Číslo 40

březen 2014

ZDARMA do Vašich schránek

Vydává obec CHLUMČANY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme na začátku nového roku a zamýšlíme se nad investičními akcemi na tento rok.
Dovolte mně, abych Vás s těmi nejdůležitějšími v krátkosti seznámil.
V rámci investic v bytovkách bychom
chtěli zateplit další dva bytové domy,
konkrétně čp. 311–312 a 320–321.
Zbývající bytové domy čp. 324–
325 a čp. 313 se zateplí v příštím roce. U bytovky čp. 313 je
nutné, aby se vedení elektřiny
přemístilo s konzoly na štítu do
země, popřípadě na sloup mimo vlastní budovu. Toto bylo s předstihem projednáno
s pracovníky ČEZu a z jejich strany slíbeno na
rok 2014, popř. 2015. Také chceme pokračovat v budování zpevněných ploch pro možnost parkování osobních automobilů.
V ulici U Stadionu se po výměně vodovodního řadu v zeleném nezpevněném pásu
chodníku provedou finální úpravy povrchů.
V rámci těchto úprav budou provedeny nové
parkovací zálivy a úpravy pro odvodnění
této komunikace u nemovitostí P. Markoviče a p. Holého. Práce budou zakončeny
zasfaltováním všech dotčených komunikací
a křižovatek.
Na ulici Na Sadě již bylo vydáno územní
rozhodnutí a teď čekáme na vydání stavebního povolení, provede se výběrové řízení
na dodavatelskou firmu a akce se zrealizuje.
Na Závisti je další ulice, na kterou již
máme zpracovánu projektovou dokumentaci (PD) pro možnou rekonstrukci. Zde musíme ještě nechat dle PD zaměřit a vypořádat

dotčené pozemky a vše dořešit a zapsat na
katastrálním úřadu. Teprve potom můžeme
zažádat o vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení.
To samé se týká
i úprav a zatrubnění odvodňovacího příkopu
ochraňující tuto
část naší obce.
Teď na jaře se
začne
rekonstrukce
obou chodníků v Lukavické
ulici. Tomu bude předcházet výměna vodovodního řadu v úseku od křižovatky Komenského – Lukavická – Majerova až nad
nemovitost p. Nazarova. V Lukavické ulici,
v její horní části také proběhne rozdělení
hlavního vodovodního řadu na pásmo horní
a spodní. Smyslem je lepší koordinace při
řešení poruch, hlavně uzavírek jednotlivých
vodovodních větví a také by se měly zlepšit tlakové poměry, zvláště v novém sídlišti
u nejvyšších budov.
Na ulici Na Vyšehradě, Ke Kapli, na části
ulice V Úvozu a B. Němcové od křižovatky
Majerová až k ulici Komenského se dokončují jednotlivé stupně PD. Řeší se majetkové vztahy, souhlasy vlastníků sousedících
nemovitostí a připomínky jednotlivých
občanů.
Také se vedou jednání s jednotlivými organizačními subjekty rozdělených Českých
drah ohledně dobudování chodníku. Současný stav je takový, že chodník, který je souběžný s komunikací III. třídy teď končí před

ochranným pásmem ČD a lidé musí vstupovat na krajnici komunikace. Naše představa
je taková, aby chodník pokračoval dál až na
parkoviště před dráhou.
V rámci Nová zelená úsporám jsme podali žádost na zateplení stávajícího objektu
obecního úřadu, včetně výměny oken.
V dubnu by měly být známé další dotační
tituly, do kterých se budeme snažit směrovat další žádosti. Pokud by prošli připomínky
Svazu měst a obcí na opakování dotací na
zateplení veřejných budov, připadala by
v úvahu budova MŠ a ZŠ. U ZŠ bychom chtěli
letos dokončit a dořešit rekonstrukci původního východu ze suterénních šaten a přeměnit jej na nouzový druhý východ. Po konzultacích s vedením ZŠ se zabýváme myšlenkou
na rozšíření nářaďovny a úpravou vnitřního
členění sociálek a kabinetů ve spojovacím
krčku vedoucím do tělocvičny.
Samozřejmě se pokračuje v projektování
a projednávání nové budovy OÚ a multifunkčního sálu.
Na základě informací od plynáren, že
v roce 2016 bude probíhat celková rekonstrukce plynovodních rozvodů v novém sídlišti, plánujeme rekonstrukci topných kanálů
a plynové kotelny. V návaznosti na předešlou
akci, máme v plánu i rekonstrukci veřejného
osvětlení a rekonstrukci povrchu asfaltové
silnice a chodníků.
Na Hradčanech chceme dokončit nástavbu hasičské zbrojnice a dokončit zasíťování parcel pro výstavbu RD.
Jiří Kučera – starosta obce
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CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
část 9. – STO LET ŠKOLNÍ BUDOVY
Svá

životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V lednu:

Miroslav Levora
Ludmila Piklová
Marta Kozáková
Marie Kohoutová
Karel Majer
Václav Kuběna
Josefa Trylčová (Hradčany)

V únoru:

Jarmila Bártová
Václav Šesták (Hradčany)
Soňa Tykvartová
Ladislav Kalina
Zdeňka Fládrová
Anna Faflíková
Josef Chmelík
Anna Levorová

V březnu:

Erika Benediktová
Jaroslav Kastl
Miloslava Stehlíková
Jindřiška Živná
Gertruda Šilingová
Marie Kaslová
Jaroslav Mukenšnábl
Anna Kaderová
Jaroslav Švajcr
Miloslava Hrdličková
Milada Fuxová
Anna Marková
Marie Benešová

V dubnu:

Vlasta Mukenšnáblová
František Albl (Hradčany)
Anna Drlová
Aloisie Krátká
Anna Dřízhalová (Hradčany)
Jiřina Václavíková
Josef Deraha
Jaroslava Veinfurtová
Zdeněk Kašpar
Sláva Strejcová
Jiřina Kalinová
Františka Böhmová (Hradčany)
Jarmila Videmanová

81 let
81 let
81 let
82 let
85 let
85 let
97 let

81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
84 let
86 let
88 let

75 let
80 let
80 let
80 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
89 let
90 let
90 let
92 let

75 let
75 let
80 let
80 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
88 let
88 let
91 let
93 let

Srdečně blahopřejeme!

V roce 2014 si obyvatelé Chlumčan mohou
připomenout stoleté výročí vystavění a otevření školní budovy, oné nádherné stavby
z bílých vápenopískových cihel na Komenského ulici, jejímuž
průčelí vévodí věžní
hodiny a v rovnoměrně rozložených
nikách pak busty
Josefa Jungmanna
a J. A. Komenského.
Stará
školní
budova, stojící od
poloviny 19. století
na břehu Návesního rybníka, (dnes
v tomto místě stojí
zdravotní středisko)
dlouhodobě trpěla vlhkostí, a v jejích třech třídách se tísnilo až 130 žáků. V podstatě od roku
1901 se tedy řešila nástavba stávající školy,
nebo stavba školní budovy zcela nové. Mnohá
jednání a oddalování investice zapříčinily, že
nakonec bylo jednoznačně o výstavbě nové
školní budovy v Chlumčanech rozhodnuto až
8. června 1911. Ke stavbě bylo přistoupeno až
na konci léta roku 1913 a řídící učitel Josef Korbel zapsal do školní kroniky několik základních údajů:
„Dne 4. srpna započal p. Fr. Hodl, zednický
mistr z Přeštic, s vykopávkou studny na staveništi nové školní budovy. Studna jest 21 m
hluboká. Dne 11. srpna započala se vykopávka
základů, a dne 13. září 1913 položen prvý kámen do základů beze vší oslavy. Dejž nebe
zdaru stavbě té!“
A nebe stavbě opravdu přálo, protože
následujícího roku byla škola bez potíží zkolaudována a otevřena. I v dnešních moderních
podmínkách by stavba této budovy byla s dokončením všech prací v pouhém roce zcela
jistě pro stavbaře výzvou. Kolaudace stavby
dne 20. října 1914 a její slavnostní vysvěcení
15. listopadu 1914 tak odkazuje na mimořádně
dobrou organizaci práce a výběr řemeslníků.
Přeštický architekt a stavitel Jan Velíšek
rovněž zásadně pomohl k úspěšné realizaci
výběrem stavebního materiálu. Bílé vápenopískové cihly se totiž již několik let vyráběly

v místní cihelně, která stála při silnici vedoucí
z Dobřan na „kaolinku“. Plynulá dodávka cihel
v podstatě v místě stavby tak práce značně
zjednodušila. Radost z dokončeného díla,
jehož celkový rozpočet činil 84 000
zlatých, však kalilo
úmrtí předešlého
řídícího učitele Jana
Bůžka, který zemřel již na jaře roku
1913. Jan Bůžek byl
v
Chlumčanech
osobou nesmírně
váženou a požíval úcty jak u žactva, tak u rodičů
a u představitelů
obecní samosprávy. Byl velkým propagátorem výstavby nové školy a jeho pohřeb na
hřbitově v Dolní Lukavici se stal společenskou
událostí, kterou navštívili téměř všichni obyvatelé z Chlumčan.
Vhodné je rovněž vzpomenout školní
zahradu, která vznikala ihned po otevření
školy a o jejíž rozkvět se zasadil pan Josef Čížek, tehdejší zahradník Zemského ústavu pro
choromyslné v Dobřanech. Navrhl celkovou
koncepci a dozoroval postupnou výstavbu. Ve
dvou ozdobných zahrádkách bylo vysazeno
množství květin a v učebné zahradě o výměře
12 arů postupně vznikala botanická políčka,
zelnice, květnice, školka, skupina ozdobných
keřů a v závěru prací byl dokonce instalován
včelín.
Na samý závěr uveďme zajímavost, že pro
školu dnes neodmyslitelné věžní hodiny instalovala firma Ludvík Hainz v roce 1931. Jednalo
se tehdy o moderní a spolehlivé zařízení. Klasický čtvrťový třízávažový stroj s ručním natahováním, u něhož byl využíván tzv. Grahamův
krov byl před několika lety z půdy odstraněn
a nahrazen elektronickou signalizací. Původní
mechanizmus, který obyvatelům Chlumčan
desítky let odměřoval jejich každodenní rytmus je uložen v dekorativní prosklené skříni
v pracovně starosty obce.
Ladislav Bechyňský

Opustili nás

Vzpomínáme!

