržel kovid. V novém bychom se chtěli zabydlet do konce března,
kdy už budou hotové i účetní uzávěrky. V době
stěhování Vás prosím o trpělivost. Přestěhovat
celý obecní úřad s veškerou agendou a vychytat
mouchy technice nějakou chvilku potrvá.
I na zbylých prostorách kulturního domu se pracuje. Zatím jen na studiích a projektech, ale tím
každá stavba začíná. Pan Ing. Kosnar předložil
poslední studii, která se týká rekonstrukce restaurace. Znalci z oblasti gastronomie se shodli,
že restaurace ve své době výstavby byla navržena nadčasově a nebude třeba razantních zásahů.
Nové řešení oproti původnímu přineslo jiné rozvržení skladových prostor. Nově budou sklady
společně s restaurací na jednom patře. Tímto řešením vznikly tři nebytové prostory v suterénu,
které nabízí možnosti využití na masáže, kosmetiku, kadeřnictví. Také pokoje nad restaurací
projdou celkovou rekonstrukcí.
Také opuštěné prostory starého obecního úřadu dostanou novou podobu. Vrátíme je našim
dětem a vzniknou zde dvě oddělení mateřské

Jsem...
Jsem obrazem Boží lásky,
pokory a klidu,
tváří k dobru obracím se
ke zdejšímu lidu.

školky. V budoucnu by neměl být problém
s umístěním mladších dětí do naší školky.
Díky pandemii jsme delší dobu čekali na
Jsem nadějí v nejistotě,
výsledek statického posouzení bytového
která v srdci panuje,
domu 350, 351, 352. Posudek vyloučil možjsem cestou do duše tiché,
nost nástavby dalších pater, ale vestavbu
po níž Kristus směřuje.
výtahů povolil. Nyní jsme ve fázi příprav
projektové dokumentace a získání stavebJsem pramenem čisté víry,
ního povolení, abychom mohli žádat o dokterá pluje ve zdech,
taci.
zvonek s křídly andělskými
Stále nás trápí stav omítek a pískovcové
mluví ke mně ve snech.
podlahy. Společně hledáme řešení, jak
kapli pomoci. Opravy se dočkal i boční olJsem odrazem svatozáře,
tář sv. Dominika, jehož vlastníkem je Římmilosrdné Panny Marie,
skokatolická farnost a je umístěn v kapli P.
z dlaní křehkých sněhobílých
Marie Pomocné v Chlumčanech. Po mnovšem pokoj věčný nalije.
ha letech (od r. 2012) neúspěšného žádání
o dotaci byla konečně renovace oltáře v r.
Jsem tu dlouhá léta,
2019 zařazena do Programu restaurování
v modlitbách často prosím,
movitých kulturních památek. Díky příradost, lásku, hojnost
spěvku Ministerstva kultury by mělo být
k nohám vám teď snosím.
celé dílo do léta dokončeno.
Další informace se týká napojení obce Horní Lukavice na náš vodovod. Byla proveJsem... - Eva Horová
dena hydrodynamická zkouška na vrtech
HV-1 a HV-2 na pozemcích KN p.č. 795/1
a 802/24, k.ú. Chlumčany u Přeštic. Závěr
celé zkoušky zní: „Z důvodu uvedených
rizik doporučujeme přes dostatečnou vydatnost obou hodnocených vrtů vybudovat
pro zásobení obce Horní Lukavice samostatný zdroj podzemní vody“. Mysleli jsme
si, že tím pro obec Chlumčany vše končí,
ale chyba lávky. Protože existuje propojení Chlumčany-Dobřany, naskytla se ještě
jedna možnost – dočerpávat vodu z Dobřan. Propojení dvou vodovodních soustav
není však tak jednoduché, jak se zdálo na
začátku. Znamenalo by to nemalé finanční
náklady na vybudování nové čerpací stanice ve vodojemu, protože propojení vodovodních systémů Dobřany – Chlumčany
sloužilo pouze pro posílení vodovodního
systému Dobřany. Dále by musela zpracovat analýza mísících zkoušek pro míchání
vod z dobřanských a chlumčanských zdrojů. Pro správné vyhodnocení je nutné
přesně definovat poměry míchaných vod. Náklady na celou investici nyní počítají projektanti. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Obec Chlumčany | 17. prosince 2020
Schvaluje
01.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje ověřovatele zápisu
pana Ing. Vladimíra Drexlera a pana Miloslava Samka určuje zapisovatelku zápisu paní Ing. Ivanu Zieglerovou.

14.1.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 pro TJ Keramika Chlumčany, spolek ve
výši 540.000,-Kč a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy.

02.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje program 13. zasedání
zastupitelstva včetně doplněných bodů.

14.2.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 pro SDH Chlumčany ve výši 70.000,-Kč a
zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy.

10.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje provedení inventarizace k 31.12.2020 a jmenuje inventarizační komisi ve složení
Stanislav Dušek – předseda, Mgr. Vladimíra Štejrová, Bc. Jana
Čubrová, Ing. Markéta Vachlová, Přemysl Krs, Jiří Šebek, Stanislav Dvořák, Pavel Veit, Štěpánka Hrachová, Štěpánka Ulrichová,
Ing. Ivana Zieglerová, Ing. Edita Havlíčková.

14.3.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 pro florbalový spolek pro Plzeňský kraj,
z.s. ve výši 81.000,-Kč a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy.
14.4.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 pro spolek Victoria Talent Academy, z.s. ve
výši 72.000,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

11.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2021.

14.5.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 pro spolek O-dance, z.s. ve výši 54.000,-Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

12.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje návrh rozpočtu obce
Chlumčany na rok 2021 dle přílohy s celkovým objemem příjmů
ve výši 42.789.980,-Kč, objemem financování ve výši 47.303.720,Kč (čerpání úvěru, zapojení zůstatku na běžném účtu) a objemem celkových výdajů ve výši 90.093.700,-Kč.

15.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 159.522,- Kč z rozpočtu obce Chlumčany na rok 2021,
Plzeňskému kraji, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň,
na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje
v roce 2021 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy.

12.2.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje čerpání částky
20.000.000,-Kč z úvěru u KB dle Smlouvy o úvěru ze dne 27.5.2016,
reg. č. 99014673881 od Komerční banky, a.s. v roce 2021.

16.1.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, na realizaci akce: Realizace společných opatření v krajině a zároveň
schvaluje přijetí schválených přijatých prostředků.

12.3.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní Škola
Chlumčany ve výši 2.500.000,-Kč.
12.4.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 příspěvkové organizaci Mateřská škola
Chlumčany ve výši 600.000,-Kč.
12.5.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje navýšení roční odměny plynoucí z mandátní smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Bytové hospodářství Chlumčany na 1.887.600,-Kč.
13.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje návrh střednědobého
výhledu rozpočtu do roku 2026.
14.1.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2021 pro TJ Keramika Chlumčany, spolek ve
výši 540.000,-Kč a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy.

