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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Většina z vás má již dovolenou i prázdniny
za sebou. Děti opět usedly do školních lavic,
opravdu už začal podzim.
Podařilo se zřídit portál pro veřejné zakázky
a administrátor může vypsat výběrové řízení
na stavbu přístavby pečovatelského domu. Vysoutěženou firmu bychom měli znát koncem
listopadu. Práce by započaly na jaře příštího
roku.
Na počátku příštího roku by mělo dojít
k zpoplatnění silnice č. 26, která vede z Plzně
na Folmavu. Co z toho pro nás vyplývá? Jen
jedno jediné – většina dopravy se přesune
na silnici E 53, vedoucí z Plzně do Klatov a dál
právě na Všeruby. Kdo jezdíte autem na Plzeň nebo Přeštice uznáte, že již teď je velký
problém na hlavní silnici vjet. Kolikrát jsem
viděla, že se raději auta otočí a jedou přes
Dobřany. S rostoucí kamionovou dopravou
vzroste i hluk. Pan starosta Všerub Václav Bernard společně s kolegy z příhraničních vesnic
v bavorském Německu založil Česko-německou občanskou iniciativu proti mezinárodní
nákladní dopravě na hraničním přechodu
Všeruby – Eschlkam na silnici II/184 – silnici
2140. Jestliže se zakáže průjezd transitních kamionů přes Všeruby, nebude jezdit transitní
doprava ani kolem naší obce. I Váš podpis je
na petici důležitý.
Jak už víte, dotaci na dětské hřiště jsme
nedostali. Dětské hřiště pro nejmenší postavíme ze svých zdrojů. Podle počasí by měla
být výstavba ukončena do poloviny měsíce
listopadu.

Katastrální úřad vrátil
darovací smlouvu na pozemky TJ Keramika a doporučil nám ji předělat
a rozdělit na smlouvy dvě
– darovací a smlouvu na
předkupní právo. Předala
jsem požadavky katastrálního úřadu naší právní
kanceláři, a ta smlouvy
přepracovala.
Souhlasím s názorem, že v Chlumčanech
je malý počet prodejen.
Snad uvítáte, že jedna
nová prodejna potravin
vzniká na ulici Komenského č. p. 68.
Pan projektant Vild
potvrdil obavy firmy Agimont, která odstoupila od provedení opravy
střechy nad střediskem podle původního zadání. Podle současného projektu by nedošlo
k odstranění závad. Pan projektant Vild nyní
zpracovává novou variantu, která navrhuje
řešení zdola i ze shora. Stavební úpravy budou natolik náročné, že se počítá s dočasným
vystěhováním nájemníků.
Jedním z bodů našeho volebního programu bylo vestavění výtahů do bytovky 350,
351, 352. Nabízí se otázka, zda na bytovce
vybudovat ještě jedno nebo dvě patra, a tak
získat nové byty. Abychom si byli jistí, že panely zátěž unesou, musí být zpracován statistický posudek. Oslovený statik si vyžádal geologický průzkum, zda i podloží je v pořádku

a základy při zvýšené zátěži nebudou ujíždět.
Na geologickém průzkumu se již pracuje,
hned poté bude následovat statistický posudek a podle výsledku budeme pokračovat.
Rádi bychom investici zařadili do rozpočtu na
rok 2020.
69 občanů využilo nabídky a přihlásilo se
o kompostér. Jsem ráda, že této nabídky využili. Zatím jme nedostali zprávu, že bychom
měli akci uzavřít. Kdo máte zájem, dostavte se
na obecní úřad, ještě vaši žádost zaevidujeme.
Užívejte podzimního sluníčka.
Vladimíra Štejrová
starostka obce Chlumčany
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Slovo místostarosty
Zdravím Vás, dámy a pánové, sousedé
a Vážení spoluobčané. Dnes mám opět tu
milou povinnost se s Vámi podělit o to, co
se za poslední dekádu v Chlumčanech událo.
Projektů, na kterých se obec podílela, je
několik. V pár krátkých článcích Vás s některými z nich seznámím.
„Vrch Hujáb“
Jsem velice potěšen, že zde mohu napsat
o dokončení a zpříjemnění procházkového
okruhu kolem Hujábu. Asi nám všem tam
trochu něco chybělo. Ano, byly to lavičky.
Jen tak k posezení a pokochání se krásným
výhledem do okolí. Na předem vybraná
a připravená místa bylo rozvezeno celkem

šest bytelných betonových laviček a dva odpadkové koše pro udržení pořádku. Poděkování patří panu Jaroslavu Kastnerovi a jeho
firmě za bezplatné zapůjčení techniky a realizaci rozvozu. Na asfaltovém povrchu byli
namalovány chodníkové hry nejen pro naše
nejmenší spoluobčany. Většina z vás je bude
znát ze svého bez internetového dětství. Poděkování za jejich pracné zhotovení náleží
Ing. Editě Havlíčkové, Štěpánce Ulrichové
a jejich přátelům.
„Dokončení rekonstrukce a oprav
Chlumčanských silnic“
V letošním roce obec zrealizovala několik
projektů týkající se silnic. Hlavní a nejvíce