V prosinci:
Jitka Kasslová
Anna Karasová
Jan Fikrle
Josef Brabec

V lednu:
Petr Šlapák

76 let
89 let
94 let
77 let

59 let

V únoru:

Ladislav Kasl
Marie Dolanská (Hradčany)

71 let
78 let

Pavla Lokajíčková, OÚ – evidence obyvatel
Svým blízkým mohou pozůstalí nechat
zazvonit poslední hodinku v kapli Panny Marie. Bližší informace na obecním úřadě nebo
na tel. 721 747 966.
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vzdálenost, než kdokoliv z bytovky
327, 328, 329.
Předešlé zastupitelstvo schválilo zvýšení bytových domů 326, 327,
328, 329, 319 a 318 o jedno patro, ale
zároveň opomnělo, že nejen startovací byty, ale
také odstavná místa pro těchto dalších 18 nových
bytů je nutné také a v poměrně krátké době vybudovat. Ty mladé rodiny sem nepřijedou autobusem, nebudou se spoléhat na vlaková spojení,
jako to bylo před léty s námi, starousedlíky, ale
v mnoha případech se sem nastěhovaly mnohdy
hned i se dvěma vozidly na rodinu. Ale počítejte
schválně chvilku spolu se mnou, je to opravdu
matematika pro prvňáky:
• bytovky se zvýšeným patrem č.p. 326, 327, 328,
329, 319, 318 – celkem 72 bytových jednotek
• počet stání před bytovkou 326,327 a v přilehlé
zatáčce – celkem 21
• počet stání před bytovkou 328, 329 – celkem 0
• počet stání mezi bytovkami 319, 318 – celkem
16
• počet stání před bytovkou 324, 325 – celkem 10
Rozdíl je neuvěřitelných 15 míst proti tomu,
kolik rodin zde bydlí, to znamená ale, že jsem
počítal pouze jedno auto na rodinu, a co teprve
v případě těch zmiňovaných rodin nově nastěhovaných se dvěma auty a nebo, že některá další
4členná rodina „starousedlíků“ vlastní 2 auta
(někdy i 3 a není to zcela výjimečný stav), pokud
členové dojíždí do zaměstnání mimo domov).
A kam po příjezdu domů s nimi?
Bohužel, připomíná mi to jeden zcela tristní
jev, vyskytující se v naší společnosti již řadu let.
Občanovi se řekne pouze A, ale to B se mu zamlčí,
nebo je napsáno někde hodně malinkatě pod
čarou. Stejně se jednalo i s těmito obyvateli startovacích bytů (bydlet budeš, ale s parkováním je
zde problém, ale ten řešíme a vyřešíme až někdy
a někde…, no sám uvidíš, až budeš bydlet)? Bohužel ale ani po šesti letech od kolaudace těchto
bytů to nikdo není schopen (nebo ochoten?) řešit. Nebo v zastupitelstvu převládá názor, který
se dostal i k uším široké veřejnosti, že máme být
rádi za zrenovované bydlení a ne chtít pořád něco
víc a víc od obce! A je to dokonce názor jednoho
člena zastupitelstva obce.
A to se přednostně budují odstavné plochy
u bytovek v této ulici, na kterých se ani s dalším
patrem neuvažuje! Proč se nemohlo přednostně
vybudovat dostatek místa pro parkování u výše
zmiňovaných bytovek? Jen proto, aby se pan
místostarosta mohl do těchto lidí obout ve svém
článku a vykazovat je do ul. u vjezdu z ul. Lukavické? Nebo sem v nočních a brzkých ranních
hodinách (vždy je to doba mezi 24.00 a 4.00 hod.
ranní) posílat hlídky PČR s pokutovými bločky
a pak se zašťiťovat článkem od vel. PČR Dobřany,
že to není na objednávku OÚ, PČR jen plní své povinnosti, ale z dobře informovaných zdrojů je již
známo, že tuto konkrétní zakázku PČR Dobřany
od OÚ opravdu v tomto znění dostala, ať se ohání
pan místostarosta čímkoliv.
Pane místostarosto, sedl jste někdy do auta,
nebo se prošel touto ulicí v době mezi 23.30
a 3.30 hod., je jedno zda-li je to v týdnu, nebo
o víkendu? Asi ne, protože byste zjistil, že zde
opravdu svoje vozidlo nezaparkujete a to nemyslím jen spodní část ulice B. Němcové. Já osobně
jsem toto martyrium absolvoval nesčetněkrát
a to nebylo opravdu v tuto dobu jediného místa
k zaparkování, dokonce v celé ul. od ul. Družstevní

Týká se nás všech

Vážený pane místostarosto,
když jsem začal před dvěma měsíci začal
psát tento příspěvek, netušil jsem, že stejnou
záležitostí nás překvapíte v Chlumčanském občasníku (dále jen CHO) pod názvem Týká se nás
všech. Tento Váš článek, nebo spíš některé jeho
odstavce, jsem musel nevěřícně číst i několikrát
a dovoluji si Vám říct, že jsem se nestačil divit
spoustě věcí, které nám zde předkládáte a vytýkáte nám je. Mnohdy nepřesně a také neprávem.
Neřekl bych, že je to z neznalosti věcí, myslím si,
že je to někdy zcela záměrně. Proto tento článek,
proto tato odezva.
Nejdříve bych chtěl a dovolil si uvést některá
Vaše vyjádření na pravou míru.
Do Přeštic, Plzně, nebo do Dobřan jezdíme
za lékařem, na úřady, služebně, nebo na nákupy
a tudíž s dostatečným časovým předstihem,
abychom měli auto zaparkované tam, kde to příslušné zastupitelstvo vyhradilo. Pokud přeci jen
v parkování pochybíme, odneseme to pokutou,
nebo dokonce odtahem při nesprávném parkování. V Chlumčanech ale bydlíme, obci platíme
nájemné, za služby, odvádíme různé poplatky,
daně z nemovitostí apod., tudíž si dovolím říct, že
za tyto peníze taky chceme slušně parkovat, nejlépe před obývanou nemovitostí. Z toho důvodu
si myslím, že srovnáním situace s parkováním
v sousedních obcích a parkováním zde, v místě
bydliště, jste poněkud přestřelil.
Další věc, týkající se kontrolování aut v nočních hodinách PČR a jejich sankcionování při
nesprávném parkování až do té míry, že řidiče
hodláte hnát ke správnímu řízení je věcí zcela
správnou, pokud by jste ovšem nedodal, že pokud nemáme kde zaparkovat ve spodní části ul.
B. Němcové, máme si auto ponechat nahoře
u vjezdu z ul. Lukavické, tam že je místa dost pro
všechny. Rád bych Vás někdy v této situaci viděl,
když přijedete domů se dvěma malými dětmi,
velkým nákupem a ještě obtěžkán třemi balíky
plen pro děti (byly ve slevě), jak od Lukavické ul.
mašírujete do bytovky 329 (tato dodnes parking nemá, ale další patro ano!), i když dnes po
nově vybudovaném chodníku. A ne jenom Vás,
i jiné zastupitele, kteří v bytovce nikdy nebydleli
a jsou mezi prvními, kteří se brání v zastupitelstvu „zuby-nehty“ kývnout na parkoviště zrovna
před touto bytovkou. A ještě jedna, dost podstatná věc, když se podle Vás v ul. B. Němcové
nesprávně parkuje, jaká dopravní značka se vůbec zde porušuje? Kromě vyznačeného šikmého
stání po pravé straně ulice zde žádný jiný zákaz
nebyl umístěn! Vy sám jste v nedávné době vyvěsil do každého vchodu jakési psaní o tom, jak
máme být tolerantní a ohleduplní vůči sobě, že
je zde trvalý nedostatek parkovacích míst a nezapomněl jste také zdůraznit, že na zlepšení tohoto
stavu se zde mnohé dělá. Ano, to máte pravdu,
dělá!! Ale bohužel ne tam, kde je to enormně
potřebné. Dělá se např. u hřiště TJ Keramika (mimochodem za celý měsíc a půl jsem na tomto
parkovišti neviděl parkovat jedno jediné auto a to
tudy projíždím denně i několikrát a parkoviště za
bezmála milion Kč zeje neustále prázdnotou?),
u bytovek v horní části sídliště, kterým jste si asi
ani nedovolil nabídnout parkování ve vjezdu od
Lukavické ul., i když to mají domů mnohem kratší

