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ZDARMA do Vašich schránek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme v polovině letošního roku a investiční
akce jsou v plném proudu. Některé již byly
úspěšně dokončeny (Rekonstrukce chodníků
v Lukavické ulici, zateplení dalších dvou bytových domů – čp. 320–321; čp. 311–312, zatrubnění odvodňovacího příkopu Na Závisti, byly
vybudovány další zpevněné parkovací plochy – u čp. 305–306, 330–331, 328–329 a byla
také zvětšena první takto zpevněná plocha
u čp. 318–319. Těmito plochami se snažíme
řešit problematické parkování automobilů na
chodnících, na které poukazují obyvatelé obou
sídlišť. I nadále budeme typovat další plochy
pro obdobné účely a snad se nám povede výše
uvedený nešvar s parkováním eliminovat na
únosnou mez.
Jiné stavby se začnou realizovat v nejbližší
době – např. poslední závěrečná etapa dokončení „Nástavby hasičské zbrojnice na Hradčanech“. Akce byla rozdělena na etapy. Hlavním
důvodem bylo získávání dotačních peněz ze
všech možných dotačních titulů, což se nám
velice podařilo. Celkem byly získány čtyři dotace, o prvních dvou jste již byli informováni
v minulosti, teď na jaře se uplatnily a prostavěly
dotace získané přes MAS Aktivios (Místní akční
skupina – Občanské sdružení Aktivios) se SZIFu
(Státní zemědělský intervenční fond) z Českých
Budějovic v celkové výši 223 000 tis. Kč. Spoluúčast obce byla ve výši 120 000 Kč, dohromady
se tedy prostavělo za 342 777 Kč. Také v letošním roce jsme byli opět úspěšní a získali dotaci
z KÚ z programu PSOV (Program stabilizace
a obnovy venkova), tentokrát již potřetí a to ve
výši 200 000 Kč. Dle pravidel musí být spoluú-

čast obce minimálně ve výši 130 000 Kč a musí
být prostavěna maximálně do konce letošního roku. Byly osloveny pro nabídky tři firmy
a v nejbližších dnech bude vybrána vítězná
firma, která by celou akci měla dokončit.
Také by měla začít „Rekonstrukce ulice Na
Sadě“, a ulice V Úvozu, na Hradčanech se začne
dosíťovávat 11 stavebních parcel.
V posledních letech jsou prázdniny v ZŠ
vždy spjaty s velkým pracovním úsilím. Nejinak
je tomu i v letošním roce. Starý, nevyhovující
vchod do šaten bude celkově zrekonstruován.
Znamená to, že celé zastřešení z nevyhovujícího makrolonu bude demontováno a nahrazeno novým plechovým zastřešením tak, aby
nezasahovalo do přízemních oken ZŠ. Neizolované stěny z cihelného zdiva budou úplně
vybourány a nahrazeny betonovými bednícími bloky, vyztuženými železobetonem. Celý
prostor tohoto schodiště bude samozřejmě
opatřen kvalitní hydroizolací a bude také odkanalizován. Úniková cesta ven ze šaten je nově
navržena v jedné výškové úrovni tak, aby odpovídala všem normám a předpisům. Vlastní
schodiště je nově navrženo a bude pro chůzi
zvláště pro děti prvního stupně daleko příjemnější než stávající. Je rozděleno do dvou částí,
pod zastřešením budou klasické betonové
stupně obložené dlaždicemi, ostatní nekryté
schody budou z pororoštů a budou zasahovat
až do prostoru stávajícího anglického dvorku.
Současně bude také demontován starý výtah
na popelnice a dořešena výtahová šachta.
Tady bych se ještě chtěl zamyslit a vyjmenovat důležité akce, které se za poslední roky
stačily řešit a realizovat. Začali jsme s celkovou
rekonstrukcí kuchyně a zázemím pro kuchařky.
Následovalo vybudování víceúčelového hřiště.
Generální rekonstrukce všech sociálek v obou