16.2.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo se společností SOLITERA spol. s.r.o., IČ: 43762751, se sídlem Palackého náměstí 77, Hořovice, na realizaci akce: Realizace
společných opatření v krajině, kde realizace je podmíněna pouze
přijetím finančních prostředků z dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
19.1.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje záměr rekonstrukce
sportovního areálu TJ Keramika Chlumčany.
19.2.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje přípravu Smlouvy o
dílo na projektovou dokumentaci - umělá tráva ve sportovním
areálu TJ Keramika Chlumčany, a to ateliéru Projekt studio 8, IČ:
26395606, Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň. Umělá tráva by se
posléze realizovala pouze za podmínky přijetí dotace.
19.3.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje přípravu Smlouvy o
dílo na projektovou dokumentaci – inlinová dráha ve sportovním areálu TJ Keramika Chlumčany, a to ateliéru Projekt studio
8, IČ: 26395606, Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň.
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09.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2020.

19.4.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje přípravu Smlouvy o
dílo na projektovou dokumentaci – budova tribuny ve sportovním areálu TJ Keramika Chlumčany, a to ateliéru Projekt studio
8, IČ: 26395606, Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň.
20.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke Smlouvě o úvěru ze dne 27.5.2016, reg. č. 99014673881 od Komerční banky, a.s. dle předloženého návrhu.
21.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve smyslu § 8 odst. 11 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
na období 2019 – 2028.

Bere na vědomí
03.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí informaci o
kontrole usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce
Chlumčany.
04.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu starostky
obce Chlumčany.

05.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Chlumčany v mezidobí.
17.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu Finančního výboru obce Chlumčany.
18.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru obce Chlumčany.

Vydává
06.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 o místním poplatku ze psů.
07.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
o místním poplatku ze psů.
08.13/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2020 o poplatku za komunální odpad.

USNESENÍ Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Obec Chlumčany | 25. února 2021
Schvaluje
1.14/2021
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje ověřovatele zápisu
paní Mgr. Hanu Horkou a pana Přemysla Krse a určuje zapisovatelku zápisu paní Ing. Ivanu Zieglerovou.
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02.14/2021
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje upravený program 14.
zasedání zastupitelstva.
07.14/2021
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje koupi pozemků parc.
č. 1390/1, v k.ú. Chlumčany u Přeštic o výměře 8.018 m2, vedený
jako orná půda, parc. č. 1390/49, v k.ú. Chlumčany u Přeštic o
výměře 12 m2, vedený jako orná půda, parc. č. 1391/17, v k.ú.
Chlumčany u Přeštic o výměře 118 m2, vedený jako orná půda,
parc. č. 1390/50, v k.ú. Chlumčany u Přeštic o výměře 22 m2, vedený jako orná půda, vše za cenu 1.000,-Kč vč. DPH od spolumajitelů XXX, trvale bytem Všeruby XXX, 330 16 Všeruby a dále XXX,
trvale bytem Všeruby XXX, 330 16 Všeruby.
08.14/2021
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje koupi splašková kanalizace gravitační, splašková kanalizace tlaková, dešťová kanalizace, vodovodní řád, obslužná komunikace, chodníky, parkovací
stání, veřejné osvětlení v lokalitě „Obytná zóna Chlumčany – 42
RD“, vše za cenu 6,-Kč vč. DPH od spolumajitelů XXX, trvale bytem Všeruby XXX, 330 16 Všeruby a dále XXX, trvale bytem Všeruby XXX, 330 16 Všeruby.
09.14/2021
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje převzetí pohledávek

od Bytového hospodářství Chlumčany:
Za XXX, ve výši 96.078,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 49.794,25,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 32.807,18,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 50.698,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 87.004,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 159.109,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 116.432,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 35.758,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 28.341,22,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 62.185,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 73.825,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 58.396,30,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 37.844,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 30.103,10,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 34.481,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,

Bere na vědomí
Za XXX, ve výši 84.437,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 24.704,40,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 26.636,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 41.124,13,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 54.892,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 38.973,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany,
Za XXX, ve výši 63.246,-Kč, dluh za nájemné a služby spojené
s užíváním obecního bytu obce Chlumčany.

03.14/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí informaci o
kontrole usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce
Chlumčany.
04.14/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu starostky obce Chlumčany.
05.14/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Chlumčany v mezidobí.

Vydává
06.14/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o nočním klidu.

INFORMACE Z OBCE
Budova nové DPS
V plném proudu je výstavba budovy nové
DPSky. Momentálně se nejvíce pracuje na
obkladech koupelen a podlahách. V celém
objektu jsou osazena topná tělesa, v kterých
se podle potřeby řemeslníků již přitápí. Při
pohledu zvenčí, můžete vidět osazené vchodové dveře. Vybrány jsou barva a vzhled fasády. Podle zprávy našeho stavebního dozoru probíhá vše podle plánu.
Stanislav Dušek
místostarosta

Zimní údržba
koleček. Je to letos opravdu
slušná zima! Jsem zvědavý, co
nám ještě připraví. Nově provádí zimní údržbu obecních
chodníků pan Václav Beníšek.
Tímto bych rád jemu, ale i celé
četě poděkoval za odvedenou
práci. Nesmím zapomenout
na ochotu a příkladný přístup
pana Behenského z Roupova,
díky němuž byly naše obecní
silnice vždy včas uklizené a v
rámci možností sjízdné.

Stanislav Dušek
místostarosta

Stanislav Dušek
místostarosta

Sportovní areál
Ani další velká investiční akce, která nás v následujících letech
čeká, přes zimu nespí. Mnoho se toho sice neděje, ale důležité projektování etap rekonstrukce našeho sportovního areálu je
v plném proudu. Momentálně se projektuje hřiště s umělou travou. Zelenou ke projektování od nás dostala asfaltová dráha pro

bruslení, a také hlavně prostory zázemí pro sportovce a kulturu.
Na prostřední dvoustraně tohoto občasníku si můžete prohlédnout, jak by po dodělání mohl celý areál vypadat.
Stanislav Dušek
místostarosta
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Letošní tužší zima krásně ukázala svoji různorodost. Sněhové srážky, mrznoucí srážky,
následná ledovka, na to opět
sněžení nám nadělalo vrásky
na čele a chlapům z čety pro
zimní údržbu přesčasy. Jen
pro zamyšlení, zatím cca 70
hodin práce traktoru ISEKI při
hrabání a cca 5,5 t soli rozsypáno po chodnících a ulicích
myslím, mluví za vše. Najatý
traktor pro údržbu obecních
cest si dal letos po Chlumčanech a Hradčanech již sedm

Zápis do mateřské
školy

Konec trafiky u prodejny COOP

Zápis do mateřské školy se pro
školní rok 2021/2022 uskuteční
ve čtvrtek 6.května 2021.

Několik posledních let nám v sídlišti u prodejny COOP chátrala opuštěná a nevyužívaná dřevěná trafika, poslední roky s vytlučenými okny, a tedy i nebezpečná. Vzhledem k
jejímu havarijnímu stavu, kdy nebyl možný
její převoz a další využití, byla kompletně demontována a zlikvidována.