až po křižovatku Komenského. A parkovat pod
bytovkou 327, kde není ulice vůbec osvětlena a to
od křižovatky ul. M. Majerové až do křižovatky Komenského (zde to osvětlení asi vadí starousedlíkům v rodinných domcích pod č. 327, dyť naše bytové domy stojí na jejich kukuřičných polích) to je
také za těchto podmínek odvaha. Mimochodem,
za celou dobu od vybudování nového chodníku
v naší ulici jsem v nočních hodinách na tomto
viděl parkovat auto opravdu sporadicky a zcela
výjimečně. Pokud ano, tak jedině v noci a brzy
ráno je auto pryč, tudíž nemůže zákonitě bránit
maminkám s kočárky a chodcům všeobecně bezpečně chodník užívat. A ty 3 vozidla, která se vejdou pod bytovku 327 na levou stranu chodníku,
nemůžou vadit chodcům, jelikož tento chodník
se vůbec chodci neužívá už jen z toho důvodu, že
končí 40 cm vysokým schodem u posledního rodinného domku na konci již zmiňované neosvětlené ulice! Ale Vám stačí se ohánět tím, že na svoje
auta z okna bytu vidět nemusíme a ani nikde ve
světě tomu takto není a proč by to teda mělo být
v ul. B. Němcové? Nikdo nechce a nepožaduje
po Vás, pane místostarosto, aby na svoje auto viděl z okna, lidé chtějí jen přijít z práce do svého
bydliště a slušně zaparkovat někde poblíž a ne
na vjezdu z ul. Lukavické, jak jim doporučujete.
I když je to celkem slušná nabídka proti té, kterou
na nás „vybalil“ jeden z předešlých starostů, když
se stavěl v ulici vodovod a kanalizace. Ten nám
doporučil parkovat na nám. B. Kašpara, to Vy jste
proti této „nabídce“ ještě celkem slušný.
A ještě jedna věc, která stojí za zmínku: celá
ulice B. Němcové od vjezdu z Družstevní je nově
(již několik let) „nalajnována“ a to tak, že mezi jednotlivými zaparkovanými auty je mezera kolem
50 až 70 cm, což je, dle mého názoru, dostačující
pro nástup i výstup z vozidla, ale pozor, opět s výjimkou bytovek 326, 327. Když jsme několikrát, dokonce na jednání přímo před bytovkou za účasti
pana starosty, obdobný stav požadovali i my, zde
bydlící, aby se zde vešlo více aut a parkovalo se
více kolmo (máme spočítáno, že se zde místo dosavadních 12 aut dokáže postavit aut 15!), slyšeli
jsme jen spoustu argumentů, jak to nejde, proč to
nejde a že za to je zodpovědný projektant, jak je
to značeno apod. Jen se občas přijďte, pane místostarosto, podívat v odpol. hodinách nebo večer
a v noci, jak jsme k sobě tolerantní a ohleduplní,
jak respektujeme vzájemně to Vaše zbožné psané
přání. Ano, parkuje se v „chlívku“, ale z jedné
strany má zaparkované vozidlo mezeru 1 metr,
z druhé strany jsou někdy i 2 metry, jak se to holt
povedlo, ale kam se již další auto opravdu nevejde. Ale dotyčný sám zaparkoval a ti ostatní jsou
mu zcela ukradeni! Dle vyznačených parkovacích
„chlívků“ ale zaparkoval správně, jen ta ohleduplnost, dle Vašeho psaní a přání, pane místostarosto, dotyčnému motoristovi jaksi unikla. Jen si,
bohužel, neuvědomuje další a to dost podstatnou věc, že příště mu stejnou věc provede jeho
soused z vedlejšího vchodu a on již nebude mít
kam postavit to svoje auto, když přijede z odpol.
směny, nebo později večer z kina, nákupů, návštěvy… A pak, světe div se, dochází i na pěstní,
nejenom ústní potyčky. Bohužel, i to již zde několikrát bylo, pokud se dotyčný pokusil zaparkovat
vedle takhle neohleduplného řidiče a on ráno
musel nastoupit do vozidla ze strany spolujezdce,
protože do té úzké mezery mu někdo jiný postavil auto tak těsně, jak to jen šlo, aby mohl někam
to svoje auto zaparkovat. A ještě jeden poznatek,
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takhle neohleduplně parkují zejména majitelé
aut z bytovky 328, 329. Jen namátkou 08-86,
93-74, 93-26, 22-16, 93-60 a mohl bych pokračovat dál. A proč ne celé spz? Oni se páni řidiči a řidičky poznají i v těchto číslech. A co by se vyřešilo
tímto tzv. zhuštěním parkovacích stání? Místo 12
zaparkovaných aut by zde mohlo stát aut 15! Že je
to směšné? Ale při tom nedostatku míst jsou i ta
3 místa pro nás vysvobozením. A vozidlo 29-12,
které mimochodem za poslední rok neujelo ani
kilometr, zde zabírá jedno parkovací místo zcela
zbytečně i když má platnou TP, ale pomalu rezivět může i na odstavné ploše Autoservisu Pavel
Veit v Boční ul., pochopitelně za úplatu na hlídané
ploše soukromé firmy.
Pokud jste ale toho názoru, že jiné řešení
nemáte, tak buďte bez obav, že výše uvedené
skutečnosti mají řešení již od začátku, jen v zastupitelstvu je snad vidět a znát nechcete. Stačilo
by jen trošku zapřemýšlet a říct si, co je pro nás
prioritou! Parkoviště bez aut u hříště TJ Keramika,
nebo:
1) vybudovat přednostně alespoň 10 stání před
bytovkou 328, 329?
2) zrušit léta nepoužívaný chodník od garáží až
k první bytovce Nového sídliště a vybudovat
souběžné stání s vozovkou (mimochodem je
zde na auta vidět i z bytovky 328, 329 a je to
kousek „k domovu“)?
3) protáhnout vybudované parkoviště mezi bytovkami 319 a 318 alespoň o šest stání směrem
k Novému sídlišti?
Že to není až tak složité a nerealizovatelné?
Pokud se najdou peníze na budování parkovišť
u hořejších bytovek, jedno a půl parkoviště (bod 1
a 2, jak je výše uvedeno) bychom si zasloužili i my,
zde ve spodní části ul. B. Němcové, mimochodem
nejvíce „zalidněné“. Mnohem raději než pravidelné či nepravidelné, „objednané nebo neobjednané“ návštěvy PČR. A také raději, než nás vykazovat na vjezd z ul. Lukavické. A do budoucna
uvažovat o bodu 3). Tak zkusme, zda-li bychom
to neprotlačili do plánu výstavby v tomto Novém
roce 2014.
Ing. Lubomír Dostál