Vydává obec CHLUMČANY
budovách. Vznik nové, moderní učebny odborných předmětů ve staré budově. Výměna
oken v obou budovách. Celková rekonstrukce
střešního pláště na nové budově. Vybudování
nového vchodu do šaten s čistící zónou dle
hygienických předpisů, včetně nového průčelí
vchodu. A již můžu napsat i informaci, kterou
jsem obdržel 28. 6. 2014. Týká se dotace na
zateplení fasády ZŠ, tělocvičny a spojovacího
krčku. Mimo jiné jsme také obdrželi dotaci na
zateplení MŠ a budovy OÚ.
V rámci zlepšení bezpečnosti silničního
provozu v obci, zvláště v okolí naší školy byly
osazeny z obou směrů reflexní blikající tabule,
upozorňující na školní děti.
Závěrem bych se ještě jednou zastavil
u areálu ZŠ, zvláště u staré budovy. Tato dominanta obce slaví krásné, kulaté výročí – 100
let jejího trvání! Do dalších plodných let bych
jí chtěl popřát jen samé vzdělané, svědomité
a obětavé kantory a mnoho chytrých a učenlivých žáků.
A úplně na závěr mého článku bych si
dovolil poděkovat nejen jménem mým, ale
jménem všech zastupitelů a pracovníků OÚ za
uspořádání „Dne otevřených dveří“ s expozicí
„Staré školní třídy“ vytvořené ve spolupráci
s Domem historie Přešticka, které se uskutečnilo 31. 5. 2014. Veliké poděkování a obdiv patří
Stanislavu Dvořákovi ml., autorovi velice pěkné
brožurky vydané k tomuto jubileu a „duší“ výše
jmenované akce. Samozřejmé poděkování
také patří vedení ZŠ a celému pedagogickému
sboru, včetně zúčastněných žáků při organizování a formování oslav a za průvodcovskou
činnost. Poděkování patří také pracovníkům
„Domu historie Přešticka“ za zapůjčené historické exponáty.
Jiří Kučera – starosta obce
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CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
část 10. – LEGENDA O VLČÍ KAPLI
Svá

životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V květnu:

Marie Tomanová
Karel Kasl (Hradčany)
Josef Markovič
Libuše Majerová
Marie Koskubová (Hradčany)
Antonín Kozák
Libuše Mašátová
Vlasta Říhová
Amália Navrkalová
Miroslav Svoboda
Václav Palma
Ludmila Žikešová
Vlasta Sladká
Květa Přibáňová
Alžběta Valentová
Libuše Křenová

V červnu:

Miroslav Úbl
Věra Böhmová (Hradčany)
Zdeňka Jaklínová

V červenci:

Anna Plincelnerová
Jaroslav Janovec
Jaroslav Zíka
Karel Fořt
Naďa Kopecká
Jarmila Šlajsová (Hradčany)
Božena Nová
Jan Žikeš
Božena Schillerová

75 let
75 let
80 let
81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
84 let
85 let
87 let
87 let
93 let

82 let
86 let
88 let

80 let
82 let
82 let
82 let
84 let
85 let
87 let
88 let
91 let

Vyprávění barvitých příběhů a líčení
nejrůznějších zážitků patřilo v životě našich
předků k oblíbeným kratochvílím. Dítka si přisedla k dědečkovi a za praskotu dřeva v kamnech naslouchala tajemným a dobrodružným
vyprávěním. Taková povídání se dědila z generace na generaci, až se stávala legendou.
Pamětníci událostí již dávno nežili, ale jejich
příběhy zde zůstaly.
Také Chlumčany znají několik legend a jednou z nejkrásnějších je legenda o „malé kapli“.
Tato kaplička stojí v rohu chlumčanského hřbitova a byla vystavěna některým z místních
hospodářů jako projev díků.
Hospodář se jednoho zimního večera vracel z trhu. Před několika dny pokryla krajinu
sněhová peřina a toho večera pořádně přituhlo. Hospodář klimbal v kozlíku svých sání
a kůň znaveně táhl těžkým sněhovým příkrovem. Smečka vyzáblých vlků zaútočila znena-