Zápis do 1. ročníku základní školy

Stanislav Dušek
místostarosta

Zápis do 1.ročníku základní školy se pro školní rok
2021/2022 uskuteční v pondělí
26.dubna 2021.

Automobilový vandal
V Chlumčanech máme místa, která by měla
sloužit občanům k procházkám, piknikům
nebo k odpočinku. Obec vynakládá mnoho
energie a financí, aby se vše ještě zlepšovalo.
Těší nás pohled, jak vypadá po dvou letech prostor „Na Hrázi“. Že se nám fotografují novomanželský páry na trávníku před kaplí. Jsme rádi za
to, jak nejmenší děti využívají dopravní hřiště
na asfaltovém prostoru na náměstí. Bohužel to

někteří naši spoluobčané, anebo návštěvníci
Chlumčan nechápou a prostory ničí!!! S paní
starostkou zvažujeme kroky, které uchrání a
zbezpeční veřejná prostranství a odhalí tohoto
automobilového vandala! Rozjezděná místa dáváme postupně do pořádku, aby se nám z jara
pěkně zazelenala.

Úzávěrka
Uzávěrka a inzerce do 68.vydání Chlumčanského občasníku
je 25.5.2021.

Stanislav Dušek
místostarosta

Jak pokračují práce na rekonstrukci nového obecního úřadu
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V polovině prosince započaly obkladačské práce v novém obecním úřadu. Obkladači pracovali přes Vánoce a v polovině ledna
předali hotové dílo. Díky společnosti LASSELSBERGER, s.r.o.
máme obklady i dlažbu zdarma. Také topení mělo být během
Vánoc hotové. Bohužel práci topenářů prodloužila pandemická
situace, proto byla oprava topení dokončena až koncem ledna.
V únoru byly osazeny obložkové zárubně a položena podlahová
krytina v jednotlivých kancelářích. V březnu čeká nový obecní
úřad montáž nábytku. Práce v hifi klubu zatím nebyly započaty.

V této části se čekalo na statické posouzení stropu, kde je v současné době zabetonovaný držák na lustr nad schodištěm v sále.
Statický posudek práci i v této části rozhýbal a práce se chýlí ke
zdárnému konci. Posledním krokem bude výměna vstupních
dveří do nového obecního úřadu. Zaměstnancům obecního úřadu se sice stěhování oproti původně předpokládanému termínu
posunulo, o to více se však do nového prostředí těší.
Ing. Ivana Zieglerová
OÚ

KRONIKA
Narodili se
Prosinec

Leden

Únor

Štěpán Klečka

Šimon Šmrha

David Mrva

Oslavili
Blahopřání k 75. narozeninám
Paní Milena Šindelářová
Paní Jitka Stieberová

Pan Václav Valečka
Paní Zdeňka Balounová

Blahopřání k 80. narozeninám
Pan Ladislav Červenka
Paní Růžena Krpejšová

Vážení jubilanti,
blahopřejeme Vám k Vašemu životnímu jubileu a přejeme Vám pevné zdraví a mnoho dalších let v radosti a pochopení Vašich nejbližších. Vážíme si Vašich činů, které
jste vykonali a děkujeme Vám za vše.

Pan Jiří Benedikt

OÚ Chlumčany

Vzpomínáme
ZÁŘÍ
Pan Jan Blažek (1948)
Pan Miroslav Lukáš (1948)
Pan Václav Bárta (1943)

ŘÍJEN
Pan Václav Bárta (1928)
Pan Jiří Navrkal (1954)
Paní Helena Zoubková (1945)
Paní Věra Tušková (1944)

LISTOPAD
Pan Josef Ježek (1951)
Pan František Kešeľ (1956)
Pan Josef Jindra (1936)

Paní Anna Vokáčová (1942)
Pan Miloslav Samek (1948)

Pozůstalým projevujeme upřímnou
soustrast.
OÚ Chlumčany

15. ledna 2021 nás opustil pan Václav
Jindra, rodák z Chlumčan-Závisti. Byl to
můj dobrý kamarád a spolehlivý přítel.
Škoda jen, že jsem se s ním seznámil
poměrně dlouho. Poznal jsem ho až při
výstavě leteckých modelů v Domě historie Přešticka. Sblížili jsme se hlavně při
diskuzích o osvobození Dolní Lukavice
v roce 1945. Spolu jsme byli na návštěvě
muzea Demarkační čáry v Rokycanech
a při oslavách osvobození v Hostouni
na Domažlicku. Václav byl několikrát na
místech, kde se 6. června 1944 vylodila
spojenecká vojska. Měl krásnou sbírku
vlastních leteckých modelů. Měl velmi
šikovné a pracovité ruce a několikráte
mně pomohl s opravou mých pendlovek. Častokrát mně také nabídl přebytky z jejich zahrádky nebo vejce. Na jejich zahrádce jsem obdivoval nádherné
lilie a mnoho druhů paprik. Takových
kamarádů, jako byl Václav, je pomálu.
Bude mi chybět.
Ing. Jiří Běl, Přeštice

Václav Jindra s Královnou Afriky
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Vzpomínka na Václava Jindru

INVESTIČNÍ AKCE
Sportovní areál

1 - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
2 - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ - UMĚLÝ TRÁVNÍK
3- TRIBUNA A ZÁZEMÍ FOTBAL

19

KINOLOGIE

17

18

5 - ZÁZEMÍ TENIS
6 - GARÁŽE A SKLADY

2000

4- TENISOVÉ KURTY

STŘÍDAČKA

STŘÍDAČKA

7 - INLINE DRÁHA 419,4 m
8 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

94000

9 - ZEMNÍ TRAMPOLÍNA

3000
4000

ĚLÝ TRÁVNÍK

52000

10 - VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA

HŘIŠTĚ - UM

11 - BEACH VOLEJBAL

2

tramp.4,40m

2

12 - PARKET 207 m , HLEDIŠTĚ

VZDUCH. TR

9

13 - PÓDIUM

10

15 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, VODNÍ PRVEK

3000 2000

AMP. C

14 - PUMPTRACK, SKATEPARK

3000

170

00

16 - KONTEJNÉROVÉ STÁNÍ

TĚ

ČE

LOV

ÉH

ŘIŠ

00

8

340

17 - PŘÍSTUP, PARKOVÁNÍ KINOLOGIE

VÍC

EÚ

18 - ZÁZEMÍ KINOLOGIE

3x
PRAČKA

19 - CVIČNÁ PLOCHA KINOLOGIE
HÁČKY

20 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY AREÁLU

1

1,0 %

HÁČKY
HÁČKY

1,0 %

15

ZEMÍ
TRIBUNA, ZÁ

ZÁSOBNÍK
TUV

PU

0

00

HÁČKY

21

55750

HÁČKY

1,0 %

26000

24 - VJEZD KINOLOGIE

67750
(45-90M)