Vážený pane inženýre.
V první řadě jsem zklamán tím, že tento Váš
příspěvek, který si spoluobčané mají možnost
přečíst, není tím samým příspěvkem, jež jste chtěl
v Chlumčanském občasníku původně vytisknout,
a který jsem od Vás obdržel 21. ledna tohoto roku
elektronickou poštou. Tento příspěvek obsahoval značné množství nepřesností a nepravdivých
údajů, což byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl,
Vám na něj odpovědět. Poté, co jste si po mé odpovědi zřejmě uvědomil, že by příspěvek v této
podobě nemusel před spoluobčany obstát, jste
jej opravil a takto učesaný jej spoluobčanům
předkládáte, i když těch nepřesností a polopravd
v něm zůstalo ještě dost a skutečně jste odstranil jen to, na co jsem Vás upozornil. Co si o tom
myslím, není v tuto chvíli podstatné, ale možná si
budu muset o Vás trochu upravit mínění.
V tomto Vašem příspěvku oproti původnímu
třeba postrádám přirovnání zastupitelů k lichvářům, či záměnu ulice B. Němcové za Lukavickou
ulici (podle Vás jsem odkazoval řidiče na možnost
parkování v Lukavické ulici). Bývalou vedoucí bytového hospodářství jste pasoval na zastupitelku
obce s pravomocí rozhodovat o výstavbě parkovacích ploch, současnému zastupitelstvu jste
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přisoudil budování nástaveb a odstavná plocha
Autoservisu Pavel Veit v Boční ulici se najednou
změnila na hlídanou plochu soukromé firmy.
Samozřejmě je mojí povinností seznámit
spoluobčany s mojí odpovědí na Váš příspěvek,
ale protože já svoje slova měnit nehodlám, seznámím je s mojí odpovědí původní. Jen nebudu
v rozporu s touto odpovědí uvádět jména spoluobčanů, které jsem na nesprávné parkování
na chodníku upozorňoval, neboť jsme si vše vysvětlili na místě a nebudu zmiňovat ani jména
předchozích místostarostů obce, protože moje
předchůdce by všichni měli znát.
A nyní již znění mojí původní odpovědi.
Popravdě řečeno i já jsem si musel Váš příspěvek přečíst několikrát a zprvu jsem byl rozhodnut
Vám vůbec neodpovídat. Poté jsem však usoudil, že odpovědět je slušnost, zvláště pak v případech, kdy je tomu dotyčnému potřeba něco
vysvětlit, seznámit jej se skutečnostmi, které on
nezná a uvést některé věci na pravou míru.
Ten fakt, že jste příspěvek na téma parkování
připravoval, svědčí o tom, že Vám současná situace není lhostejná a do jisté míry si tohoto Vašeho
přístupu vážím. Žiju v Chlumčanech od narození
a tak si mimo jiné také pamatuji, že i v dřívějších
dobách, kdy ještě existovaly uliční výbory, jste
se snažil ve prospěch sídliště mnohé udělat. Tudíž Vás pokládám za člověka, kterému skutečně
jde o dobro věci, v žádném případě Vás neřadím
mezi chronické a zakomplexované stěžovatele,
které v obci také máme, a rád bych Vás v mé odpovědi přesvědčil o tom, že mně v tomto případě
skutečně o nic jiného, než o dobro věci nejde.
Začnu asi tím, že vše, co se na obci rozhodne,
nebo vykoná je kolektivní práce a platí to jak
v případech, kdy můžeme nad výsledkem vyjádřit uspokojení, ale i za té situace, kdy zas tak
spokojeni nejsme. I když jsme s panem starostou
statutární zástupci obce, nikdo z nás není žádný
monarcha a všechna rozhodnutí prochází radou
ZO, nebo zastupitelstvem na veřejném zasedání.
Nicméně je pravdou, že jsem si tento úkol v rámci
sídliště vytýčil jako prvořadý a po nástupu do
funkce uvolněného místostarosty neprodleně
inicioval výstavbu zpevněných ploch v sídlišti
a pevně věřím, že do konce tohoto volebního období se nám podaří tento závazek splnit.
Další pravdou je ta skutečnost, že tento problém se nevyskytl ze dne na den, ale hromadil se
řadu roků.
Vezmu věci, ale popořádku. Souhlasím
s Vámi, že když v obci platíte nájemné, služby,
odvádíte poplatky a daně, zasloužili byste si mít
možnost zaparkovat se svým vozem nejlépe před
domem, ve kterém bydlíte. Já bych si to na Vašem
místě a na místě ostatních lidí žijících v bytových
domech přál také. Realita je ovšem jiná. Pro Vaši
zajímavost. Před 25 lety jsem žil v Přešticích, kde
jsem pracoval a také platil nájemné a poplatky.
A považte, již v té době jsem ve večerních hodinách nenašel v Husově ulici, před bytovým domem, ve kterém jsem bydlel žádné volné místo
k zaparkování a byl jsem nucen parkovat své auto
v různých postranních ulicích v zástavbě rodinných domů.
Tím jsem chtěl jen říci, že parkování byl, je
a bude problém stále a záleží na městech a obcích, jak se s tím do budoucna vyrovnají. Proto
si stále myslím, že jsem tím srovnáním v Občasníku zas tak nepřestřelil a jak jsem Vám předvedl
v mém případě, přestože parkovacích ploch je
všude nedostatek, policisté neřeší, zda v městě,
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či obci bydlíte a platíte nájem, anebo jste turista,
který třeba jen projíždí. V tomto případě jsou pravidla silničního provozu stejná pro všechny a tak
to bylo v mém příspěvku myšleno.
Dále Vám pane inženýre, doporučuji pozorně si přečíst můj příspěvek ještě jednou, protože já jsem žádné řidiče, jak Vy píšete, do Lukavické ulice s tím, že je tam dost místa pro všechny
neodkazoval.
Lukavická ulice je ta část komunikace v obci
od křižovatky u hasičské zbrojnice až k ceduli
Chlumčany, směrem na Horní Lukavici a parkování v této ulici by řidičům mohl nabídnout jen
naprostý ignorant. Přesně tímto překrucováním
slov a nepřesnou interpretací vznikají fámy, což
je úrodná půda pro hospodské debaty a vděčné
téma pro všechny, co nemají nic jiného na práci.
Já jsem pouze upozornil na tu skutečnost, že není
třeba ve spodní části ulice B. Němcové stát na
chodníku, když v horní části (té samé ulice)
u vjezdu z Lukavické ulice jsou i ve večerních
hodinách volná parkovací místa. Já neříkám
pane inženýre, že je to ideální řešení, ale dokud
nebudou odstavné plochy vybudovány v potřebném množství na všech místech, považujme
tuto alternativu pro několik vozidel jako takové
východisko z nouze. Nebo snad chcete, abych
Vám vyprávěl, jak jsem v Přešticích také nejdříve
vyndal nákup, odnesl domů děti a pak šel hledat místo k zaparkování? Navíc jsme my řidiči
v té době a v této části města neměli na rozdíl
od Vás žádnou naději, že se podmínky k parkování v dohledné době změní k lepšímu a pokud
mohu posoudit, nezlepšily se v této části Přeštic
dodnes. Ještě bych chtěl dodat, že já jsem osobně
v bytovkách bydlel až do té doby než jsem šel na
vojnu, poté sedm roků v Přešticích, tak Vás ujišťuji,
že vím, jak se v nájemních bytech bydlí a za další,
nikdo ze zastupitelů, ať bydlí v nájemním bytu,
nebo v rodinném domu výstavbě zpevněné
plochy před č. p. 328, 329 nebrání a toto tvrzení
pokládám z Vaší strany jen za spekulaci. K tomu
se, ale ještě v mé odpovědi dostanu. K Vaší otázce,
jaká dopravní značka se v ulici B. Němcové porušuje. Pokud budu vycházet z toho, že jsem poukazoval na stání vozidel na nově vybudovaném
chodníku, tak k tomu, aby řidiči neparkovali na
chodníku, žádné dopravní značky třeba není. To
Vám snad jako řidiči vysvětlovat nemusím.
To, že jsem do vchodů umisťoval výzvu
pro řidiče s tím, aby dodržovali parkovací kázeň
a nezabírali svým autem více místa než je třeba
a žádal je o shovívavost, je pravda. Nevím, co Vám
však na tom vadí a už vůbec nevím, proč spojujete dohromady vybudování komunikace u hřiště
s odstavnými plochami v sídlišti. Ulice u hřiště
byla v plánu, jako dokončení tohoto úseku v návaznosti na rekonstrukci ulice Dobřanská, kde
byla v rámci projektu navržena a vybudována po
obou stranách této komunikace parkoviště s kolmým i podélným stáním.
Od této chvíle to bude, pane inženýre, trochu
o klapkách na očích, které asi nebudu mít já, ale
podle mého názoru Vy. Ale to není urážka. Chci
Vám jen dokázat, že vy nevidíte věci v širším kontextu a prosazujete jen své zájmy, potažmo zájmy
nejbližšího okolí. To dokážu pochopit, ale vy pochopte, že my musíme řešit více věcí najednou
a tomu podřídit své konání. Začnu Vámi zmiňovanými parkovacími místy u hřiště. Tím, že se ve
spodní části ulice Dobřanská, vybudoval kruhový
objezd, zanikla plocha, na níž fotbalisté, tenisté
a všichni návštěvníci sportovního areálu svá
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vozidla parkovali. Tudíž tato nově vybudovaná
parkovací místa, včetně parkoviště pro autobus
byla vybudována jako kompenzace za zastavěnou plochu bývalého parkoviště, slouží převážně
sportovcům a divákům a jeho výstavbou nebylo
sledováno žádné jiné využití i když si na tato parkovací místa může kdokoliv a kdykoliv své auto
zaparkovat. Vás osobně možná sport nezajímá,
ale nás pokud chceme sport v obci udržet a podporovat, tyto okolnosti zajímat musí.
Za další píšete, že naše zastupitelstvo schválilo zvýšení nám všem známých bytových domů
o jedno patro, ale zapomnělo pro těchto 18 nových bytů vybudovat odstavná místa. V tomto
případě bych si dovolil jen kosmetickou úpravu
v tom ohledu, že to nebylo naše zastupitelstvo,
ale zastupitelstva předešlá. Volební období současného zastupitelstva je od r. 2010 do r. 2014
a nástavby se budovaly v letech 2001 a 2005–
2006. A nyní počítejte Vy se mnou. Mně matematika pro prvňáky, jak uvádíte, říká, že v současné
době z 18 rodin žijících v těchto bytech vlastní
osobní automobil jen 10 rodin a v tom případě
zpevněná plocha, kterou nechali tito zastupitelé
za tímto účelem mezi bytovými domy č. p. 318
a 319, s počtem 16 míst vybudovat, tuto jejich potřebu bohatě pokryje.
Když bylo v roce 2011 rozhodnuto o postupném budování zpevněných ploch před bytovými
domy a jejich začlenění do zeleně mezi domy,
byla na zkoušku vybudována jako první zpevněná plocha před bytovým domem č. p. 309, 310.
Jestli si myslíte, že s naším záměrem okamžitě
všichni souhlasili, tak to je omyl a dodnes má
tato výstavba celou řadu odpůrců. Mnozí argumentují, že se tímto způsobem likviduje veřejné
prostranství, jiný poukazují na zvýšení hluku před
domy, na výfukové splodiny a i oni mají svoji
pravdu a jsou také naši spoluobčané. Zde se opět
dostáváme k tomu, že nelze vyhovět každému
a v širším kontextu byly upřednostněny nároky
řidičů a bylo rozhodnuto zpevněné plochy budovat i nadále, protože automobilů neustále
přibývá. V současné době jsme v té situaci, že
do poloviny tohoto roku bude vybudováno cca
8–10 míst pro odstavení vozidel před bytovým
domem č. p. 328, 329. Dále je v plánu rozšíření
zpevněné plochy mezi bytovými domy č. p. 318
a 319 o 10 míst a vybudování cca 10 odstavných
míst u bytového domu č. p. 364.
Další parkovací místa v letošním roce vzniknou při rekonstrukci chodníků v ulici B. Němcové
od bytového domu č. p. 326, 327 směrem na křižovatku s ulicí Komenského, kde bude v rámci
projektu vybudováno i veřejné osvětlení, přičemž
touto závěrečnou fází bychom se měli dostat
na dlouhodobě požadovaný počet odstavných
míst.
To, co jsem zde uvedl, jsem neopsal z toho, co
uvádíte Vy v závěru pod body 1, 2 a 3, ale takhle je
postup výstavby naplánován dlouhodobě.
Mám informaci, že o tom s Vámi ing. Boháč
hovořil a i já jsem s tímto záměrem již před časem
seznámil nájemníky z bytového domu 328, 329,
kteří měli o tuto informaci zájem. Tudíž jste žádnou Ameriku tímto neobjevil a ničím novým jste
mě nepřekvapil. K tomu ještě patří i vybudování
parkoviště namísto pravostranného chodníku
směrem do Nového Sídliště, ale to je naplánováno
v rámci rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v příštím volebním období, kdy
budete mít jedinečnou příležitost oblažit svými
postřehy a připomínkami nové zastupitelstvo.

Nebudu se, pane inženýre, nadále zaobírat
každým slovem, co píšete, protože v následující
části Vašeho příspěvku už podle mého názoru
nejste soudný a dáváte více průchodu svým
emocím. Zvláště to srovnání s lichváři se Vám skutečně „povedlo“ a raději se k tomu nebudu ani
vyjadřovat.
Ještě považuji za nutné Vám Vysvětlit situaci
s kontrolami policistů a je opět zřejmé, že jste můj
článek asi zcela nepochopil.
V příspěvku jsem uváděl, že s odstupem času
začali řidiči nově vybudovaný chodník využívat
opět jako parkoviště a není pravda to, co píšete
Vy, že pokud tam nějaké auto stálo, tak jedině
v noci a brzy ráno bylo pryč. Vím přesně, kdy jsem
v této souvislosti dotyčným volal, či jsem na ně
zvonil s tím, aby si svá vozidla přeparkovali a tak
to, co tvrdíte Vy, opakuji, pravda není. Dále jsem
uváděl, že přetrvávalo stání vozidel na zastávkách
autobusů (speciálně u KD), na jiných chodnících
v různých částech obce (Komenského ulice, Lukavická ulice), nerespektování dopravního značení
ze strany řidičů nákladních vozidel (Šeříková ulice,
B. Němcové v horní části), nedodržování rychlosti
v obci (při vjezdu do obce od státní silnice, od
Horní Lukavice a od vlakového nádraží) a ještě
bych přiřadil stále se množící jízdu v protisměru
v ulici B. Němcové. Je logické, že po nás občané
bydlící v těchto částech obce požadovali sjednání
nápravy a v této souvislosti by mě zajímalo, jakým
způsobem byste reagoval Vy, kdybyste v některé
z těchto částí obce bydlel a stály Vám u domu
kamiony, nebo jezdila okolo Vašeho domu auta
„stovkou“. Na to konto, jak jsem uváděl, požádala
obec úřední cestou OO Policie ČR v Dobřanech
o pomoc při řešení těchto problémů v zájmu
vás všech, našich spoluobčanů, neboť i tato
činnost je součástí jejich práce. Podle Vás jsem,
ale v nočních a brzkých ranních hodinách posílal do sídliště hlídky s bločky a ještě se zaštiťoval
článkem od Policie v Dobřanech. Tady jste na můj
vkus naopak přestřelil Vy, protože tímto způsobem jsem skutečně tento problém neřešil. Nad
rámec mé původní odpovědi bych chtěl ještě říci,
že je velký rozdíl mezi poukazováním na nešvary,
či upozorněním několika jedinců na nesprávnost
jejich konání a posíláním policistů na tyto řidiče.
Znovu opakuji, že mám v tomto ohledu čisté svědomí a nezbývá mi jen doufat, že ti co mě znají
trochu lépe, Vašemu tvrzení věřit nebudou. Snad
to z Vaší strany nemám chápat osobně a více Vaše
vyjádření komentovat nebudu. Jedno vím však
jistě, že rozumně uvažující člověk by tohle nikdy
říci nemohl a pochopil jsem, proč se schováváte
za písemné formy svých stížností, protože on
papír snese hodně. Čím si nejsem jist, je ta skutečnost, jestli byste sebral tolik odvahy, říci mi to
do očí.
Nyní již jen heslovitě:
Se šrafováním parkovacích míst pod byt.
domem 324, 325 nemám nic společného a do té
doby než se bude toto šrafování letos obnovovat,
zjistím, co se dá v tomto směru dělat.
Pokud nějací řidiči nedovedou zaparkovat
do chlívků tak, aby nechali prostor i ostatním, tak
mi nezbývá nic jiného, než jim doporučit, aby si
zopakovali autoškolu.
Podle čísel automobilů, která jste ve svém
článku uvedl, mohu obeslat majitele těchto vozidel s tím, že by měli věnovat parkování svých vozidel větší pozornost a popřípadě, aby nějakého
zkušeného řidiče požádali o radu.