nákladnou akcí byla rekonstrukce dvou „uliček“ U Kaple a Na Vyšehradě. Obě komunikace jsou velice povedené a krásně zapadly
do naší koncepce infrastruktury obce a opět
zkvalitnily dopravu a procházku po Chlumčanech. Kompletní práce zhotovila firma Silnice Klatovy a.s.
Abychom dokončili procházkový okruh
kolem kamenů na Hujábu, rozhodli jsme se
bokem plánu rekonstrukcí nechat udělat
„Kostelní cestu“. Během roku se to stalo naší
prioritou, protože dotazů na její opravu se
vršilo. Povedlo se, silnice dostala konstrukci
a povrch z frézované asfaltové drtě. Věříme,
že opravená „Kostelka“ Vám při procházce
udělala radost. Práci provedla firma Eurovia
Silba a.s.
„Chlumčanské Letní kino“
Vedení a zaměstnanci obce mají za sebou
velice náročné letní období. Ke každoročním
kulturním akcím, které obec pořádá, nám
přibyla další. Tím, že obec v letošním roce
slaví kulaté výročí 640 let od první písemné
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zmínky, jsme se rozhodli vložit do kulturních
akcí více finančních prostředků. Ve městech a obcích velice oblíbené „Letní kino“
nezklamalo ani v Chlumčanech. Nádherné
prostředí našeho náměstí a v neposlední
řadě krásné počasí přilákalo na představení
cca 700 návštěvníků. Dovolím si tipnout, že
vznikla v Chlumčanech nová letní tradice!
Poděkování za zprostředkování představení
patří členu KPOZ Lukáši Kabátovi.
„Dětské dopravní hřiště“
Na asfaltové části Náměstí Bohuslava
Kašpara obec nechala namalovat dětské
dopravní hřiště. Dále byl prostor obohacen
o chodníkové hry. Sám jsem byl mile překvapen, co dětí začalo prostor hřiště využívat.
Do rohu prostranství jsme umístili také dvě
lavičky pro odpočinek. Poprosil bych touto
formou řidiče o zvýšení opatrnosti při pohybu po parkovišti. Již je v pohybu proces na
zbezpečnění našeho náměstí. Dopravní hřiště pro nás zhotovila firma Eurovia Silba a.s.
Stanislav Dušek, 737 155 794
mistostarosta@obec‑ chlumcany.cz
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Den Chlumčan očima předsedkyně finančního výboru
Letošní ročník „Dne Chlumčan“ byl výroční,
neboť naše obec Chlumčany slavila 640 let
od svého založení. Byl to také první ročník
v režii nového vedení obce. Spolu s ostatními
radními a zastupiteli jsme si odsouhlasili částečnou změnu formátu, což s sebou přineslo
i změnu pořádající agentury na 4PRO.
Myslím si, že se Den Chlumčan vyvedl na
výbornou. Všichni přítomní se báječně bavili,
byli spokojeni s širokou nabídkou občerstvení a zábavy a stánkaři byli zajisté také spokojeni, neboť prodali vše, co nabízeli.
Program v pátek přilákal milovníky dechovky a bylo jich plné náměstí. V sobotu se
to již od dopoledních hodin hemžilo nejen
dětmi, ale také dospělými, kteří v sobě našli
soutěživého ducha a mnozí z nich si nenechali ujít soutěž na divokém býkovi. Děti si
užily divadélko, balónky a přehlídku požární
techniky.

S přibývajícími hodinami se náměstí zcela
zaplnilo. Bohužel se zaplnily také mobilní toalety, jejichž počet byl nedostačující. Určitě se
z toho ponaučíme na příští ročník.
Po přípitku paní starostky a zastupitelů
chlumčanské vlajce to rozjel na podiu Aleš
Brichta, který byl velkým lákadlem letošního
ročníku, a všichni přítomní si užívali jeho písničky, které si broukáme skoro denně.
Oslavy 640. výročí vyvrcholily úžasným devítiminutovým ohňostrojem, který byl na rozdíl
od předešlých ročníků odpalován od kaple na
Vrchu. Ohňostroj byl dechberoucí a když jsem
pozorovala přihlížející, všichni byli nadšeni.
Ponorka band dotáhla Den Chlumčan 2019
do zdárného konce. Poděkování patří určitě
všem, kteří se podíleli na organizaci, úklidu,
přípravě občerstvení, zdravotnímu dozoru
a všem účinkujícím, především pak těm, kteří
vystupovali bez nároku na honorář.

Z finančního pohledu jsme letos za Den
Chlumčan utratili více financí než vloni, a to
hlavně díky již zmiňovanému výročnímu ohňostroji a finančně nákladnějším účinkujícím.
V tradici Dne Chlumčan chceme určitě pokračovat. Doporučuji zahájit jednání s účinkujícími co nejdříve, abychom měli výběr i v cenově dostupných vystoupeních. Velké úspory
očekávám v oblasti občerstvení pro účinkující
či agenturu apod. Levnější bude v následujících letech také ohňostroj nebo podobná
show. Čeká nás všechny, a především pana
místostarostu Duška s Lukášem Kabátem – garantem pro kulturu pověřeným radou obce,
velká výzva při pořádání dalšího ročníku 2020!
Pevně věřím, že se všem bude i následující ročník líbit a že se všichni ve zdraví sejdeme a společně pobavíme.
Ing. Markéta Hrubá, MBA
Předsedkyně finančního výboru

Ohlédnutí za letními sborovými
akcemi
V letošním jarním i letním období měli mladší
i starší zpěváci Chlumčanského dětského sboru
Rarášci a Tamtamy při ZŠ Chlumčany napilno,
a mohli tak nasbírat řadu krásných a nevšedních zážitků.

Začátkem května bylo sboristům ctí stát
se součástí významné události návštěvy
amerických veteránů z 2. světové války, při
níž jim na chlumčanském náměstí s nadšením zazpívali americkou a českou hymnu,
a nemohla chybět ani typická lidovka Plzeňská
věž.
Koncem června zúročili zpěváci své dovednosti na závěrečných letních koncertech, plných
pozitivní atmosféry. Jeden z nich se konal v nově
rekonstruovaných prostorách chlumčanského
klenotu – kaple Paní Marie Pomocné, kde vystoupili mladší Rarášci, starší Tamtamy a sbor Poupata
Revival, bývalí členové Chlumčanského dětského
sboru. Zazněly písně pohádkové, lidové, moderní
i chrámové a závěrem posluchači mohli zažít i jedinečný společný zpěv sborů. Druhou zajímavou
akcí byl letní koncert sborů Poupata Revival s přáteli dobřanského P.U.D.U. v Galerii Masné krámy
v Plzni, kde mohli s radostí přivítat paní Marii Novákovou, sbormistryni a zakladatelku Chlumčanského dětského sboru, a její dlouholetou spolupracovnici paní učitelku Helenu Platzovou.
Téměř hned po prázdninách se naši mladí zpěváci zúčastnili víkendového soustředění v univerzitních prostorách zámku v Nečtinech a kromě
vystoupení na svatbě, her a bojovek se také připravovali na natáčení svého CD, na kterém nebudou chybět písně z právě uplynulých koncertů.