dání. Vyděšený hospodář se srdnatě bránil, ale
kůň zůstal ležet rozedrán. Vlci odtáhli i s cáry
koňského masa v tlamách. Vysílený a zubožený hospodář doklopýtal do vesnice. Když se
po čase zotavil, rozhodl se, že za své přežití poděkuje skromnou venkovskou stavbou. V místech, kde došlo k nelehkému souboji člověka
se smečkou vyhládlých šelem, vystavěl malou
kapličku. Později byly do její blízkosti vysazeny
lipové stromky a místo se stalo oblíbeným
výletním cílem. V chlumčanských školních
kronikách nalézáme několik zápisů, kdy se
zde konaly dokonce různé školní slavnosti. Až
o mnoho desetiletí později byla kaplička okleštěna zdmi nově založeného hřbitova.
V tomto sevření setrvala do dnešních časů.
Vytí vlků do chlumčanských stavení dnes již
nedoléhá, ozvěny legend však přetrvávají.
Ladislav Bechyňský

Opustili nás
V srpnu:

Jindřiška Švajcrová
Bohumír Beneš
Vlastimil Stehlík
Václav Kučera
Anna Havlíčková
Věra Vyskočová

80 let
80 let
82 let
84 let
86 let
89 let

Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme!

V březnu:
Marie Horká

V dubnu:

Josef Benedikt
Miluše Hájková
Sláva Strejcová
Ladislav Šafránek

V květnu:

Walter Fučík
Jiřina Kučerová

68 let

77 let
69 let
87 let
56 let

74 let
81 let

V červnu:

Marie Benešová
Anna Dřízhalová (Hradčany)
Oldřich Vavruška
Josef Tobrman
Eva Novotná

92 let
81 let
71 let
67 let
65 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.

Chlumčanský občasník
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Miroslav Levora – „DLÁBA“

HUMORNÉ PŘÍBĚHY
Povídka třetí – „JALOVIČKA“
část druhá
V první části povídky „Jalovička“ jsme byli
svědky Josefovy cesty s jalovičkou na dobytčí
trh do Dobřan, kde se mu podařilo úspěšně
jalovičku prodat a končili jsme tím, že každý
dobrý prodej se má zapít. Josef zamíří se svým
kamarádem Josefem Strnadem do hospody
U Pošarů, kde se čepuje pivo a kořalka, ale také
se zde hrají karty a zvláště úředně zakázaná
hra zvaná ferbl.
Bylo doménou četníků hráče nachytat
a finančně trestat. U Pošarů byla místnost
v podkroví, kde se tato hra hrála. Vedly tam
dřevěné schody, které při chůzi po nich vrzaly.
Dveře do místnosti byly vždy mírně otevřeny,
aby bylo slyšet příchozí. Obsluhu obstarávala
Pepička Pošarů, která se vždy chraplavým
hlasem ohlašovala. V živé paměti byla příhoda, kdy dobřanský policajt Okrouhlý
přistavil žebřík na palandu a snažil se
celou společnost nachytat. Jeho záměr se mu však nezdařil, protože nežli
stačil sebrat peníze, které byly v banku
uprostřed stolu, ruce hráčů byly rychlejší a Okrouhlý vyšel naprázdno. Od té
doby Pošar žebříky schovával.
Po příchodu do šenku Josef se Strnadem usedli k dubovému stolu v rohu
u okna. Místnost byla ještě poloprázdná,
občas přišel tu obchodník, tu chalupník či
sedlák, handlíři se scházeli až k večeru. Pošar
postavil před oba sklenici piva a poptal se,
co budou svačit s nabídkou: naložené vuřty,
syrečky s máslem, smažená vajíčka, kyselé
karbanátky, uzené, koňské i normální vuřty.
Jako specialitu jim nabídl skopové na česneku, které si oba, když tak dobře prodali,
poručili. Nežli dojedli, šenk se již pomalu
zaplnil. Přišlo i několik handlířů, kteří ve
svých kožiších vévodili této místnosti. Josef
začal být netrpělivý. Poposedával na lavici
a jen stroze se zapojoval do debaty s okolními
sousedy. Začaly jej svrbět prsty, jak říkávala
Františka. Očima vyhlížel přijatelné spoluhráče
na mariáš. Věděl, že Strnad kartám neholduje,
stejně tak i Cambák a snad jen Šindelář by se
nechal zlákat. Všichni již byli přítomni a zapojeni do debaty o uplynulém trhu.
„Tak co Dlábo, nějak se na té lavici vrtíš, to
máš blechy?“, ozval se z protějšího rohu zdejší
němec Vebr, známý křikloun a kybic, který
postával a posedával u stolu karbaníků. Čekal
vždy, aby mohl posloužit jakoukoliv službičkou
některému z party karbaníků. Zapálit vyržínko,
objednat kořalku, nebo něco na zub. Někdy
i vyřídit běžný vzkaz tomu, nebo onomu z přítomných i mimo šenk. Samozřejmě za krejcar
z pinky. Je to takový talisman karbaníků, nejraději ferblistů. Tam má také největší žně. Nikomu neublíží, ale také nepomůže. Na Josefův
pokyn přistoupil Vebr k jeho stolu: „Dej dohromady partu na mariáš – zatím, než dorazí parta
na ferbla“. Za chvilku se u zadního stolu sesedla
parta čtyř s Josefem, Šindelářem a dvěma