Vozidlo 29-12, které jak uvádíte, jež za poslední rok neujelo ani kilometr a zabírá jedno
parkovací místo, na tom místě může stát, jak
dlouho chce, protože má platnou RZ a bohužel
neexistuje žádné zákonné ustanovení, proč by
tomu mělo být jinak, což si můžete klidně ověřit. Majitelé vozidel, kteří byli v předešlých třech
letech k tomuto úkonu vyzváni, naši výzvu uposlechnout nemuseli a pokud tak učinili dobře, pokud ne, tak již k ničemu podobnému z mé strany
vyzýváni nebudou.
V následných diskuzích s policisty na toto
téma jsem se přesvědčil o tom, že oni sami mají
s výkladem tohoto zákona problémy a nerad
bych se dostal do situace, že ve finále bych to
mohl být já, kdo jedná nezákonně. Ta skutečnost, že byste toto vozidlo odsunul na odstavné
parkoviště k Pavlu Veitovi, svědčí o tom, co jsem
již psal, že řešíte jen to, co se týká bezprostředně
Vás a klidně byste tento problém, kdyby nějaký
byl odsunul do jiné části obce, kde by Vám to
nevadilo.
Závěrem bych chtěl, pane inženýre, říci asi
jen tolik. Nikdo z nás nečeká, že když se něco podaří v obci vybudovat, nebo zlepšit, že nás budou
lidé chválit a v praxi je to spíše naopak. Někdy
mi skutečně připadá, že by bylo možná lepší nic
nedělat, protože jak se říká: „kdo nic nedělá, nic
nezkazí“. Jen pár příkladů.
Léta byly v Novém Sídlišti nevyhovující
chodníky a sotva jsme tyto rozbité a nevyhovující
desky vyměnili za nové, okamžitě se vyrojili kritici,
že chodník bude klouzat. Přitom se jedná o stejný
materiál a ruku na srdce, když je sníh a led, tak bez
ošetření povrchu klouže všechno.
Všechny roky pejskové v sídlištích konali
své potřeby na veřejných prostranstvích a volně
pobíhali po obci. Jen co jsme dali pejskařům prostřednictvím sáčků na exkrementy najevo, že by
bylo záhodno si po svém čtyřnohém kamarádovi
uklidit, zase špatně. Podívejte se, co se s těmi
sáčky děje a kolik lidí je využívá k účelu, k jakému
jsou určeny.
Dvanáct, potažmo osm roků od dokončení
nástaveb a vybudování parkoviště mezi bytovými domy č. p. 318, 319 předešlá zastupitelstva,
chcete-li, předešlí místostarostové problém
s parkováním neřešili, a předpokládám, že jste
všechny mé předchůdce místostarosty na nedostatek parkovacích míst upozorňoval podobným
způsobem, jako mně.
Pokud ne, tak proč nyní, kdy jsme v poslední
etapě nápravy těchto nedostatků, vyrukujete
s takovouto kritikou? Nezlobte se, ale mně to
z Vaší strany nepřipadá moc korektní. Na druhou
stranu na kritiku máte právo a já ji přijímám tak,
jak jste ji podal.
To, co jsem považoval za nutné Vám sdělit,
jsem učinil, a samozřejmě, že bych Vám mohl
vše vysvětlit podrobněji a seznámit Vás i s věcmi,
o kterých jak je vidět nemáte ani ponětí. To, ale
není zcela naše chyba, pane inženýre, že to nevíte. Vy, stejně jako kterýkoliv obyvatel naší obce
se můžete po předchozí domluvě přijít na OÚ na
cokoliv zeptat, anebo navštívit čtyřikrát za rok
veřejné zasedání zastupitelstva obce a říci před
spoluobčany vše co máte na srdci. Určitě by tento
postup byl přínosnější, stálo by nás to všechny
méně času a hlavně bychom do budoucna předešli jakýmkoliv pochybnostem a nepřesnostem,
kterými jste ve svém příspěvku argumentoval.
Jiří Šebek – místostarosta obce
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Miroslav Levora – „DLÁBA“

HUMORNÉ PŘÍBĚHY
Povídka třetí – „JALOVIČKA“
část první
Jaro se hlásilo o svá práva, sluneční paprsky byly ze dne na den silnější. V chlévě
u Josefa „Dláby“ byly dvě kravky a jalovička,
přičemž každý v chalupě věděl, že jalovička má
přednost, alespoň co se žlabu týče a tou, kdo
ji hlavně přilepšovala, byla Františka – Josefova manželka. Všichni věděli proč, neboť měl
v brzké době nastat den, kdy bude v Dobřanech na „dobytčáku“ každoroční trh dobytka
všeho druhu a v tento den přiváděli hospodáři
ze širokého okolí své jalovičky, býčky, kravky
i ovce. Bylo to skutečné hemžení prodávajících
a kupujících, kdy na jedné straně stáli sedláci
a na druhé handlíři. Kromě prodávání handlířům se zde prováděla výměna i prodej mezi
samotnými sedláky a chalupníky a to hlavně
z důvodu oživení, nebo zpestření domácího
chovu.
Na tento dobytčí trh, který se konal vždy
v dubnu každého roku, čekala i rodina našeho
Josefa. Když konečně tento den nastal, nejmladší syn Petr vykartáčoval jalovičku, že se jen
leskla, Františka se s ní rozloučila kusem nasoleného chleba a s požehnáním, aby Josef dobře
prodal. Josef vzal jalovičku za provaz, do vesty
strčil fajfku a vykročil ze vrat. Po kostelní cestě
kolem kaple a kapličky pod vrchem pokračoval
k cestě k Dobřanům. Za roklí u vechtru železniční
tratě pustil jalovičku na rašící, zelenající trávu
a fajfkou zaklepal na dveře strážního domku.
Za okamžik vyšel v ajzipoňácké uniformě obyvatel a strážný tohoto domku Josef Novák. Při
spatření Josefa zvedl ruce do výšky se slovy:
„Kampak Tě to čerti nesou tak brzo po ránu?“
V tom si všiml pasoucí se jalovičky: „A proto, ty
jdeš na dobytčák. Tak, abys dobře dopadl, říká
se, že tam bude dneska velká poptávka především po mladém dobytku – jalovičkách a býčcích. Prý přijedou handlíři až z Domažlic.“ Josef
se zálibně otočil na jalovičku řka: „Podívej se
na to boží zvíře, bude mít vůbec konkurenci?“
„Měl bys jí dát křídla, aby tedy lítala“ směje se
Novák. „Pojď, dáme si fajfku a povíš mně něco
nového“, uzavřel Josef debatu o jalovici. Oba si
sedli na pešunk před vochtrem, nacpali fajfky,
natáhli si nohy a vystavili svá těla jarnímu sluníčku. „Slyšel jsi o tom, co se stalo v kasárnách?
Ten fešák kaprál Vízner je úchylák. On se Ti člověče, svleče do naha a nechá se mrskat bičem
od pucfleka a teď se to promáklo. Ten pucflek se ožral v hospodě u nádraží a chlubil se
tam. Mluví o tom celé Dobřany“. Josef zabafal
z fajfky, zahleděl se do dálky a jaksi nepřítomně
pronesl: „To máš tak Nováku. Každý člověk je
nějakým způsobem úchylák. Někdo má rád
děvčata, jiný baží po penězích, někdo mamoní
majetek a většina z nás chlapů se ráda napije,
nebo hraje hazard. To jsou úchylky, které jsou
běžné, a o kterých, se tolik nemluví. Pak jsou ti,
kteří nezapadají do tohoto pytle a mezi ně patří
třeba lidé, kteří rádi podpalují, nebo ti, kterým
se nelíbí na tomto světě. Když si uvědomíš, že
se třeba zastřelil i mladíček Ženíšek a neměl vůbec důvod. Zkrátka to udělal“. Novák souhlasně