Eva Šustrová
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SDH Hradčany
Vážení čtenáři,
čas dovolených je za námi a my jsme se opět
zařadili do běžného života. Většina členů našeho SDH na Hradčanech odpočívala někde
u moře nebo se věnovala rodině, a proto se
toho na Hradčanech moc neudálo.
Na konci prázdnin 31. 8. 2019 jsme pro děti
připravili akci, a to 2. ročník Strašidelného lesa.
Akce byla povedená a zúčastnily se jí dětičky
z širokého okolí. O této akci bude psáno samostatně v jiném článku.
Dne 7. 9. 2019 jsme na Hradčanech řešili
docela svízelnou situaci. S družstvem žen
a družstvem mužů jsme jeli obhajovat prvenství v Okresním kole v klasické soutěži, které se
konalo v Dobřanech, ale zároveň jsme se měli
podílet na zajištění akce Talent cup 2019, kterou již po několikáté hostily Hradčany. Jedná
se v roce o několik závodů na kolech s různými
místy konání. Jsme hrdi na to, že jsme již popáté byli vybrány jako jedno z míst konání,
a tudíž jsme nemohli tuto akci nepodpořit
a nezajistit. Akci zajistili hasiči, co nesoutěžili
a jejich rodinní příslušníci. Akce se povedla,
a i když byla zima, tak se jí zúčastnilo dost závodníků. Teď se vrátím k našim družstvům a jejich počínání na cestě za obhajobou.
Jako první se na start postavily naše ženy
ve složení Kaslová Monika, Kaslová Kamila,
Vokračková Vladimíra, Vokračková Denisa,
Švarcová Jana, Slámová Tereza, Šestáková Barbora a Protivínská Markéta. Po provedených
štafetách byly ženy na krásném 2. místě. Pak
přišel na řadu požární útok. Zde mírně ztratily a o 0,01 vteřiny se propadly na 3. místo.
I přesto je to nádherné umístění, za což jim děkujeme. Vyhrály ženy ze Ždírce a 2. místo patřilo Střížovicím. Když jsme sledovali jejich počínání věříme, že příští rok ukořistí pohár zpět
pro Hradčany. Naši muži ve složení: Böhm Marek, Böhm Michal, Krs Přemysl, Hodan Jakub,
Šesták Petr ml., Mištera Josef ml., Vokračka
Zbyněk, Havlíček Tomáš za to vzali hned od začátku a jako jediní se dostali ve štafetách pod

90 vteřin a patřilo jim 1. místo. Požární útok vyšel celkem 5 družstvům a rozhodovaly trestné
vteřiny. Muži SDH Hradčany po součtu štafety
a útoku obhájili prvenství. Je to nádherné,
když taková vesnička jako jsou Hradčany za
sebou několik let nechává zvučná jména jako
Nepomuk apod. Na 2. místě skončilo družstvo
SDH Nepomuk a na 3. místě Nebílovský Borek.
Mužům z Hradčan děkujeme za nádherný výkon a už se těšíme na rok 2020.
Následující den 8. 9. 2019 se na Hradčanech
konal závod MTB Biatlon. Jedná se o závod

na kolech a střelbu. Díky krásnému počasí se
zúčastnilo mnoho závodníků, a to jak dětí, tak
i dospělých. Tento závod je vyhlášen a přijížděli
i závodníci z Prahy. Zde jsme jako hasiči zajišťovali servis a občerstvení. Jsme jedni ze sponzorů
této akce. Každý rok i letos tomu nebylo jinak
a akci zaštiťovala hvězda biatlonu ČR. Letos to
byla bývalá reprezentantka Veronika Zvařičová –
juniorská mistryně světa ve štafetovém závodu
Canmore 2009 a účastnice olympiád Vancouver

HRADČANSKÝ STRAŠIDELNÝ LES
V sobotu 31. srpna se konal již podruhé
HRADČANSKÝ STRAŠIDELNÝ LES.
Pro děti byl připraven program v podobě výstavy vojenské techniky spojené se střelbou ze
vzduchové pistole, skok v pytli, házení míčkem,
dětské disco a další soutěže, za které byly děti
odměněny. Největší úspěch sklidila výtvarná
dílnička, kterou připravily členky SDH Hradčany.
Děti zde měly možnost malovat na kameny, hrnečky a nachystané skleněné lucerničky, které
následně využily při cestě za strašidly.
Celkem se akce zúčastnilo cca 250 lidí. Připravenou trasou prošlo více dětí než v loňském
roce a to 98. Jednalo se nejen o obyvatele Hradčan, ale i z okolních vesnic a měst, mezi které
patří například Chlumčany, Horní Lukavice,
Dolní Lukavice, Dobřany, Přeštice a další.
Aby tato akce mohla vzniknout, zapojilo se
dobrovolně hodně lidí. Strašidelný les připravili především členové SHD Hradčany.
…pokračování na str. 6 Ü

2010, Pchjongčchang 2018. Uvedená akce se
povedla a všichni odjížděli domů spokojeni.
Na závěr bych chtěl svým jménem poděkovat všem co nás tak dobře reprezentovali
a poděkovat těm co zajišťovali akce jako Strašidelný les, Talent Cup a MTB Biatlon.
Jiří Hodan v. r.
starosta SDH Hradčany
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Û…pokračování ze str. 5
Chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli
na této akci ve svém volném čase, kterého
v dnešní uspěchané době moc není. Bez
jejich pomoci a nadšení, by se tato akce nemohla uskutečňovat. Dále sponzorům a obci
Chlumčany za finanční podporu.
Doufám, že se i v dalších letech budeme
moci společně trochu bát.
S pozdravem
Přemysl Krs
Předseda Osadního výboru, organizátor akce
za SDH Hradčany