2000

1,0 %

23 - ÚPRAVA HLAVNÍHO VJEZDU

BEACH

1,0 %

11

18000

22 - ÚPRAVA BRÁNY - ZADNÍ VJEZD

DĚT. HŘIŠTĚ

HŘIŠTĚ

FOTBALOVÉ

96500
(90-120M)

1,0 %

13250

1,0 %

21 - RAMPA KONTEJNÉRU

3

1,0 %

MP

1,0 %

HÁČKY

AC

TR
HÁČKY

HÁČKY

HÁČKY

HÁČKY

HÁČKY

K
HÁČKY

0

HÁČKY

48

11

26000

30000

12
13

12085

21

10000

RAMPA
VO

VO

VO

VO

VO
VO

22

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO
VO

VO

VO
VO

VO
VO

10
C1
PV

VO

373.66
----372.26

VO

200

0
200
KA

300

VO

00

VO

C3

VO

200
0

0

VO

VO

PV

VO

VO

VO
VO

VO
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SKATEB

OARD

14

375.67
-----
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VO

VO

HÁČKY

ŠATNA
20 x
20,30 m²

VO

VO

VO

HÁČKY

VO

27125

5

197

VO

Li 1
00

VO

500

197
0

VO

BE

VO

l/100

Oce

VO

l/80

Oce

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

1500

HÁČKY

SPRCHY
12,20 m²

300

VO

55750

HÁČKY

1,0 %

36570

64050

VO

VO

VO

VO

VO

36570

15285

27125

HÁČKY

ŠATNA
20 x
20,30 m²

VO

VO

VO

500

12000

HÁČKY

ŠATNA
22 x
23,20 m²

VO

VO

VO

SPORTOVNÍ AREÁL CHLUMČANY - 1:500 prac. 8.9.2020

VO

VO

3x
PRAČKA

PRÁDELNA
7,40 m²

VO

HÁČKY

SPRCHY
12,20 m²

VO

HÁČKY

SPRCHY
12,20 m²

SKLAD
4,00 m²

DRESY
6,75 m²

12

1,0 %

VO

0

VO

1,0 %

SPRCHY
9,00 m²

VO

1,0 %

SKLAD
4,00 m²

VO

SPRCHY
12,20 m²

VO

VO

HÁČKY

TECH. MÍSTNOST
16,65 m²

VO

VO

HP

ZÁSOBNÍK
TUV

ŠATNA
17 x
13,85 m²

VO

VO

WC ROZH.
5,30 m²

VO

VO

1,0 %

WC PERS.
3,40 m²

ROZHODČÍ
7,10 m²

VO

l/32

VO

3 - TRIBUNA A ZÁZEMÍ FOTBAL - prac. 2.9.2020

VO

19

0

KA

40

VO

20

11

PE

70

VO

VO

VO

VO

32

PE

VO

VO

Oce

1250

50

C1

PV

VO

VO

VO

VO

VO

23

WC Ž.
13,20 m²

ŠATNA
22 x
23,20 m²

VO

VO

WC INV.
4,40 m²
ŠATNA
20 x
20,30 m²

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

SKLAD
8,90 m²

ŠATNA
20 x
20,30 m²

VO

VO

VO

VO

380.33
-----

380.36
-----

20

380.11
-----

12
PE 90 20

HP

VO

VO

WC M.
16,10 m²

STŘÍDAČKA

378.64
-----

ÚKLID
2,20 m²

378.52
----377.26

1,0 %

TRIBUNA 124 SEDÍCÍCH

5
19000

SKLAD
4,00 m²

2000

1,0 %

SKLAD
4,00 m²

0
400

CHODBA
105,80 m²

0
400

ZÁZEMÍ TENIS
SKÓRE

KURT 1

0

KURT 2

HÁČKY
HÁČKY

ÚKLID
3,40 m²

00

100

OBČERSTVENÍ
31,90 m²

HÁČKY

1,0 %

TRIBUNA 124 SEDÍCÍCH

4

WC PERS.
4,25 m²

SKLAD
6,80 m²

7

ŠATNA
4,95 m²

4000

8000

KRYTÉ SEZENÍ
95,60 m²

WC Ž.
4,30 m²
KANCELÁŘ
+ ZVUKAŘ
8,10 m²

ZEĎ

WC M.
6,50 m²

HÁČKY

kont. stání

16

KLUBOVNA
35,60 m²

24
374,50

400

6
STŘÍDAČKA

378.46
----376.24

3000

Sportovní areál - tribuna

3000

1,0 %

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

INVESTIČNÍ AKCE
Oprava malé vodní nádrže na Hradčanech
Na Hradčany míří dotace
Rozhodnutím ze dne 9. 2. 2021 byl obci Chlumčany udělen Ministerstvem zemědělství SOUHLAS SE ZADÁNÍM AKCE A PODMÍNĚNÝ PŘÍSLIB DOTACE. Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod tak kladně vyhodnotil naši žádost z října
2020, která byla předložena k poskytnutí a čerpání dotací z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích – 2. etapa“ .
Po více jak jednom roce tak úspěšně končí cesta od prvního setkání se s panem projektantem Ing. Pecivalem na břehu zpustlé
vodní plochy ke kladnému přijetí naší žádosti. Obec následně
přistoupila k zadání výběrového řízení na zhotovení díla. Jedním
ze základních parametrů zadání byla zkušenost budoucího zho-

tovitele s obdobným typem projektů jak rozsahem, tak technologickým pojetím. Specifikem obnovené vodní nádrže na Hradčanech bude primární napájení srážkovou vodou z přilehlých
komunikací, a tak v případě přívalových dešťů i ulehčit dotčeným pozemkům místních obyvatel.
Z celkové částky na rekonstrukci je obci podle pravidel výše zmiňovaného dotačního programu přislíbena max. výše 70% uznatelných nákladů stavebně – technologické části díla. Předpokládaná realizace díla je do konce roku 2021.
Stanislav Dvořák
radní obce

Mateřská škola se rozroste o čtyři oddělení
Probíhající a zároveň i chystané developerské projekty přivedou
v nejbližších letech do Chlumčan značné množství obyvatel.
V podstatě se již tak děje. Předpokládané omlazení populace
bude jistě přínosné, je třeba se však na tuto vlnu připravit po
více stránkách. Zcela jistě můžeme dokonce hovořit o nastalém
migračním šoku, který v podobné míře Chlumčany zažívaly
v polovině 60. a 70. let minulého století s postupnou výstavbou
sídlišť. Nutnost rozšíření mateřské školy zaznívala i v minulých
předvolebních debatách. Nastává období, kdy tento cíl dostává
konkrétní obrysy.
Dokončená rekonstrukce administrativních prostor v kulturním
domě a postupné opouštění stávajícího správního objektu obce
je prvním krokem. Radní obce již s předstihem oslovili projekční
kancelář se zadáním předložení nabídky projektové dokumentace a vypracování celkové koncepce rozšíření prostor mateřské
školy.