zakýval hlavou: „Pamatuj, že lidské štěstí se zakládá na naději, že se máš stále na něco těšit.
Chlapeček na to, že dostane houpacího koníka,
holčička na hadrovou panenku, chasník na vydělaný pěťák a na svoji milou, žena na svého
muže a třeba i na dobrou snůšku a prodej a my
chlapi máme to těšení v naději, že se třeba
dobře najíme, napijeme a jaksi mimochodem,
že vyhrajeme v kartách nějaký ten krejcar. A ti
mladší na své ženy v posteli. Ženíšek se na nic
netěšil – žil bez naděje“. „Ba, ba to máš pravdu.
A proto ne, aby Tě napadlo sednout u Pošarů
s handlířema k ferblu“, odvětil Novák. „Hele tu
ještěrku“ – ukázal Josef na vyhřívající se ještěrku. „Jestli ji chytím, dobře prodám“. Jeho
ruka se pomalu šinula k vyhřívající se ještěrce.
Její hlavička kmitala za strany na stranu. Josefova ruka vystřelila – tráva jen zašustila po úniku
ještěrky a Josefovi zůstal v ruce jen ocásek.
„Aby Tě tak nezůstal v ruce jen okováček
po jalovičce Josefe“, smál se Novák. Fajfky byly
pomalu dokouřeny, Josef se zvedl, došel si pro
jalovičku, která se stále pásla opodál, a rozloučil se s Novákem, který mu ještě jednou popřál
šťastný prodej.
Mezitím již na dobytčím trhu panoval
nervózní ruch. Několik kusů dobytka bylo již
uvázáno kolem tržiště a pozvolna se začínaly
tvořit hloučky sedláků a chalupníků, jejichž
debaty se týkaly určování cen za jednotlivé
kusy. S ohledem na avizovanou přítomnost
domažlických handlířů, by dnešní ceny, měly
být pro prodávající výhodné. O přítomnosti
Domažličáků je informoval Vavřinec Kašpar,
což byl ajzipoňák na dobřanském nádraží. Mají
prý objednané tři dobytčáky na přepravu do
Klatov. V ovzduší bylo napětí, které násobilo
i cvrlikání vrabců kolem kravinců.
Debatu několika hloučků ukončila první
bryčka se šlovickým handlířem. Hlavy většiny se
otočily k vystupujícímu Wizovi, Němci, který má
pověst protřelého handlíře, neznajícího bližního svého, jak se říkávalo. Nejdříve vždy obešel
celý trh, poptal se tu a tam na cenu, ale určitě
nezačal první nakupovat. Čekal vždy jako jeden
z posledních handlířů a sbíral takzvané odpadlíky, protože ti, kteří museli ať již z jakéhokoliv
důvodu prodat, se pak stávali jeho kořistí. Ceny
v těchto případech diktoval on. Několikrát se na
něho sedláci domluvili, že nebudou snižovat
ceny, ale stačil vždy jediný převážně z řad chalupníků a vytěžil v cenách zase on.
Josef přicházející od kostelní cesty se na
malý okamžik zastavil, přehlédl celý prostor
dobytčáku a jeho oči hledaly někoho známého, aby se mohl připojit k debatě. Nakonec
se rozhodl pro hlouček, který stál v rohu tržiště.
Chlumčanští chalupníci Jakub Polívka, řečený
Cambák, Kastner, řečený Šindelář a sedlák
Petr Jícha, řečený Strnad, se mu zdáli nejpřijatelnější. Kráčeje k tomuto hloučku s jalovičkou v pozadí, již zdálky zvedal ruce s fajfkou.
Všichni v hloučku otočili hlavy a úsměvem jej
vítali. „Tak co, jak jste se domluvili na ty lumpy
handlíře?“, halekal při příchodu „Doufám, že
nás zase nebudou brát na hůl“. Přivázal svoji
jalovičku k ohrazení a čekal na reakci ostatních.
„To máš tak Josefe, to si nevybereš. Oni se také
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domluví a U Pošarů to pak zapijou. Jedinou
šanci tu snad máme s handlíři z Domažlic. Ti
mají kontakty na Bavory, kde prý dobře platí,
především za chovné kusy. Takže si počkáme“,
rozkládal rukama nervózní Cambák, který přivedl k prodeji starší kravku, nucen k tomuto
kroku z důvodu nevydařeného vrhu prasat
v loňském roce. Daně tak určují sedlákův rozpočet a ještě hůř je na tom ten,
který má spachtované pole. To je dvojnásobná zátěž. Všichni v kroužku pokyvují hlavami a vyhlížejí příjezd
dalších handlířů.
Kousek dál dali hlavy dohromady sedláci blízkého Vasr Újezda,
o kterých bylo
známo, že jim
vůbec nevadí
odvést nabízený
dobytek
zpět
domů, pokud se
nedohodnou na
požadované ceně.
Ti si to však z důvodu pěkných luk,
úrodné půdy a blízkých lesů mohli
dovolit. Nedaleký
chotěšovský klášter skýtal potřebné
služby ve zvěři, potravinách, ale i v dopravě. To věděli sedláci v celém okolí. Na
jednu stranu jim záviděli, ale na druhou stranu
věděli, že jejich nabídky stanovují ceny, které
oni nesnižují.
Celý prostor tržiště se již pomalu zaplnil.
Přijeli i avizovaní handlíři z Domažlic a doplnili
tak šestici známých, místních a nedalekých.
Každý prodávající se postavil ke svému dobytčeti a i na dálku bylo cítit napětí, které se
vznášelo nad celým prostorem. Nervozita se
přenášela z lidí i na dobytek, který nervózně
podupával a pohazoval hlavami. Chlumčanský
hlouček nebyl výjimkou. Cambák držel svoji
kravku za rohy a druhou rukou ji hladil po laloku. Kravka láskyplně natahovala hlavu. Josef
si zapaloval vyhaslou fajfku, aby skryl svoji
vnitřní nervozitu a jeho jalovička olizovala
klandr, u kterého byla přivázána.
Handlíři nezávisle na sobě obcházeli kolem
dokola dobytčák, čímž získávali přehled o nabízeném dobytku. Občas se u některého zastavili déle, okoukli, popřípadě poklepali kravku,
býčka, nebo jalovičku po hřbetě a pokračovali
dál. K Josefově jalovičce přistoupil jeden z domažlických handlířů, pohladil ji pod břichem,
popleskal po hřbetě a bez jediného slova pokračoval dál. Jednalo se v Josefově případě
o první kontakt, i když zatím bez nabídky.
Po chvilce vzájemného představování
a oťukávání začalo to hlavní – dohazování
a smlouvání. Hlučné výkřiky a mnohdy i hádky
zněly celým tržištěm a začaly i první, vzájemné
pleskance rukou na důkaz dohodnuté ceny.
Josef věděl, že jalovičku musí prodat nejméně
za dvanáct zlatých, jak mu přikázala Františka.
První handlíř mu nabídl deset, druhý deset
a padesát krejcarů. Josef, ale čekal a stále se
ohlížel po tom již známém Domažličákovi.
Cambák i Šindelář již prodali, jen Strnad ještě
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svého býčka ne a ne prodat. A handlíř stále nepřicházel. U své bryčky měl již přivázány dvě
kravičky a na bryčce statného berana. Aby tak
Josefův instinkt zklamal. Doma čekala Františka na zlatky a děti na nějakou přilepšenou.
Ale přece. Přes celé tržiště, již poloprázdné,
kráčí Domažličák. Josef, aby nebylo vidět,
že na někoho čeká, se obrací zády
a začíná hladit jalovičku na laloku. Slova Domažličáka: „Tak
co pantáto, nač si ceníte tu
Vaši krasavici?“, jej přinutila
se otočit. „Abych pravdu
řekl, nabízeli mi třináct
zlatek a padesát krejcarů, ale neprodal jsem.
Dejte čtrnáct a je Vaše“,
na to Josef. „No, abych
pravdu řekl, líbí se mně,
ale za tolik nestojí. Dám
Vám celých třináct, co
tomu říkáte?“. Chvilku se
ještě dohadovali, aby to
nebylo tak jednoduché,
ale nakonec si plácli za
třináct zlatých a dvacet
krejcarů. Josef v duchu
jásal. Františka bude
jistě spokojena s dvanácti zlatými a jistě
uzná, což dobře ví, že
každý dobrý prodej se
musí zapít. To, že Josef
skončí U Pošarů, bylo nabíledni.
Opodál stojící Strnad se dohadoval
s dalším Domažličákem o svém býčku. Tato debata byla komplikovanější – handlíř několikrát
odcházel a opět se vracel. Dohadovali se o každém krejcaru a nakonec si plácli. I Strnad dobře
prodal – jeho spokojená tvář o tom hovořila.
Tržiště se pomalu vylidňovalo. Pomocníci
místních i okolních handlířů odváděli i odváželi nakoupený dobytek na své štace a Domažličáci odjížděli bryčkami s uvázanými dobytčaty na nádraží. Josef se Strnadem obešli celé
tržiště a tu a tam se zastavili, aby spokojeně
podebatovali a podělili se o své dojmy. „Tak
jdem na jednu, ne?“, vybídl Josef Strnada. Ani
nemusel říkat kam, oba věděli, že k Pošarům.
I když v Dobřanech bylo několik hospod, hospoda U Pošarů byla jejich chlumčanská. Nejen
sedláci a chalupníci, ale především horníci
z nedalekého Týnce a Zbůchu tu splachovali
uhelný prach. Po každém trhu a jarmarku, kterých bylo během roku desítky, se zde scházeli
handlíři, obchodníci, domkáři, sedláci, horníci
i podruhové. A nejen na pivo a kořalku. Hrály
se zde i karty, vášeň snad většiny návštěvníků.
Především proslulý byl takzvaný ferbl, hazardní hra, která byla úředně zakázána. Konec
první části…

Z druhé části příběhu „Jalovička“ prozradíme, že náš Josef
hře s čertovými obrázky neodolal, ale jak se mu dařilo a co na
to posléze jeho Františka, se dozvíme příště.
Miroslav Levora

Orientálky nejen tančí…

V
předvánočním shonu
se
Orientálky
sešly na „Mikulášském zdobení
perníčků“ a bylo
nás tam opravdu
hodně. Hodné maminky
perníčky
napekly a vyzdobily třídu. Než jsme
začali zdobit, tak nám
p. Hrubá něco pověděla o historii perníčků a o koření. Byly to samé zajímavosti.

Aby nám šla práce lépe od ruky, dostali jsme punč (samo, že dětský) a šlo nám

to opravdu na jedničku.
Se zdobením nám pomohla p. ředitelka
Rampichová s p. zástupkyní Vastlovou.
Za chvilku jsme
měli vše nazdobeno.
Celá akce se nám velice líbila a užila se
spousta
legrace.
Tímto bychom chtěli
poděkovat p. Skálové a p. Hrubé
za napečení perníčků a s přípravou s tímto
spojené. Doufáme, že se nám povedou
i další akce.
Ilona Císařová

Číslo 40

březen 2014

Strana

8

USNESENÍ Č. 17

AUTO PLUS – VEIT PAVEL
Boční 46, Chlumčany, 334 42

ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 12. prosince 2013 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.

• OPRAVY vozů všech značek
a prodej náhradních dílů

Zastupitelstvo obce Chlumčany:

• KLIMATIZACE plnění, opravy, desinfekce
• DIAGNOSTIKA a servisní prohlídky
všech vozidel
• PNEUSERVIS kompletní služby,
prodej pneu za internetové ceny
• PŘÍPRAVA a zajištění STK + EMISE
• VYŘÍZENÍ pojistných událostí včetně
autoskel a zapůjčení náhradního vozidla
• POJIŠTĚNÍ vozidel
(příklad: Fabia 1.4 za 1 220 Kč,
Octavia diesel 1.9 za 1 550 Kč)

A) Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

možnost kalkulace a uzavření na
WWW.AAPP.CZ
Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

7.
8.

• čištění interiéru automobilu

9.
10.

+ čištění koberců a čalouněného nábytku,
kvalitním strojem Kärcher
(mokré strojové čištění).
Možnost zakoupení dárkové poukázky
Kontakt: 777 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

11.
12.
13.

Zprávu starosty.
Zprávu z mezidobí od 24. října 2013 do 12. prosince 2013.
Úpravu rozpočtu obce 12. 12. 2013.
Rozpočet obce na rok 2014. Vyvěšeno 28. 11. 2013. Sejmuto 12. 12. 2013.
Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumčany č. 3/2013 o úhradě nákladů za vývoz a odstraňování
směsného komunálního odpadu v roce 2014.
Provedení fyzické účetní inventury majetku obce k 31. 12. 2013. Hlavní inventarizační komisi ve složení předseda Jiří Šebek, členové Marie Pospíšilová, Ing. Josef Mištera, Ing. Ivan Říha a Libor Fux.
Dále dílčí inventarizační komisi pro obecní úřad ve složení předseda Ing. Josef Doubek, Ing. Petr
Brandl a Ing. Jiří Ausberger, která je zároveň i komisí likvidační. Komisi pro dokladovou inventuru ve
složení Věra Boldová a Marie Krsová. Inventury budou dokončeny do 31. 1. 2013.
Smlouvu s V farmou Vstiš, s. r. o. na zajištění zimní údržby na zimní období 2013/2014.
Smlouvu se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na zajištění zimní údržby na zimní období
roku 2013/2014.
Pořadník na byty na první polovinu roku 2014.
Smlouvu o dílo s firmou DYBS Plzeň, s. r. o. na rekonstrukci místní bezejmenné komunikace na pozemku p.č. 676/10 v k.ú. Chlumčany u Přeštic za cenu 846 636,55 Kč včetně DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na uložení kabele NN na pozemku p.č. 1060/2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů obce Chlumčany a města Dobřany o úpravě
vzájemných práv a povinností.
Smlouvu s projekční firmou IP Projekt na dopracování projektové dokumentace na dílo „Chlumčany – Hradčany, obytná zóna 11 RD“ za cenu 95 590 Kč.