dobřaňáky – řezníkem Dabanem a sedlákem
Vokáčem. Asi po půlhodince, když se hra dostávala do správného tempa, přiběhl chasník
od Dabana, aby pan mistr okamžitě běžel na
nádraží, že při vagónování utekl jeden býček
a v kolejišti si zlomil nohu. A proto je nutné jej
podříznout. Tuto příležitost si Daban nemohl
nechat utéci, praštil s kartami, aniž by dohrál
hru a v rychlosti opustil šenk. Čtveřici doplnil
postávající, mladý, ale již ambiciózní obchod-

ník s domácím zvířectvem – husami, kachnami
a občas i ovcemi. Do vysněné branže s dobytkem se ještě nehrnul a neměl ani tudíž v tomto
odvětví finanční zázemí.
Pomalu se blížil podvečer. Josef typoval
mezi přítomnými kandidáty na ferbla, protože
potřebovali doplnit dva hráče. Snaha Vebra
vyzněla polovičatě – sehnal jen nevýrazného
handlíře Veningra. „Tak holt budeme hrát ve
čtyřech, snad ještě někdo přijde“, netrpělivě
pronesl Josef. „Vebře, hlídej dobře, kdyby šel
četník“.
„Dnes mají asi jiné starosti“ – mínil handlířský elév Brabenec a tak v zadní části šenku začali hrát v sestavě – dobřanští, Vokáč a Vizingr
a chlumčanští, Šindelář s Josefem. Šindelář se
trochu cukal, nechtěl hrát, ale na štiplavou poznámku Josefa, že se schválně nechá nutit, aby
mu přálo štěstí, svolil.
Zatím co se v zadním šenku ozývalo pasu,
majzl, ruty tuty, postávala Františka na záspi
domu a netrpělivě čekala na Josefa. Blížil se
večer a Josef stále nepřicházel. Celá netrpě-