SDH Chlumčany
Vážení čtenáři,
dovolte mi připomenout naší činnost.
ČINNOST NAŠÍ MLÁDEŽE
Zimní příprava naší mládeže proběhla v klubovně hasičské zbrojnice a v tělocvičně základní
školy. V tělocvičně jsme trénovali běh, skákání
přes překážky a hráli různé pohybové hry. V hasičské klubovně jsme se učili na odznaky odborností, malovali jsme obrázky do soutěže požární
ochrana očima dětí a občas jsme si pustili i nějaké poučné video. Děti plnily tyto odbornosti:
Preventista junior
Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní
čísla tísňového volání, umí vyhledat jednoduché
požární závady, zná základy hoření. Odznak plní
děti od 6–10 let (mladší kategorie).
Preventista
Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní
čísla tísňového volání, umí vyhledat jednoduché
požární závady (podmínky odznaku Preventista
– Junior). Dále ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence požární ochrany.
Strojník
Zná běžnou techniku používanou u hasičů, její
části a její údržbu. Zná druhy a způsoby použiti
běžných technických prostředků PO (požární
ochrany). Zná prakticky optické signály PO.
23. března proběhla soutěž v Oplotě
Hlavní disciplína, byla situována jako částečná
průprava na požární útok s překážkami CTIF.
V této disciplíně jde o překonání čtyř překážek
a uvázání uzlů na uzlovém stojanu. Součástí této
disciplíny je též pořadová příprava.
Další disciplíny: Požární ochrana, Základy topografie, Zdravověda.
Na soutěž jsme jeli s týmem starších děvčat
a se smíšeným týmem. Starší děvčata se umístila
na 9. místě a smíšený tým obsadil 28. místo.
Svět záchranářů v Karlových Varech
13. dubna jsme vyrazili na výlet do Světa
Záchranářů.
V tomto malém městečku jsme se naučili, jak
se zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace.
Areál tvoří několik specifických budov včetně
improvizované nemocnice, policejní služebny
nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci riziko-

vých situací, včetně interaktivních simulátorů
a trenažérů. Součástí areálu je také moderní
dopravní hřiště s železničním přejezdem a další
venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním
prostředí.
Výlet jsme si moc užili a určitě se sem ještě
vrátíme.
27. dubna soutěž v Chlumu
Soutěž probíhala ve dvou disciplínách:
Požární útok a Štafeta dvojic
Mladší žáci obsadili 9. místo, starší měli smůlu
a při útoku jim praskla hadice B, proto z toho bylo
17. místo.
11. května soutěž v Nebílovech
Soutěž probíhala ve dvou disciplínách:
Požární útok a Štafeta dvojic.
Přestože štafeta dvojic dopadla dobře útoky
se nepovedly Mladší žáci obsadili 13. místo. Starší
žáci obsadili 11. místo.
18. května soutěž v Žákavé
Soutěž proběhla ve dvou disciplínách:
Požární útok a soutěž s překážkami útoku.
CTIF
Soutěže se zúčastnilo pouze družstvo starších
žáků, kteří obsadili 7. místo. Po soutěži jsme se za-

stavili na zmrzlině v Dobřanech a potom jsme si
snědli vyhraný dort u naší vedoucí Verči.
1. června hra Plamen v Nepomuku – starší
žáci
Soutěž probíhala v několika disciplínách:
štafeta 4 × 60 m, štafeta 400 m CTIF, Pú CTIF,
Požární útok. Starší žáci obsadili 10. místo.
2. června hra Plamen v Nepomuku – mladší
žáci
štafeta 4 × 60 m, PÚ CTIF, Požární útok. Mladší
žáci obsadili 12. místo.
23. června soutěž ve Dnešicích
Soutěž proběhla ve dvou disciplínách:
Požární útok a uzlová štafeta.
Mladší žáci obsadili krásné 5. místo.
Starší žáci obsadili krásné 6. místo.
27. června ukončení sezony
Na konci měsíce jsme uspořádali ukončení
sezony u naší vedoucí Terky. Koupání v bazénu,
jídlo, pití a zábava ukončily náš rok a mohli jsme
se začít těšit na prázdniny.
Poslední prázdninový týden, už jsme začali
trénovat, na podzim nás čeká hned několik
soutěží. Pro nás nejdůležitější ze soutěží je Hra
Plamen.
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Tábor Kamensko 14. 7.–21. 7.
Tento rok se nesl v duchu pohádek a ne nadarmo to byl tábor nazvaný z Pohádky do Pohádky. Pro děti byly připraveny různé úkoly např.
V pohádce Macha a Šebestové děti chytaly „Blechy“. Nechyběly noční hlídky a počasí nám dovolilo i koupání v biotopu. Všichni jsme si to moc
užili a těšíme se na další rok.
OSTATNÍ ČINNOST
9. března
Jsme jeli společně s SDH Hradčany na Okrskový bál do Chotěšova. Všichni jsme si tuhle akci
moc užili a těšíme se na další ročník. Poděkování
patří obci Chlumčany, která uhradila náklady za
autobus.
30. dubna
Tradiční stavění májky u hasičské zbrojnice.
2. května – návštěva amerických veteránů
Každý rok se těšíme na setkání s panem
George Elmer Thompsonem, panem George
Patton Watersem s jejich přáteli, rodinou a ostatními veterány.
Na náměstí Bohuslava Kašpara proběhlo pokládání věnců k památníku obětem I. a II. světové války. A pan George Patton Waters předával
pamětní medaile, jednu z nich dostal i náš člen
pan Ladislav Bolda. Každý rok je pro nás něčím
výjimečný. Tento rok jsme pro pana George Elmer Thompsona připravili hasičskou uniformu,
ze které měl obrovskou radost. Za hasičskou
zbrojnicí by měl vzniknout „Pattonův park“,
první „Pattonův park“ na světě. Pro nás všechny
je to vždy příjemně strávené odpoledne.
4. května
Májové oslavy u hasičské zbrojnice. Do
poslední chvíle jsme čekali jestli se počasí
umoudří, bohužel se tak nestalo, a proto jsme
museli oslavy zrušit. Bohužel se nám nepodařilo najít jiný vhodný termín a za to se Vám moc
omlouváme.
18. květen – soutěž muži
Okrsková soutěž ve Vstiši, náš tým vybojoval
krásné 2. místo. Moc gratulujeme.
17. červen – Den otevřených dveří pro MŠ
V dopoledních hodinách nás navštívily děti
z mateřské školky. Mohly si vyzkoušet stříkání ze
džberových stříkaček, ale i helmy dobrovolných
hasičů. Dozvěděly se jak může požár vzniknout
i jak postupovat, kdyby potřebovaly zavolat
pomoc.
16. a 17. srpen – Den Chlumčan
Jako každý rok i letos jste nás mohli najít ve velkém červeném stanu, kde jsme pro Vás točili pivo
a kde bylo připraveno i spousta alkoholických
i nealkoholických nápojů. Hned naproti v menším modrém stanu na Vás čekalo občerstvení
v podobě klobás a uzeného masa.
Siréna
10. 5. Požár skladu štepky Hradčany – naštěstí
se jednalo pouze o taktické cvičení
2. 6. Požár trávy na nádraží – pouze planý
poplach
10. 7. Požár lesa Dolce
…pokračování na str. 8 Ü
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Û…pokračování ze str. 7