• zabezpečení objektů a vozidel
– bezplatná konzultace a cenová nabídka
Záruka na práci 5 let
od certifikované montážní firmy,
daňový doklad, včetně DPH.
Systém je plně modulární,
nabídku na požádání rád zpracuji.
Doprava po Plzni a okolí je zdarma.
Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

B) Bere na vědomí:
1.
2.

Zprávu Finančního výboru o hospodaření obce k 30. 11. 2013.
Zprávu předsedy Kontrolního výboru za druhé pololetí roku 2013.

C) Neschvaluje:
1.

Návrh ceny vodného a stočného předložený provozovatelem společností ČEVAK na rok 2014.

D) Ukládá:

ZAHRADY

1.

KARL & KRS

Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím
zasedání.

Kompletní péče o stromy a zeleň
• pravidelné i jednorázové sečení
travnatých ploch
• rizikové kácení stromů
• prořez stromů, keřů a živých plotů

E) Revokuje:
1.

Bod A/10 z usnesení č. 16 ze dne 24. 10. 2013, kterým byl schválen zákaz provozu VHP a podobných
her v obci Chlumčany od roku 2014.

• realizace zahrad
• kompletní úklidové a vyklízecí práce
• bourací práce
www.zahradykarlakrs.cz
email: karlakrs@seznam.cz
tel.: 721 949 097, 775 383 382

Schválení usnesení:
pro: 12		
			
Usnesení schváleno.

proti: 1			
(M. Pospíšilová)

zdrželo:

0

Chlumčanský občasník
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Kalendář kulturních a sportovních akcí v Chlumčanech
BŘEZEN
1. 3. SDH Chlumčany – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ v KD od 14.00 hodin
1. 3. SDH Chlumčany – MAŠKARNÍ
BÁL v KD od 20.00 hodin
8. 3. Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“ – ROZVADOV 14.30 hod.
8. 3. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany
8. 3. KSČM – MEZINÁRODNÍ DEN
ŽEN – vinárna restaurace „U Bílé
růže“ od 18.00 hodin
15. 3. Oddíl kopané – mistrovské
utkání ZRUČ – „A“ 14.30 hod.
22. 3. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „A“ – NÝRSKO 15.00 hod.
22. 3. Oddíl kopané – mistrovské
utkání BLOVICE „A“ – „B“ 15.00
hod.
27. 3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 hod.
29. 3. RC oHRÁTka – VELIKONOČNÍ
DOVÁDĚNÍ od 15.00 hodin, malování kraslic, výtvarno, zábava –
hledání zajíčka po zahradě,
občerstvení
29. 3. Oddíl kopané – mistr. utkání SPÁLENÉ POŘÍČÍ „A“ – „A“ 15.00 hod.
30. 3. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „B“ – KLÁŠTER 15.00 hod.
DUBEN
5. 4. Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“ – SVÉRADICE 16.30 hod.
5. 4. Oddíl kopané – mistrovské
utkání LUŽANY „A“ – „B“ 16.30
hod.
9. 4. ZŠ Chlumčany – charitativní prodej velikonočních výrobků žáků.
12. 4. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany
12. 4. Oddíl kopané – mistrovské
utkání ŽIHLE – „A“ 16.30 hod.
13. 4. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „B“ – ŽINKOVY 16.30 hod.
18. 4. KPOZ – SETKÁNÍ SENIORŮ v restauraci „U Bílé Růže“ od 17.00
hod.
19. 4. Myslivecké sdružení „OBORA“ –
UKLIĎME SVĚT – úklid černých
skládek ve spolupráci se ZŠ, obcí
a širokou veřejností
19. 4. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „A“ – NÝŘANY 17.00 hod.

19. 4. Oddíl kopané – mistrovské utkání
MERKLÍN „A“ – B“ 17.00 hod.
24. 4. ŠSK ZŠ Chlumčany – McDON������
ALD‘S CUP 1.–5. Ročníky –
okresní kolo v minikopané –
hřiště TJ Keramika
24. 4. ŠSK ZŠ Chlumčany – PREVENTAN
CUP 3.–5. Ročníky – okresní kolo
ve vybíjené dívek, víceúč. hřiště
ZŠ
27. 4. Oddíl kopané – mistrovské utkání
MOCHTÍN – „A“ 17.00 hod.
27. 4. Oddíl kopané – mistrovské
utkání NEPOMUK „B“ – „B“ 17.00
hod.
30. 4. CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ
LIGA – MÁJOVÝ TURNAJ –
v nohejbalu, víceúč. hřiště ZŠ
Chlumčany
30. 4. RC oHRÁTka – ČARODĚJNICKÝ
REJ od 15.00 hodin ve spolupráci
s SDH Chlumčany
30. 4. SDH Chlumčany – STAVĚNÍ
MÁJKY před hasičskou zbrojnicí,
občerstvení zajištěno
KLUB BIATLONU – závody IPCS,
brokovnice, bude upřesněno
KVĚTEN
1. 5. KPOZ – MÁJOVÝ POCHOD, sraz
účastníků ve 13.00 hodin u restaurace „U Bílé Růže“
3. 5. SDH Chlumčany – MÁJOVÉ POSEZENÍ PŘI MUZICE od 13.00
hodin před hasičskou zbrojnicí
spojené s návštěvou veteránů.
3. 5. KLADENÍ VĚNCŮ K PAMÁTNÍKU
PADLÝCH sraz ve 13.00 před hasičskou zbrojnicí
3. 5. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „A“ – M. TOUŠKOV 17.00
hod.
3. 5. Oddíl kopané – mistrovské
utkání LETINY – „B“ 17.00 hod.
10. 5. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany
10. 5. RC oHRÁTka – slavíme DEN MAMINEK od 15.00 hodin, zváni
jsou tatínkové s dětmi k výrobě
dárečku pro maminky a babičky
11. 5. Oddíl kopané – mistrovské
utkání HORŠOVSKÝ TÝN – „A“
17.00 hod.
11. 5. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „B“ – KASEJOVICE 17.00
hod.

17. 5. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „A“– KŘIMICE 17.00 hod.
17. 5. Oddíl kopané – mistrovské
utkání DVOREC – „B“ 17.00 hod.
24. 5. ZŠ Chlumčany – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v ZŠ
25. 5. Oddíl kopané – mistrovské utkání
CH. ÚJEZD – „A“ 17.00 hod.
25. 5. Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“ – PŘEDENICE 17.00 hod.
31. 5. SDH Chlumčany – DĚTSKÝ DEN
od 14.00 hodin
31. 5. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „A“ – STAŇKOV 17.00 hod.
31. 5. Oddíl kopané – mistrovské
utkání HRADEC „A“ – „B“ 17.00
hod.
ČERVEN
1. 6. RC oHRÁTka – DEN DĚTÍ, ve spolupráci s SDH Chlumčany
6. 6. Oddíl kopané – mistrovské utkání
SENCO „B“ – „A“ 18.00 hod.
7. 6.–8. 6.
ZŠ Chlumčany – Letní koncert
CHDS Rarášci a Tamtamy v kapli
8. 6. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „B“ – CHOTĚŠOV „A“ 17.00
hod.
14. 6. Oddíl kopané – mistrovské
utkání „A“ – ČERNICE 17.00 hod.
15. 6. Oddíl kopané – mistrovské utkání
SOBĚKURY – „B“ 17.00 hod.
14. 6. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany
14. 6. RC oHRÁTka – DEN OTCŮ – pivní
desetiboj, soutěže pro tatínky,
děti a maminky mohou fandit
19. 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 hod.
19. 6. ŠSK ZŠ Chlumčany – ORION
FLORBAL CUP 3.–5. ročníky
okresní kolo – víceúč. hřiště a tělocvična ZŠ
24. 6. ZŠ Chlumčany – Letní koncert
CHDS Rarášci a Tamtamy v kapli
27. 6. ŠSK ZŠ Chlumčany – SPORTOVEC
ROKU v tělocv. ZŠ od 10.00 hod.
28. 6. Myslivecké sdružení „OBORA“ –
MYSLIVECKÝ DEN areál myslivny
od 18.00 hodin
Klub biatlonu – Region. závod ČP v letním biatlonu, bude
upřesněno
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ZE ŽIVOTA
MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Zdá se to jako chvíle, kdy jsme se v září
opět sešli a přivítali ve školce nové kamarády,
ale už je to několik měsíců. Mezitím jsme se
rozloučili se starým rokem a přivítali ten nový
2014. Celý rok spolupracujeme se základní školou, s hasiči, se sportovci. Ale konec roku patřil
mysliveckému sdružení.

Každý podzim v rámci projektu o přírodě
sbíráme kaštany a žaludy pro zvěř. Do sběru
jsou zapojeny nejen děti, ale i rodiče. Chodba
školky se plní takovou rychlostí, že po několika
týdnech nenajdete na zemi v Chlumčanech,
Dnešicích a Hradčanech jediný kaštan. Myslivci se nám za naše úsilí odměnili. Nejenom,
že jsme dostali sponzorský dar na různé hry
a stavebnice, ale před Vánocemi nás pozvali
do myslivny. Venku jsme si prohlédli divočáky, lišky, bažanty. Získali jsme poznatky
o lesní zvěři, některá zvířata jsme si prohlédli
i vycpaná. Nejlepší byla sladká tečka – posezení u čaje se sušenkou. Děti byly nadšené
s příjemně stráveného dopoledne a myslím,
že zpestřily den i samotným myslivcům. Ještě
jednou jim děkujeme.
Ale teď už je únor a ten je ve znamení Masopustu. I my se ve všech třídách připravujeme
na karneval. Někde budou k vidění pohádkové
postavy, jinde se to bude hemžit zvířátky a někde bude povolen vstup jen v námořnickém.
Už se těšíme a doufáme, že se všichni dobře
pobavíme.
Dagmar Zápotocká