HRADČANY
Hradčanský masopust
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Na Hradčanech to vždy, zásluhou dobrovolných hasičů, žilo.
Hrálo se tu divadlo, konaly se bály, oslavy Dne děti a spousta
jiných akcí.
Ale nikdy v minulosti vesnicí nechodil masopustní průvod. Možná to bylo tím, že nedaleká obec Lišice byla slavením masopustu
vyhlášená. Hradčanští pamětníci vzpomínají na maškarní bály
v lišickém hostinci.
Nápad, uspořádat „Hradčanský masopust“, vznikl v hasičském
klubu. S odstupem 6ti let lze říci, že to byl super nápad.
První průvod masek v roce 2014 byl zkouškou, zda se masopustní
průvod na Hradčanech bude líbit, jak jej budou přijímat Hradčanští. Několik dní, než měli jít masky po vsi, byly rozneseny pozvánky, aby v domovech počítali, že masky přijdou, že se těší na
taneček s nimi a na něco dobrého. Aby průvod nešel jen tak obcí,
vymyslelo se povídání u každého domu. Všechny masky společně odříkávají:“Právě přišel průvod masek, aby se tu chvíli zasek, nejdřív hudba přitom tanec, možná příjde i dlabanec“. Když proběhne

Dvě nová oddělení budou umístěna v suterénu budovy stávajícího obecního úřadu. Rekonstrukce předpokládá nové dispoziční
členění prostoru a umístění i adekvátních prostor pro personál,
výdej jídel, šatny a sociální zařízení.
Mimo využití prostor současného půdorysu se nabízí ještě nástavba jednoho patra objektu a také sem umístit dvě oddělení.
Protože bude celý objekt v průběhu rekonstrukce prázdný a
mimo provoz, dojde i k rekonstrukci rozvodů elektroinstalací,
zdravotechniky a podle nastalých potřeb bude instalována vzduchotechnika. Reálným časovým horizontem zahájení těchto prací se jeví přelom roku 2021/22.
Stanislav Dvořák
radní obce

taneček, občerstvení, kořalečka, masky pokračují :„Za vše pěkně
děkujeme, blahobyt a zdraví Vám a celé rodině vinšujeme“.
První rok se sešlo do 20 masek. Nehrála živá hudba, ale hudební
doprovod zněl z transistorového rádia taženého na kárce. Nebylo
to komfortní. Zvuk byl málo slyšitelný, ale na taneček se sousedy
dostačující. Sousedé byli nadšeni, masky také. Bylo rozhodnuto,
„Hradčanský masopust“ se bude konat i další rok. Protože nám
sousedé za návštěvu dávali příspěvek do kasičky, byl zakoupen
hudební nástroj vozembouch. S tím chodí průvod masek každý
rok, ale již s živou muzikou houslemi a harmonikou.
Počet masek se každoročně zvyšuje. I přípravě masek je věnována patřičná péče. Není to vůbec jednoduché. V roce 2019 šlo
ve veselém průvodu od domu k domu 30 masek. V chalupách,
kde nám otevřou, je připraveno pohoštění, dobré pití a dobrá
nálada. Protože nejsme velká vesnice, v rodinách se řeší a je to
povinnost, aby někdo zůstal doma a pohostil masky. Konec masopustního průvodu je v hasičském klubu. A to je teprve veselo!!!
Na konec letošního února byl „Hradčanský masopust“ opět naplánován. Všichni se těšili, že si jej užijí. Bohužel to nejde, všichni víme proč.
Musíme věřit, že nastane doba, snad příští rok, kdy opět po
Hradčanech půjde průvod masek a bude veselo.
Marie Krsová

Jaká bývala zima na Hradčanech
zleva Václav Šesták st a Josef Krs st

Dům na Hradčanech čp. 98 (Mudrovi)
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Zima dříve byla opravdovou zimou se sněhem a ledem. Hradčany spaly pod sněhovou peřinou a ve Vysoké stály vysoké smrky
pod sněhovou namrzlou čepicí. Pojďme nahlédnout do minulosti, např. v roce 1827 písmák V. J. Mašek zaznamenal: „V tomto
roce hned v začátku druhého ledna jest začal sněh padat, a při tom
byly silná chumelenice, tak že v tom čase, co ležel, asi 14 krát sněh
silně padal a vždy všechen ostal ležet a při tom silné větry byly, tak,
že se místem dělaly závěje co hory, tak, že lidé místama po chalupach
jako po závěji chodili a předci místama pro velké sněhy a prášenice mnoho lidí pomrzlo, neboť při tom hrozné mrazy byly, že všady
v chlévech všecko bylo zamrzlé a celý den okna nerozmrzly.“ V roce
1830 přišla silná zima, písmák zaznamenal: „Silná zima. Při těch
silnejch mrazech a sněhu vícej lidé umírali, že jsou po dvouch i také
po třech do jednoho hrobu klazeni byli.“ V roce 1929 byla zima
až „sibiřská“. Kolem Vánoc napadlo tolik sněhu, že spojení po silnici bylo znemožněno. Silnice musely být prohazovány, aby
po nich aspoň saně mohly jezdit. Auty se nedalo vůbec jezdit.
S vozy obtížněji. Kronika uvádí: „Když se cesty trochu projely, přišly nové vánice a cesty zasypány znova. Při tom panovaly kruté mrazy, obzvláště za jasného počasí. Poněvadž na tak kruté mrazy nebyl
nikdo připraven, brzy počal se jeviti nedostatek paliva, ježto pro neschůdné cesty nedalo se palivo k nám přivážeti a na hory se vůbec
nedalo jezditi. Vlaky pro nedostatek paliva jezdily jen v omezeném
počtu. Nejvyšší u nás zaznamenaný mráz byl dne 11. února 1929,
kdy teploměr poklesl na - 32 C. Mnoho stromů pomrzlo a zvěř na polích pomrzla neb hlady zašla.“ Takové počasí obyvatele sužovalo
až do března. Hodně sněhu napadlo i v roce 1937. Dobové záznamy hovoří o tom, že sněží a sněží a saně dobře jedou a je dobrá
sanice, avšak ptáci hynou hladem a zimou. Tuhá zima byla také
v únoru 1956, kdy počátkem měsíce napadlo 15 cm sněhu, pak
11. února připadl další a celý únor panovaly silné mrazy, které
dosahovaly až -30°C. Mrazy přetrvávaly i v březnu, kdy dosahovaly ještě -20°C. Mrazy byly vytrvalé a napáchaly mnoho škod
v odvětví průmyslu, dopravy a zemědělství. Celý duben 1956 byl
stále mrazivý, čímž byly zemědělské práce značně opožděny, jak