Den otevřených dveří na střelnici
17. srpna proběhl pod taktovkou KB Chlumčany a ve spolupráci s firmou ALFATACTICAL
už 7. ročník Dne otevřených Dveří na střelnici.
Když jsme Den otevřených dveří pořádali
poprvé, chtěli jsme uspořádat akci, při které
bychom prezentovali naš klub, jeho činnost
a zároveň popularizovali střelecký sport.
Mezi návštěvnicky oblíbené zbraně patří
pušky CZ 858 v ráži 7,62 × 39 – tedy puška,
odvozena od zbraně, kterou měla dříve ve

výzbroji AČR, a její moderní náhrada 805
Bren v ráži .223 Rem nebo kulomet UK 59
v samonabíjecí verzi. Děti si zastřílely ze
vzduchovek, luku a ty starší a odvážnější
i z něčeho “většího”. Návštěvníci si mohli
prohlédnout i naši novou vzduchovou
pušku, kterou jsme mohli zakoupit díky finančnímu příspěvku z OÚ Chlumčany. Pro
stále větší zájem o biatlon se naše členská
základna rozrostla o mnoho nových, mla-

dých biatlonistů, a díky nové pušce mohou
vyrazit na závody ve větším počtu.
Doufám, že se všem návštěvníkům u nás
líbilo a strávili u nás příjemné odpoledne.
Také bych ráda poděkovala všem, kdo nám
pomohli uspořádat tuto akci, hlavně firmě
ALFATACTICAL a také firmám CAIRO, CB
SERVIS a STV ARMS, kteří nám laskavě zapůjčili zbraně k prezentaci.

Závody v letním biatlonu 2019
Naši biatlonisté pilně trénují a jezdí na závody.
Jejich první závod sezony – Žižkovská
stuha se konal 27. 4. 2019 v Praze. Matyáš
Tirch se umístil 5. v Žáci M11 a Adam Vrba 15.
v kategorii Žáci M12. Zuzka Žahourová vybojovala 7. místo v kategorii Ženy.
18. 5. se zúčastnili závodů v Jáchymově.
M. Tirch i A. Vrba byli úspěšnější než na předchozím závodě, a tak zaujali 4. a 8. místo ve
svých kategoriích. Tentokrát se k nim přidal
i Ondřej Toman a zaujal hezké 7. místo.
24. 8. vyrazili v nejhojnějším počtu do nedalekých Litic. M. Tirch vybojoval 6. místo,

A. Vrba 10. místo. D. Žahour se umístil na hezkém 3. místě v kategorii Junioři a Z. Žahourová
zaujala 2. místo v kategorii Ženy.
Velký, celorepublikový nárůst popularity
biatlonu přivedl mnoho nových, mladých biatlonistů i do našeho klubu. Za tento nárůst
jsme rádi, ale při závodech se děti musely
o stávající vzduchovky střídat, což bylo přinášelo mnohé komplikace z hlediska přebíjení, nedostatku vzduchu v lahvích atd. Ceny
nových vzduchových pušek se pohybují
v řádech desítek tisíc, proto jsme se rozhodli
požádat zastupitelstvo o příspěvek, který by

nám pomohl s uhrazením části pořizovací
ceny. K naší radosti nám byla žádost schválena, a proto bych za KB Chlumčany, p. s. ráda
poděkovala zastupitelstvu obce Chlumčany
za schválení a přidělení příspěvku, díky kterému jsme ji mohli zakoupit.
Našim biatlonistům přeji mnoho úspěchů
při závodech!
Za KB CHLUMČANY
K. Synková

Chlumčanský občasník

9

Truhlářství Miroslav Špaček
U Stadionu 381
334 42 Chlumčany
tel.: 728 425 408
Specializujeme se na výrobu nábytku z lamina,
zejména pak na kuchyňské linky a vestavěné skříně.
Naše truhlářská dílna má tradici a bohaté zkušenosti,
díky kterým poskytujeme ty nejkvalitnější služby na trhu.
Věříme, že budete spokojeni, jako je mnoho našich stávajících zákazníků.
Garantujeme preciznost, kvalitu a rychlost odvedené práce.
Těšíme se na Vás.
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Strana 10