Zelené školy
ZŠ CHLUMČANY se zapojila do výzvy „ZELENÉ ŠKOLY“. Jedná se o projekt, při kterém
má naše škola možnost získat finanční obnos
na zlepšení okolí školy. Rozhodli jsme se pro
obnovu skleníku na školním pozemku. Peněžní částku získá prvních 15 škol s největším
počtem hlasů. Hlasovat mohou všichni (pouze
jednou), hlasování je anonymní.
Podpořte naši školu, hlasujte od
20. 2.–9. 3. 2014 na stránkách www. zeleneskoly.cz.
Děkujeme
L. Škvárová uč. ZŠ
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Zápis dětí do mateřské školy
•

pro každou třídu máme vybudované dětské hřiště, s originálními hracími prvky; zahrada je vybavena mlhovištěm pro děti
podmínky ve škole jsou nastaveny tak,
aby se veškerých aktivit mohly účastnit
všechny děti, bez rozdílu věku (nikoliv
výběrově)
škola je moderně vybavena; nově mají děti
možnost seznamovat se s prací nejen na
PC, ale i na interaktivní tabuli
během roku pořádáme akce pro rodiče
s dětmi
pro děti je zajištěn předplavecký výcvik
v Klatovech; jezdíme do divadla Alfa; pořádáme školní výlet
na dění školy se velkou měrou podílejí
rodiče, kteří se tak stávají rovnoprávnými
partnery školy

•

•

•
Na základě §34 odst. 2, zákona 561/2004
sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví ředitelka mateřské školy chlumčany, okres Plzeň
‑jih zápis do mateřské školy chlumčany dne
2. 4. 2014 od 8.00–11.30 a 12.00–15.00
K zápisu se dostaví zákonný zástupce
dítěte, který žádá o přijetí dítěte do mateřské školy Chlumčany ve školním roce
2014/2015.
K zápisu je potřeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný
list dítěte. Tento den je zároveň dnem
otevřených dveří, kdy se rodiče s dětmi
mohou seznámit s prostředím školy.
Od 20. 3. 2014 je možné domluvit
si nejvhodnější čas příchodu k zápisu
na telefonním čísle 602 256 829.

•

•

•

Co naše mateřská škola nabízí:
naše škola je zařazena v síti škol
„Mateřská škola podporující zdraví“

kosmetické
služby

Vìra Šlajsová

Nám. B. Kašpara 48, Chlumèany
Tel.: 776 252 030
e-mail: veraslajsova@email.cz
Objednávky: PONDÌLÍ - PÁTEK
PO DOMLUVÌ I O VÍKENDU

domácí prostøedí, pøíjemná atmosféra

odborné ošetøení pleti
epilace i netradièním zpùsobem
barvení øas a oboèí
ošetøení s kosmetickým laserem

(vhodné na regeneraci pokožky, na redukci akné, oparù, strií...)

mezoterapie

(hloubkové zapracování aktivních látek do pokožky - omlazení)

práce s ultrazvukovou špachtlí

(bezbolestné hloubkové èištìní pleti - výraznì pomáhá i pøi boji s celulitidou)

chemický peeling
trvalá na øasy
VYNIKAJÍCÍ SLUŽBY SE ZNAÈKOVOU NÌMECKOU
A ŠVÝCARSKOU PØÍRODNÍ KOSMETIKOU BEZ PARAFÍNU
ZA BEZKONKURENÈNÍ CENY!!!

PØIJÏTE VYZKOUŠET ŠIKOVNÉ RUCE KOSMETIÈKY!!!

Chlumčanský občasník
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ZE ŽIVOTA Z HRADČAN

Adventní trhy

Stává se již pěknou tradicí, že hradčanští
hasiči v sobotu před první adventní nedělí
organizují „Hradčanské adventní trhy“. Tentokráte to byl III. ročník.
Cílem této akce je především přispět k vytvoření příjemné a pohodové atmosféry, kterou adventní období přináší.
Tomuto slavnostnímu podvečeru předchází dlouhodobá příprava především v režii
našich členek a podporovatelek této akce. Je
úchvatné, co dokážou věnovat času a úsilí výrobě adventních věnců, ozdob s vánoční tématikou a dalších produktů ruční výroby. Pro návštěvníky setkání společně s dětmi nazdobily
perníčky, vyrobily různé pamlsky či předměty
trvalé hodnoty.
Akce se pozvolně rozbíhala prodejem různých teplých lahodných nápojů a laskomin.
Následovala pěvecká produkce koled malými
zpěváky za hudebního doprovodu manželů
Sedláčkových a slavnostní rozsvícení stromečku, který byl nazdoben předem. Před stro-

meček byly nainstalovány jesličky s výjevem
zrození Ježíška. Ozdobený stromeček zářil po
celé vánoční období.
Veškerá finanční hotovost, která byla
získána z prodeje zboží s vánoční tématikou
a adventních věnečků, byla věnována Fakultní
nemocnici v Plzni, Dětské klinice, Hemato-onkologickému oddělení. Byla sepsána smlouva
a jedná se o částku 6 297 Kč.
Rovněž jsme chtěli svým dílem v tomto
uspěchaném čase přispět k tomu, abychom se
chvíli zastavili, poklábosili o všedních věcech,
pozitivně se naladili na vánoční období a nasáli kladnou energii.
Poděkování patří všem, kteří vyráběli nabízené produkty, podíleli se na organizování,
ale i všem, kteří se této akce zúčastnili jako
návštěvníci.
Na shledanou na příštím ročníku Hradčanských adventních trhů.
Starosta SDH
Ing. Josef Mištera

Novoroční turnaj v PRŠÍ

Již po desáté se konal na Hradčanech
1. ledna od 14.00 hod. novoroční turnaj v karetní hře PRŠÍ. Tentokrát se zúčastnilo 24 soutěžících. Mezi soutěžícími jsou ti, co hrají PRŠÍ
často během roku, ale i tací, kteří hrají PRŠÍ
pouze v tento den. Soutěží nejen muži. Polovina hráčů jsou ženy, které se nenechají zahanbit. Několikrát za desetileté období ženy turnaj
vyhrály.
Turnaj zahájil president soutěže Jirka Hodan. Seznámil přítomné s pravidly. To je velmi
důležité. Nedojde tak k rozpeřím během sou-

těže a průchodu emocí. Trestné body se dostávají za vulgární výrazy během hry, takže, kdo
chce uspět, musí se chovat slušně a svého protihráče neurážet, neznervózňovat.
Pro vítěze jsou připraveny ceny. Tento ročník vyhrál Jan Macner, druhé místo obsadila
Renata Hodanová ml., třetí Hedvika Mišterová.
Další 11. ročník se bude konat 1. 1. 2015.
Za SDH Hradčany
Marie Krsová

Lampionový
průvod

Začátkem listopadu 2013 se konal na
Hradčanech lampionový průvod. Nebyl spojen
se žádnou politickou událostí, ale jako již potřetí se konal v období přeměny letního času
na zimní. Za tmy, tentokrát i za deště, děti se
svými rodiči obcházely s rozsvícenými lampióny Hradčany. Nejmenší děti se pevně držely
svých rodičů, větší pobíhaly kolem. Nejen děti,
ale i dospělí, kteří měli zapálené lampióny, měli
strach, aby jim papírové lampióny neshořely.
Všichni účastníci průvodu donesli svítící lampióny až k hasičárně, žádný neshořel. Na všechny
čekala odměna. Děti si pochutnaly na opečeném buřtu, dospělí na grilované klobáse.
Za SDH Hradčany
Marie Krsová
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Hasiči hodnotili činnost v roce 2013
Období končícího roku a začátku nového sloužilo ke zhodnocení činnosti roku 2013.
V naší obci existují dva sbory
dobrovolných hasičů – SDH Chlumčany a SDH Hradčany. Každý z těchto
sborů má vytvořenou svou vlastní
jednotku požární ochrany. Oba sbory
jsou součástí vyšší organizační jednotky, a to Okrsku č. 2 Dobřany. V organizační struktuře okresu Plzeň-jih existuje
17 takovýchto okrsků, mezi kterými probíhá
soutěž v plnění jednotlivých úkolů vzešlých
z principů fungování této organizace. V hodnoceném období roku 2012 jsme byli nejúspěšnější ze všech a obsadili historicky 1. místo
v této soutěži. Činnost obou našich sborů je
nedílnou součástí fungování Okrsku č. 2. Základním stavebním prvkem této organizace je
především práce starostů sborů – Libora Fuxe
a Josefa Mištery a velitelů JPO – Martina Boldy
a Marka Bőhma. Samozřejmě funkční a aktivní
členská základna je nezbytný předpoklad
dobré součinnosti celého sboru.

V roce 2013 naši zemi opět popomoci navýšit majetek našich sborů. Členové
stihly zničující záplavy. I ministerští
našich jednotek pracovali nejen v našem blízúředníci zaznamenali obrovskou
kém okolí, ale třeba až v povodí řeky Labe.
nezištnou činnost dobrovolných
V roce 2014, který je rokem, kdy si připomíhasičů a ocenili jejich práci finanční
náme 150. výročí založení prvního hasičského
dotací. Naše JPO se rovněž aktivně
sboru v Čechách, přeji všem členům našich
zúčastnily likvidace vzniklých škod,
SDH hodně zdraví a úspěchů v profesním
a proto obě dosáhly na tyto povodi osobním životě.
ňové dotace. Každý sbor si mohl za
Starosta Okrsku č. 2 Dobřany
částku 66 000 Kč doplnit materiální
Ing. Josef Mištera
vybavení své výjezdové
jednotky.
Chtěl bych tímto
poděkovat a vyzdvihFoto-prodej DVD St. Dvořák
nout obětavost a aktivní přístup členů JPO,
PRODEJ FILMU
kteří nezištně ve svém
osobním volnu pomáhali
spoluobčanům
zachraňovat majetek.
Především jejich aktiBYL ZAHÁJEN V PÁTEK
vitou se podařilo ne1. LISTOPADU 2013.
jen ochránit majetek
LIMITOVANÁ SÉRIE DVD JE OBOHACENA VLOŽENÝM BOOKLETEM.
spoluobčanů, ale také
K ZAKOUPENÍ NA TRADIČNÍCH MÍSTECH.

FILM V PRODEJI

„CHLUMČANY –
VESNICE VE STÍNU HISTORIE“

TYPOGRAFIK CENTR – VÁCLAV FENCL
Jiráskovo nám. 24, 326 00 Plzeň
tel.: 377 240 360, e-mail: dtp@typografi k.cz

TISKÁRNA

Od CTP až po dokončující zpracování,
vše na strojích

Katalogy • Brožury • Časopisy • Letáky • Plakáty • Kalendáře • Dopisní papíry • Tiskopisy • Vizitky
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Chlumčanský občasník vydává Obec Chlumčany
Družstevní 332, Chlumčany
pod event. číslem: MK ČR E 1464
Výtisky zdarma k dostání na OÚ, náklad 1 100 ks
Další číslo připravujeme na červenec

í tisk
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