foto od Jitky Šírkové lyžování

uvádí chlumčanská kronika. Listopad a prosinec 1956 byl mírný
a Vánoce byly sice bílé, ale sníh dlouho nevydržel a brzy roztál.
I únor roku 1957 byl chladný, teploty se pohybovaly kolem 18°C
pod nulou.
Pan Karel Kasl z Hradčan vzpomíná: „Když jsem byl malý, do
vsi nejezdila téměř žádná auta. Dětí v té době bylo na Hradčanech
hodně. Dalo se sáňkovat od hospody dolů, kolem Šestáků a až pod
višňovku. Takhle se ještě sáňkovalo v 80. letech 20. století. To byl
fofr. Soutěžilo se, kdo dříve sjede ves na bobech. Boby v té době bylo
vlastně prkénko na železech z bruslí. Také jsme lyžovali. Tatínek mi
vyrobil dřevěné lyže. A jelikož mi je udělal o trochu širší než klasické,
které měli ostatní kluci, byl jsem vždy nejrychlejší. Na višňovce jsme
si dělali skokanské můstky. Se širokými lyžemi jsem skákal nejdál,
rekord byl 15 m. Taky se chodilo bruslit. Buď se bruslilo na bazeně,
ve Vysoké na rybníku u Spáleného vrchu nebo na rybníce u lesa.“ Na
zimu na Hradčanech vzpomíná také paní Jitka Šírková: „V zimě,
když bylo dost sněhu, nás rodiče brali místo na Šumavu na Hradčany. K získávání prvních lyžařských dovedností nám cesty v mírných
svazích vyhovovaly.“
Mgr. Eva Horová
Děti, sáňkování kolem roku 1970

Pan Smolek a V. Strejc kolem roku 1966

CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
Část 29. Vesnický zámek
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V Chlumčanech známe hned několik míst, která dodnes nesou
patrné pozůstatky vzdálené historie. Jednou z připomínek dávných dob je ulice KE KAZAMÁTU a v ní usazené stavení č. p. 24.
Pouhý pohled na tento objekt dává tušit, že se jedná o historickou budovu.
Mnozí badatelé již v minulosti předkládali varianty historie tohoto stavení a často se i na základě písemných pramenů shodovali na četných detailech. Na první pohled se objekt jeví jako
tradiční klasicistní stavba z počátku 19. století. Překvapení však
nalézáme uvnitř v podobě valené stropní klenby s trojbokými výsečemi. Tento prvek již stáří objektu posunuje až do přelomu 16.
a 17. století a hovoříme tak o pozdní renesanci a raném baroku.
Obvodové zdivo domu je až jeden metr silné a jeden z původních
průzkumů objektu dokonce popsal stopy po odsekaných pokračováních zdiva a kleneb. To znamená, že stavba byla v historii
mnohem rozsáhlejší než dnes. V roce 1789 se v Josefovském katastru v souvislosti s touto stavbou dočítáme dokonce o vrchnostenském zámku.
S největší pravděpodobností se jednalo o hlavní obytný objekt
chlumčanské vrchnosti a později o objekt správcovský, ve kterém se na bytě střídaly rodiny panských poklasných, myslivců
a hajných.

Zajímavostí je kamenný mezník chlumčanského panství, který
byl zazděn do čelní stěny objektu až druhotně a nese letopočet
1707. Jedná se tak o nejstarší hmotnou památku v Chlumčanech.
Ladislav Bechyňský

SPORTOVNÍ A SPOLKOVÁ RUBRIKA
VICTORIA TALENT ACADEMY
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém roce a doufám, že rok 2021 bude pro mnohé z nás lepší a úspěšnější, než ten minulý. V prosinci jsme měly
konečně tu možnost trénovat opět v tělocvičnách a mohly tak
znovu obnovit svoji činnost prezenční formou. Uběhly tři týdny
tvrdých tréninků a přišly Vánoce, čas kdy každý doufá, že ta největší přání se mu splní. I my jsme ta svá měly a to, ať se v lednu
sejdeme v tělocvičnách znovu. Bohužel vládní opatření znovu
rozhodla za nás a my se opět setkáváme pouze online formou.
Náš online tréninkový plán plně nahrazuje běžný prezenční
rozvrh a během týdne probíhá celkem 13 tanečních lekcí. Moc
děkujeme dětem, že s námi tančí v každé situaci a rodičům, že i
přes všechna úskalí, ať už finanční či časová, jste nám stále příznivě nakloneni.
A teď už trošku z jiného soudku. Nemáme ponětí, kdy se znovu
začneme scházet v tělocvičnách a halách, ani kdy se naplno rozjede soutěžní sezona, ale všichni se určitě moc těšíme na léto.
V letošním roce jsme pro děti připravily celkem tři letní taneční
campy. Dva z nich se uskuteční v červenci a srpnu v rekreačním středisku na Přimdě, jako v loňském roce, a třetí z nich ve
sportovní hale v Dobřanech ( příměstský tábor). Tato soustředění jsou primárně určena pro naše tanečníky. Pokud by měl však
někdo zájem prihlásit i dítě, které naši školu nenavštěvuje, určitě se nám ozvěte. Kontaktní údaje jsou k dispozici na plakátcích.
Na závěr bych ráda znovu dala prostor našim holčičkám a pokračovala v uveřejnění jejich příspěvků. Současně moc děkujeme všem partnerům, sponzorům a hlavně obci Chlumčany za
finanční podporu v roce 2021.
Daniela Pfeiferová
předsedkyně spolku
Victoria Talent Academy znám dva roky a obrátila mi život naruby.
Naučila jsem se spoustu nového a chci se neustále zdokonalovat. Baví
mě gymnastika, posilování, ale i choreografie a letní soustředění.
Nezapomenutelným zážitkem je zúčastnit se tanečních soutěží.
V nejlepším případě je i vyhrát, jako se nám povedlo minulý rok
v Praze. Letošní rok je ale trochu smutný. Většina tréninků, vystoupení a soutěží byla zrušena. Online tréninky jsou sice super, ale není
to ono. Všichni mi moc chybí. Doufám, že tohle podivné období brzy
skončí a my budeme moci zase trénovat na 100%