Chlumčanský občasník

11

Orientálky z Chlumčan
Co je u nás nového? Starší děvčata se zapojila do soutěže s Billou o 40 sad plyšáků Farma
Bandy a vyhrála! A protože to jsou hodné
holky, výhru předaly dál. Plyšáky si z jejich rukou převzaly děti z mateřské školky. A protože
se holkám ve školce moc líbilo, vznikl nápad
založit novou skupinu Poppy, kde se mohou
vyřádit ty nejmenší děti. Hned v září proběhla
první hodina. Sešlo se 20 dětí a my byly překvapené, jak jsou šikovné. Těm nejmenším je
2,5 roku a nejstarším 6 let. Děti cvičí, tancují,
učí se základní slovíčka v angličtině a francouzštině, máme v plánu nacvičit i pohádku. Jak jim
to jde, uvidíte na vánoční besídce. Věříme, že
v prosinci už to budou mazáci a nebudou se
bát předstoupit před publikum.
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V Chlumčanech známe vítěze letní
soutěže o nejkrásnější okno
nebo balkon
Letos proběhl již
čtvrtý ročník letní
soutěže o nejkrásnější
okno nebo balkon
ve třech kategoriích.
Nové bytovky, staré
bytovky a domky
v Chlumčanech.
Není
jednoduché
obejít několikrát celou
naší vesnici a prohlížet
z povzdálí, jak se komu
daří. Není snad náhoda,
každému se líbí něco jiného a tak ve sporných
případech
losujeme.
S velkou radostí byly
ceny uděleny a předány. V Novém Sídlišti p. Vlastimilu Kváčovi, ve starém sídlišti
p. Miloslavě Šmídové
a v domkách p. Jarmile
Fládrové.
Blahopřejeme všem výhercům
a doufáme, že i nadále
budou svoje okna zkrášlovat, aby se ostatní
spoluobčané mohli motivovat a pokochat
krásou oken.

Marie Stuchlová
předseda ČZS

Chlumčanský občasník
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6. ročník Memoriálu Josefa Škrábka
V sobotu 24. 8. 2019 se na fotbalovém hřišti
v Chlumčanech uskutečnil již 6. ročník Memoriálu Josefa Škrábka, bývalého dlouhodobého
předsedy našeho fotbalového oddílu. Memoriál probíhal i ve vzpomínkách na Petra Štycha
a Miroslava Levoru, dlouhodobé obětavé funkcionáře našeho fotbalového oddílu.

Na rozdíl od minulých let tento rok Memoriál proběhl v jiném formátu. Nehrálo se turnajovým způsobem, místo toho byly odehrány
dva exhibiční zápasy. K tradičnímu utkání
naší Staré gardy s mužstvem chlumčanských
hasičů přibyl i exhibiční zápas mezi našimi bývalými divizními hráči Chlumčan z nejúspěšnější éry chlumčanského fotbalu 1998-2002
a bývalými divizními hráči Přeštic. Ozdobou
Memoriálu bylo i přátelské utkání nejmladších
fotbalových nadějí Chlumčan a Dolní Lukavice.
Vyvrcholením Memoriálu bylo mistrovské
utkání 1. kola I. B třídy mezi domácí TJ Keramikou Chlumčany a hostujícím Sokolem Křimice.

Jako tradičně celý Memoriál provázel doprovodný program zaměřený zejména na děti,
které si mohly vyzkoušet různá stanoviště: lukostřelbu, střelbu prakem na branku, člunkový
orientační běh, střelbu ze vzduchovky a řadu
jiných sportovních aktivit. Odměnou za zvládnutí nelehkých sportovních úkonů jim byly
různé sladkosti, které se postaraly o doplnění
vydaných kalorií. Velmi oblíbenou atrakcí byl
velký nafukovací hrad s motivem Spidermana.
Zkrátka nepřišli ani naši starší příznivci, kterým během Memoriálu vyhrávala skupina Sek-
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vence. Večerní zábavu pro veřejnost obstaralo
vystoupení hudební skupiny Anakonda Benda,
která na poslední chvíli úspěšně zaskočila za
původně plánovanou skupinu Lords.
Kompletní fotodokumentace je k dispozici na adresách: http://fotbalchlumcany.
blog.cz/galerie/2019-08-24-6-rocnik-memorialu-josefa-skrabka a https://photos.app.goo.
gl/8t7RciDZJkYyAhsM7.

Výsledky Memoriálu
Chlumčany „Stará garda“ – Chlumčany „Hasiči“ 8:4 (3:2)
Branky: Tomášek 3, Jindřich 2, Dušek, Majer,
Fryš – Hruška 2, Mourek, Jablonický.
Chlumčany ml. přípravka – Dolní Lukavice
ml. přípravka 8:6 (5:1)
Chlumčany „divize“ – Přeštice „divize“ 4:8
(1:3)
Branky: Souček 2, Rom 2 – Král 3, Šašek 2, Tykal, Lecjaks, Mrázek.
Soupiska Chlumčan: Pavel Mizera, Radek
Fryš, Michal Kulhánek, Vladimír Fabián, Miloslav Samek, Jindřich Krýsman, Milan Rada, Jan
Matoušek, Miroslav Souček, František Lösch,
Václav Šejdl, Pavel Rom.
Trenéři: Jiří Svoboda, Josef Milota
Soupiska Přeštic: Aleš Toman, František
Šambergr, Petr Rajchart, Libor Vizingr, Václav
Lecjaks, Milan Blout, Václav Mrázek, František
Kukal, Václav Pašek, Antonín Kmoch, František
Král, Jan Milota.
Jindřich Matoušek, Fotbalový oddíl
TJ Keramika Chlumčany, spolek
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Oddíl badmintonu