Tento rok nebyl jako každý jiný, ale byl něčím vyjímečný. O prázdninách jsme si vyrazili na soustředění na Přimdu. Všechny holky z
tancování. Soustředění bylo moc fantastické a moc jsme si ho všichni užili. Každý den jsme tancovali. Když jsme měli volný čas, tak
jsme chodili s velkýma holkama třeba do večerky a oni k nám potom
večer přišli na pokoj, jednou nám dokonce přinesli i pizzu. Bohužel
zanedlouho, když jsme se vrátili ze soustředění přišla karanténa č.2.
Ještěže ale máme super vedoucí a trenérky, které vymysleli, že můžeme trénovat přes počítač online. Sice se toho nenaučíme tolik, jako v
tělocvičně, ale stejně je to fajn a moc jim děkujeme, že se o nás takhle
hezky starají. Nejhorší ale na tom je, že se nevidíme s kamarády.
Doufám, že už všechno bude jako dřív.
Anička Kabátová, 11 let, Chlumčany
Jmenuji se Ema a před 2 lety jsem přišla do Victoria Talent Academy.
Přišlo mi, že nic moc neumím a že mezi holky nebudu zapadat. To se
však postupem času změnilo, trenérky nás vždy dobře rozcvičily a při
choreografiích byl vidět velký pokrok. Někdy to je ale dřina. Naše trenérky s námi pilně pracují i online, víc nás to ale baví v tělocvičně,
kde jsme všechny spolu. Budu se těšit až budeme na parketách v tělocvičně tancovat. Moc nám chybí všechny zrušené soutěže a vystoupení o které jsme přišly. Mám ráda Victoria Talent Academy.
Emi Soukupová, 10 let, Chlumčany
Původně jsem si cvičila pro radost doma, samostatně. Jednoho dne
mě napadlo, že bych mohla navštěvovat taneční kroužek, abych se
zdokonalila. A byl to dobrý nápad, velmi jsem se zlepšila. Víte proč?
Protože máme tu nejlepší trenérku na světě!
Chodím na tancování teprve čtvrt roku a už jsem se naučila spoustu
věcí, které jsem před tím neuměla. Kromě toho jsem si našla mnoho
nových kamarádek.
Snažím se každý den cvičit venku jak gymnastiku, tak choreografie.
I díky online hodinám, které kvůli nouzovému stavu naše úžasné trenérky zajistily, jsme se naučili mnoho nového a děláme velké pokroky.
Cvičení mě i v této nelehké době velmi baví a stále věřím, že se všichni
brzy setkáme zase v tělocvičně.
Berenika Poslední, 10 let, Merklín
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Michalka Režová, 10 let, Chlumčan
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OSTATNÍ
Požáry v Chlumčanech v 19. století
Požáry dříve trápily každou vesnici i město. Pojďme nahlédnout
do minulosti chlumčanských požárů v 19. století.
15. srpna 1861 po třetí hodině odpoledne vypukl požár v domě
čp. 42. Požár vznikl pravděpodobně od komína a za čtvrt hodinky lehlo popelem pět stavení a sedm stodol naplněných obilím.
Hašení nebylo možné, protože domky byly tehdy pokryté doškami, tudíž velmi suché a oheň se tak rychle šířil. Shořela i další
stavení: čp. 39 u Matějíčků (stodola), čp. 40 u Adámků, čp. 41
u Šindelářů, čp. 42 u Frantů, čp. 45 u Šterků, čp. 46 u Kašparů,
čp. 57 u Šimanů. Úředně vypočítaná škoda čítala 2000 zlatých.
Další hrůzný zápis nacházíme z 18. října 1876, kdy domkáři Martinu Salákovi (1811-1877) jeho duševně nemocný syn Jan zapálil
střechu nad hlavou a zavraždil tříleté dítě. Zápis uvádí: „Touže
nemocí stižen 13. března 1877 též jeho otec Martin, který zemřel 7.
května 1877 v Praze v ústavu choromyslných. Syn byl po této hrůzné
události zatčen a odvezen do Přeštic do vězení.“ 28. října 1890 ve 23
hodin vypukl požár v čp. 23 u Švajcrů či u Dolejších Ponocných.
Shořela stodola, chlévy a část krovu nad obytným stavením. 29.

června 1891 odpoledne shořel domek čp. 52 Františka Bouzka.
5. července 1891 byl v Chlumčanech založen Sbor dobrovolných
hasičů. U vzniku stál tehdejší starosta obce Jiří Škrábek. V letošním roce tak chlumčanští hasiči oslaví 130 let.
27. srpna 1894 ve tři hodiny ráno vypukl požár v čp. 64 Martina
Tolara. Od obytného domu se požár rozšířil na stodolu u čp. 15
Jana Hrubého a ještě téhož dne shořela stodola u čp. 16. Všechny
tři stodoly byly kryté doškami. V neděli 5. září 1897 v deset hodin večer vypukl oheň ve stodole hospodáře Martina Kutky v čp.
80. Díky požáru lehla popelem celá stodola s celou sklizní obilí.
8. dubna 1898 na Velký Pátek v půl dvanácté dopoledne vypukl
oheň ve stodole u usedlosti čp. 10 Jiřího Škrábka. Stodola shořela
celá s uloženou mlátičkou a dalším zemědělským náčiním. 18.
dubna 1898 v půl třetí odpoledne udeřil blesk do stodoly Josefa
Levory. Shořela stodola a střecha obytného stavení.
Zdroj:
Kronika Chlumčany 1924-1945 a Kronika Chlumčany 1956-1967
Mgr. Eva Horová

Pekelný zpravodaj
V sobotu 5.12. navštívila tuto obec, zvanou Chlumčany, čtyřčlenná výprava - Mikuláš, Anděl, mladší čert a starý čert Šuspajtl.
Obešli celkem 23 rodin a postrašili 40 dětí. Dětičky slíbily i nemožné, některé se bály více, některé méně. S sebou si čerti odnesli na památku krásné obrázky, dudlíčky pro malé čertíčky a
od Rozárky Z.  skvělé perníčky.  Doufáme, že se pekelná návštěva
všem líbila, a že rodiče dětiček byli spokojeni. Tak zase příští rok
na shledanou.
Redakce - Peklo Na Konci světa

Jedním z mnoha dobrovolných spolupracovníků nově vzniklého
plzeňského Historického muzea (dnes Západočeské muzeum)
na konci 19. století byl i historik a archeolog Adolf Šlégl (18551933). Byl rodákem z Klatov, odkud se roku 1880 odstěhoval do
Chlumčan, kde získal místo správce školy a později řídícího učitele. Zůstal zde 19 let. Při svých vlastivědných vycházkách vždy
nacházel zajímavý materiál, který daroval do muzea, jak to prozrazují zápisy ve starých Knihách darů.
6. května 1888 do sbírek muzea od něj přibyly 2 hroty šípů z bývalé tvrze z Chlumčan, několik střepů téhož původu a jedna mince. Jedná se o minci ze švýcarského kantonu Freiburg 5 rappen
z roku 1828. V minulosti měl každý ze švýcarských kantonů svou
vlastní měnu a Freiburg nebyl výjimkou. Ještě v 18. století tu gulden měl 14 batzenů po 16 denárech, v první polovině 19. století
tu již platil frank, který se dělil na 100 rappen. Jeho metrika (tj.
měřitelný údaj) se mírně lišila od jiných pětirappů jiných kantonů. Ke sjednocení měny ve Švýcarsku došlo až roku 1850. Nález
je označen jako Chlumčany III pod inv. č. N 2600 a uložen v Západočeském muzeu v Plzni.