Badmintonisté v nové sezoně 2019–2020!
Čas krátkého volna a prázdnin v oddíle badmintonu rychle utekl a v září začala další nová
sezona, která bude navíc jubilejní a to v pořadí
55!
Oslavy založení oddílu (r. 1965) nás čekají až
v příštím roce, tak toto téma je až na pozdější
dobu!
Přes léto jsme až zas tak úplně nezaháleli, na
konci července se uskutečnilo již 31. soustředění oddílu v kempu, v Novém Městečku na
Šumavě! Týden pod stany nebo v karavanech,
je vždy příjemná změna, než běžné dovolené
a tak tomu bylo i letos, kdy si solidně početná
parta kamarádů užila hezkého počasí v krásné
přírodě naší Šumavy!
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Již v srpnu začala pod vedením a z aktivity
trenéra J. Dobrovolného, kondiční příprava
zejména našich dorostenců a dalších zájemců,
kterých mohlo být tedy i více, ale tato parta
chodila poctivě a vlastně až do zahájení tréninků, tedy 6. 9.! Všichni se snažili a mělo by to
být znát i v jejich vstupu do nové sezony!
V září se tedy rozjely tréninky všech našich
dětí a dospělých a to opět na třech místech
a jen dětí přípravky bylo na 1 kurtu v Chlumčanech čtrnáct! Není divu, že vzhlížíme k slibované přestavbě, „Kulturáku“, je však otázkou,
zda čekání vydrží hlavně trenéři...!
Rozběhly se i první turnaje a první úspěchy
naší A. Dvořákové.
8. 9. Oblastní přebor st. žáků U15 v Aši
a my máme dvojnásobnou Oblastní přebornici, protože Anička D. vyhrála nejen dvouhru,
ale i čtyřhru s V. Novákovou (Nejdek) a to je
v úvodu sezony skvělý úspěch, blahopřejeme!
14. 9. GP,C‘ U15 Letňany a 3. m. A. Dvořákové v mixu s P. Hrazdírou (Židlochovice), také
pěkné umístnění v Praze!
21. 9. turnaj mládeže v Plzni. Několik dílčích úspěchů našich mladých k medaili nestačilo, ale pod vedením trenéra M. Uhlíka se
všichni snažili a to je k spokojenosti všech také
moc důležité!
V soutěži máme letos opět tři družstva dospělých a to ,áčko‘ a dva celky z mladých hráčů,
kdy hlavně cíl dr. ,A‘, je medaile!
Soutěž začíná již 19. 10., prvním soupeřem
dr. ,A‘ bude Sp. Chrást a další naše dvě družstva nastoupí na úvod hned proti sobě!
Nová sezona nám teprve začíná a tak je vše
před námi, ale o tom zas až třeba příště!
Za oddíl badmintonu
sepsal př. J. Vaněček

Na kafíčko

st
čt
pá
so
ne

17.00–20.00
10.00–18.00
10.00–20.00
10.00–20.00
13.00–18.00

Přijímáme objednávky
na oslavy:
dorty, sv. koláčky
a vánoční cukroví

Rezervace večírků

a narozeninových oslav
na tel. 732 882 552
Facebook:
kavarna „Na kafíčko“
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TJ KERAMIKA

CHLUMČANY
Oddíl tenisu

TENISOVÉ AKTUALITY
V minulém občasníku jsme před závěrečnými zápasy informovali o nadějných vyhlídkách obou chlumčanských týmů v Davis Cupu
neregistrovaných hráčů v okrese Plzeň-jih.
Dnes můžeme potvrdit, že A-tým Chlumčan
v letošním roce vyrovnal až dosud nejlepší
umístění v této soutěži, když skončil na výbor-

ném 2. místě. Potěšitelné je i 4. místo našeho
B-týmu.
V letním období pak následovala řada dalších
turnajů, organizovaných místním oddílem tenisu
– počínaje turnajem dětí ZŠ přes otevřené turnaje
pod názvem Chlumčany Cup (ve dvouhře veteránů, čtyřhře a dvouhře dospělých) a neméně ob-

líbený Maty Cup ve čtyřhře. O průběhu a výsledcích těchto akcí informujeme podrobněji níže.
Za zmínku stojí i výsledky našich tenistů
na turnajích pořádaných jinými oddíly – např.
4. místo Maráka v singlu mezi veterány nad 50 let
v Dobřanech a 3. místo Vaněčka na stejném turnaji v kategorii nad 60 let.

TENISOVÝ TURNAJ DĚTÍ ZŠ CHLUMČANY
Dne 22. 6. 2019 se uskutečnil již 21. ročník
tenisového turnaje dětí ZŠ, pořádaného TO
a ZŠ v Chlumčanech.
Přestože pořadatelům přálo počasí, dostavila se stejná čtveřice dívek jako v předchozím roce (z 9. třídy) a pouze dva chlapci ze
6. třídy.
Z vítězství mezi děvčaty se radovala Stela
Šambergrová, která ve finále porazila loňskou
vítězku Adrianu Veitovou. Mezi chlapci byl
úspěšný Jan Volf.

Děvčata při vyhlášení vítězek

Pořadí

Jméno

Výhry

Porážky

1.

Stela Šambergrová

3

0

2.

Adriana Veitová

2

1

3.

Julie Nykoljuková

1

2

4.

Markéta Steinerová

0

3

Finále chlapců:

Jan Volf–Filip Lősch 6:2, 6:2

Jan Volf zvítězil v soutěži chlapců

TENISOVÝ TURNAJ CHLUMČANY CUP – VETERÁNI
Dne 20. 7. 2019 uspořádal místní tenisový
oddíl již popáté tenisový turnaj veteránů –
neregistrovaných tenistů ve dvouhře pod
názvem Chlumčany Cup.
Akce se zúčastnilo celkem 9 tenistů ve
věkovém rozmezí od 50 do 76 let, kteří byli
rozděleni do 2 kategorií podle data narození

– 4 tenisté se vešli do limitu 55 let a zbývající
pětice tuto hranici překročila. Mezi veterány
do 55 let zastupovali domácí oddíl Robert
Kott, Antonín Levora a 2 letošní padesátníci,
kteří byli také nejúspěšnější – druhý skončil
Michal Marák, který podlehl těsně vítěznému Danielu Machovi. V soutěži veteránů

nad 55 let se v barvách pořádajícího oddílu
představil pouze Miroslav Švátora, který
odvedl svůj vysoký standard a s jedinou porážkou obsadil opět výborné 2. místo, když
podlehl znovu jen vítězi a obhájci titulu
z loňského roku Stanislavu Havlíčkovi z DOLI
Starý Plzenec.