2. ledna 1892 Adolf Šlégl daroval několik podkov z polí v okolí
Chlumčan, železnou motyku z Chlumčan čp. 8 a dvě mince z polí
v okolí Chlumčan. Jednalo se o 12krejcar z roku 1793 z Habsburské monarchie a neurčenou minci z roku 1625. Bohužel záznam
v Knize darů 1892 je neúplný a nepřesný. Jednak se 12krejcary
razily až od roku 1795 (zde je omyl lehce vysvětlitelný, koncová
č. 5 se velmi lehce splete s č. 3, zejména je-li mince ohlazena
oběhem), ale chybí určení mincovny – dvanáctníky se totiž razily
v šesti mincovnách a v Západočeském muzeu je několik desítek
těchto dvanáctníků z různých mincoven a nelze tedy nález přesně ztotožnit. Stejně je obtížné ztotožnit druhou minci. Nebyl to
tolar ani nějaká jiná „hrubá“ mince, ale v ZČM jsou mnohé desítky, ne-li stovky grošů, krejcarů, feniků habsburské i zahraniční
provenience s vročením 1625. Nález je v interní dokumentaci
ZČM označen jako Chlumčany II.
6. května 1892 daroval pan řídící učitel Šlégl do muzea opět velký
soubor starožitností. Předány byly různé střepy a železná podkova z tvrze v Lišicích, několik střepů z hradu Skála u Přeštic,
pokračování na další straně
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Nálezy mincí na Chlumčansku

srnčí parůžek, dva livrejové mosazné knoflíky z 19. století a dvě
mince. Jedna byla z Lišic, druhá opět z Chlumčan (označeno jako
Chlumčany I). Chlumčanská byla bohužel opět neúplně určena.
Mince říšská pochází z roku 1674. Tady platí obdobné výtky jako
u Chlumčan II. Není-li alespoň určena přesně velikost, nelze určit nominál a všelijakých mincí s vročením 1674 je opět v muzeu
stovky kusů. Mohl by to být teoreticky i nějaký tolar či půltolar
(jistota je jen v tom, že to nebyla nějaká zlatá mince, žádná s letopočtem 1674 v ZČM není), možná 15-, 6- nebo 3 krejcar nebo spíše

drobná mince, tj. grešle, půlkrejcar, fenik atd. A nemusí být
ani ze zemí Habsburské monarchie, ale z některé tehdejší země
Svaté říše římské, tedy od dnešní východní Francie po dnešní západní Polsko.
Mgr. Eva Horová
(z podkladů PhDr. Miroslava Huse, numizmatika ze ZČM Plzeň,
kterému tímto autorka děkuje)

Nález Chlumčany III 1888. Švýcarské spříseženstvo, kanton Freiburg /Fribourg, 5 rappen 1828 ,
mincovna Freiburg, mincmistr nezjištěn, stříbro 100/ 1000 (bilon), průměr 22, 5 mm, hmotnost
1, 50 g.

OČKOVÁNÍ COVID
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Očkování Covid-19
V sobotu 27. února 2021 v 9 hodin ráno byla na adrese registrace.
mzcr.cz spuštěná registrace pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení.
Přihlášení k očkování probíhá pomocí unikátního kódu, který
obdrží příslušní zaměstnanci od vedení škol.
Kontakty a odpovědi na nejčastější dotazy ohledně školství (například určování prioritních skupin a vymezení zaměstnanců,
na které se očkování vztahuje) najdete na stránkách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
S dalšími dotazy, které se týkají rezervačního systému, problémů s přihlašováním, technické podpory a zdravotnických témat,
se můžete obracet na infolinku 1221, která je v provozu každý
den od 8 do 19 hodin.
Dále od pondělí 1. března 2021 je zpřístupněná registrace pro
osoby starší 70 let, opět na adrese: registrace.mzcr.cz. Jedná se o
rezervační systém pro očkování v očkovacích centrech.
Do očkování se v týdnu od 1. března zapojili i praktičtí lékaři, a
to dle domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování. Pokud plánujete absolvovat
očkování u svého praktického lékaře, objednávky se provádějí
telefonicky přímo do ordinace.
Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.
Na hrazené očkování mají za stejných podmínek jako čeští občané nárok i cizí státní příslušníci pojištění v českém systému
veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, resp. přiděleného rodného čísla, které získají od české zdravotní pojišťovny.

Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní příslušníci pojištění v jiném členském státě Evropské unie, kteří mají v České republice nárok na tzv. plnou péči (držitelé nárokového dokladu S1)
nebo kteří mají v České republice dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči. Tyto osoby se
registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.
O očkování cizích státních příslušníků, kteří nespadají do žádné z výše zmíněných kategorií, v tuto chvíli probíhají jednání.
Očkování je dobrovolné.

Jak probíhá očkování a jak se k němu přihlásit?
Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích.
Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem
PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno,
trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního
rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.mzcr.cz).
V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se
s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.
Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací
pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou
určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro

pomoc se můžete také na infolinku 1221.
Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu
s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici
volné dávky vakcíny.
Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na
odkazu: rezervace.mzcr.cz.
Rezervaci je nutné udělat do 72 hodin od obdržení PIN 2.
Bez zvací SMS není rezervace možná.
Ústav zdravotnických informací a statistiky vytvořil očkovací
portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti
onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout
certifikát o provedeném očkování.

Proč se očkovat?

Dobrovolní hasiči pomáhají

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Covid-19 může
způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými
dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku,
včetně jinak zdravých lidí.
Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už
v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např.
pravé neštovice, dětská obrna, záškrt).
Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19.
Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.
Neschopenka kvůli covid-19 znamená pro běžnou domácnost
velké finanční ztráty. V případě komplikací tohoto onemocnění
je samozřejmě nutná hospitalizace v nemocnici, po které obvykle následuje rekonvalescence. Tomu všemu zabrání vakcína.

Dobrovolní hasiči pomáhají
Jednotky dobrovolných hasičů z Chlumčan i Hradčan pomáhají
obci v desinfekce veřejných prostranství včetně míst na hřbitově
i v DPS.
Děkujeme za vaši pomoc!

Co jste o vakcíně mohli slyšet...

Je vakcína neúčinná?
Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které
se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus.
Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou
farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více
finančních i lidských zdrojů než do jakéhokoliv jiného výzkumu.
Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože
takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji.
Způsobuje vakcína nemoc samotnou?
Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl
schopen se množit nebo dostávat se do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína
není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.

Stačí k vymizení viru promořit populaci?
Odborníci se shodují, že k zastavení šíření covid-19 je potřeba
dosáhnout 60 – 70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím
očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu
zdravotního systému.
Očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali?
Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží,
rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když
data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho
nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny
protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a
proto také dlouhodobější.
Očkování nemá smysl, protože virus stejně zmutuje?
Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje
desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak, čím méně lidí
bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy
i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh
viru se zmírní.
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Je vakcína nebezpečná?
Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými
testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je
možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na desítkách tisíc
dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných
léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována
i po jejich registraci a uvedení na trh.

REKLAMA

Partner pro Vaši zahradu.
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Široký sortiment
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E-shop určený pro
všechny milovníky zahrad
a vášnivé zahrádkáře.
S kódem GAPLIS2021 sleva na veškeré
zboží 10 %. Platnost do 1. 5. 2021.
Najdete nás za rohem.
Výdejna zboží - Hradčany 64, 334 01 Chlumčany
www.gaplis.cz | +420 770 607 900 | info@gaplis.cz

POSTŘIKY

SČÍTÁNÍ LIDU
www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
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Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Stanislav Dvořák
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