Číslo 60
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Veteráni do 55 let:

Veteráni nad 55 let:

Pořadí
1.

Jméno
Mach

2.

Marák

2

3.

Kott

4.

Levora

Nejstarší veterán V Pašinský (76)
a vítěz kategorie nad 55 let S. Havlíček

Výhry
3

Porážky
0

Pořadí
1.

Jméno
Havlíček

Výhry
4

Porážky
0

1

2.

Švátora

3

1

1

2

3.

Bárta

2

2

0

3

4

Pašinský

1

3

5.

Holický

0

4

Účastníci veteránského turnaje
v Chlumčanech na společném snímku

TENISOVÝ TURNAJ CHLUMČANY CUP VE ČTYŘHŘE
Otevřený turnaj neregistrovaných tenistů
Chlumčany Cup ve čtyřhře se uskutečnil rovněž popáté, a to dne 10. 8. 2019 za účasti 8 deblových dvojic, včetně 4 domácích. I přes občasné
přeháňky se podařilo plánovaný program plně
dokončit. Tentokrát neuspěli vítězové posledních 3 ročníků turnaje Volín a Wirland z Lokomotivy Plzeň, kteří skončili mimo stupně vítězů.
Velmi úspěšní byli naopak „domácí“ tenisté, když

Domácí vítězové M. Miarko a M. Marák
s finalisty V. Váchalem a S. Havlíčkem

v turnaji bez prohry triumfoval nově sestavený
pár Michal Marák a Martin Miarko a výborným
3. místem zaujala i dvojice Miroslav Švátora a Petr
Černý. Za zmínku stojí též výkon „veteránských“
tenistů ze Starého Plzence, kteří se ve složení
S. Havlíček a V. Váchal probojovali až do finále.
Semifinále:
Stanislav Havlíček, Vladislav Váchal – Miroslav Švátora, Petr Černý 6:3

Michal Marák, Roman Miarko – Richard Volín, Dušan Wirland 6:4
Zápas o 3. místo:
Miroslav Švátora, Petr Černý – Richard Volín,
Dušan Wirland 6:4
Finále:
Michal Marák, Martin Miarko – Stanislav
Havlíček, Vladislav Váchal 6:3

Šestnáctka účastníků deblového
Chlumčany Cupu dne 10. 8. 2019

Chlumčanský občasník
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TENISOVÝ TURNAJ MATY CUP VE ČTYŘHŘE
Po roční přestávce proběhl dne
24. 8. 2019 výhradně za účasti chlumčanských tenistů 13. ročník turnaje ve čtyřhře
Maty Cup. Při něm se představilo 7 dvojic,
které ocenily pohodovou atmosféru, vytvořenou organizátorem Václavem Marýsem st.,
k níž přispělo též výborné občerstvení i dostatek nápojů všeho druhu. Velký dík patří
i všem drobným sponzorům akce z Chlum-

Účastníci Maty Cupu 2019 před
zahájením bojů ve čtyřhře

čan a okolí, kteří rovněž přispěli ke zdařilému
průběhu této akce.
V turnaji se dařilo nejlépe finalistům
posledního ročníku – Miloslavu Kozlovi
a Karlu Hodinářovi, kteří nejen v 6 skupinových zápasech, ale ani v bojích o konečné
umístění nepoznali přemožitele. Vrcholem
byl jejich finálový zápas proti dvojici Rostislav
Hrubý, Martin Zoubek, v němž dokázali ob-

rátit výsledek ze stavu 1:5 a nakonec vyhráli
těsně v tie-breaku.
Semifinále:
Kozel, Hodinář - Matýs, Valečka 4:0
Hrubý, Zoubek - Marák, Levora 4:3
Zápas o 3. místo:
Marák, Levora - Matýs, Levora 4:0
Finále:
Kozel, Hodinář - Hrubý, Zoubek 7:6

Miloslav Kozel a Karel Hodinář opět
uspěli na svém oblíbeném turnaji

TURNAJ CHLUMČANY CUP VE DVOUHŘE
V pořadí již 24. ročník nejstaršího tenisového turnaje Chlumčany Cup ve dvouhře
mužů se uskutečnil v neděli dne 8. 9. 2019,
když původní sobotní termín musel být
o 1 den posunut z důvodu nepříznivého počasí. Ze sedmičky účastníků po zápasech ve
skupinách prošli mezi nejlepší čtyřku všichni
favorité – domácí tenisté Kozel, Marák a Miarko a Havlíček ze Starého Plzence. Loňský
vítěz turnaje Marák bohužel musel v semifi-

Elegantní tenis předvedl vítěz S. Havlíček.

nálovém boji s Kozlem po 3 gamech odstoupit pro zranění lýtkového svalu, což mu znemožnilo též účast v boji o 3. místo. Finále pak
bylo nečekaně jednoduchou záležitostí Stanislava Havlíčka, který výhře na turnaji veteránů v červenci porazil i tentokrát všechny
mnohem mladší soupeře.
Semifinále:
Stanislav Havlíček – Martin Miarko 7:5
Miloslav Kozel – Michal Marák 2:1 scr.

Zápas o 3. místo:
Martin Miarko – Michal Marák bez boje
Finále:
Stanislav Havlíček – Miloslav Kozel 6:2

Sedm statečných s ředitelem turnaje

Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany
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PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU
18. října 2019 od 17. hodin

ZŠ Chlumčany (zadní vchod)
Cena výrobku dle spotřebovaného materiálu
150–200 Kč

Těší se na Vás
Václava Loskotová
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