livá v neblahém tušení se rozhodla pro rázné
řešení“ „Petříčku, vezmi si čistou košili a běž za
tatím k Pošarům, ať přijde domů. Něco si cestou vymysli, jak ho přinutíš, on na Tebe dá“, domlouvá nejmladšímu synovi. Petr, opatrovník
nejmladší sestry Anežky si opláchl ruce a nohy
v putnách u chléva, matka mu natáhla čistou
košili a se slovy: „Utíkej po kostelní cestě“, jej
pohledem vyprovodila.
Parta ferblistů se mezitím rozrostla o pátého hráče. Vrátil se Daban, který po porážce
a odtažení býčka do dvora řeznictví, za pomoci svého pacholka stáhl, vyvrhl a rozčtvrtil
dobytče. Úklid nechal na pacholkovi.
S přibývajícím časem se Josefovi přestávalo dařit. Daban změnil kartu. Jeho hra byla
stále riskantnější a ne a ne kartu obrátit.
Zahazoval páry, šel na každou jinou, lepšil se na trojku a málokdy vyhrál. A pak
konečně dostal čtyřku a byl na fíze. Po
několika lepšení zbyl jen on a Daban
a na stole bylo dvacet zlatých. Sázku
dorazil Josef, když mu poslední zlatku
půjčil Šindelář. Okolní stoly ztichly.
Hlavy většiny přítomných se otočily
k hráčskému stolu. „Josef, jestli to vyhraju, koupím Ti šňůru vuřtů. Jestli Ty,
zaplatíš pintu rumu. Platí?“ – prohlásil
Daban. Josef již v povznesené náladě
a pevně věřící, že výhra je jeho dodal:
„A vám všem u stolu útratu.“ Nikdo
z okolních čumilů neviděli, co kdo
drží pod rukou. „Tak se ukaž – vyzval
Daban Josefa. Josef položil karty rubem navrch. Aby navodil, patřičnou
atmosféru povstal, zvedl ruce nad
hlavu a při otáčení karet lícem navrch
pronesl: „Ruty, tuty, boty“ – na stole
se začervenalo eso, desítka spodek
a devítka – tedy čtyřicet. Duban se
podíval na Josefa, zaklonil se na židli
a rázem otočil karty lícem navrch – žaludské eso, desítka, král a spodek – tedy
čtyřicet jedna. Josef ještě ve stoje si pohladil
svoji lysou hlavu, posadil se a vznešeně prohlásil: „Alespoň mám tu šňůru vuřtů“. Zdálo se,
že jej tato prohra nevyvedla z míry – navenek.
„Šenkýři, dej Josefovi šňůru vuřtů a Tvoji útratu
samozřejmě zaplatím“, prohlásil Daban. Tímto
hra skončila. Josef si nasadil šňůru vuřtů kolem
krku, z jedné strany ukusoval a z druhé nabízel
okolním. V nastávající bujaré náladě vešel do
šenku syn Petr. Přistoupil nesměle k otci, poklepal mu na rameno a do ucha mu pošeptal
vzkaz od maminky. Josef zpozorněl, ale okolní
nálada mu nedovolila více než to, co udělal.
Vtiskl do dlaně Petříkovi několik pěťáků a vzkázal: „Petříku běž, ať Ti je někdo nevezme“. Petr
stiskl pěst a rozhlédl se po šenku, jako by hledal nějakou podporu. Ta však v bujné náladě
nepřicházela, byl nezajímavý. Otočil se na bosých nohách a odcházel, nevšímavě k svému
okolí.
Josef rozjařen náladou v šenku si přisedl
k Dabanovi, vzal jej kolem ramen a kavalírsky
pronesl: „Dnes Ti to vyšlo, příště Ti to odvedu
zase já“ Vedle sedící Němec Vágner uštěpačně
…pokračování na str. 4 Ü
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AUTO PLUS – VEIT PAVEL
Boční 46, Chlumčany, 334 42
• OPRAVY vozů všech značek
a prodej náhradních dílů
• 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)
možnost kalkulace a uzavření na
WWW.AAPP.CZ
Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

• čištění interiéru automobilu
+ 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

• 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

ZAHRADY

KARL & KRS
Kompletní péče o stromy a zeleň
• pravidelné i jednorázové sečení
travnatých ploch
• rizikové kácení stromů
• prořez stromů, keřů a živých plotů
• realizace zahrad
• kompletní úklidové a vyklízecí práce
• bourací práce
www.zahradykarlakrs.cz
email: karlakrs@seznam.cz
tel.: 721 949 097, 775 383 382

Miroslav Levora – „DLÁBA“

HUMORNÉ PŘÍBĚHY

Û…pokračování ze str. 3
svým pisklavým hlasem pronesl“ „A co ještě
prodáš, abys měl do karet?“ Josef otočil hlavu
k Vágnerovi, ruka mu spadla z Dabanových ramen a v tu chvíli si snad uvědomil současnou
situaci. Františku, stojící na záspi a čekající na
každý krejcar, na tři dcery, z toho dvě již pomalu na vdávání a on tu prohrál pomalu celé
věno. Přesto furiantsky vstal a odsekl Vágnerovi: „Ty mně krávu z chléva odvádět nebudeš“.
Tato roztržka v začouzeném šenku zanikla
mezi ostatními debatami, Josefova nálada byla
ta tam.
Blížila se půlnoc. Josef se rozloučil se zbývajícími kumpány, kteří u několika stolů ještě
živě debatovali, ne-li se hádali. Nasadil si klobouk, fajfku strčil do šosu, okováček, na kterém
přivedl jalovičku, si omotal kolem pasu a vyrazil k domovu. Po kostelní cestě jít nemohl, to by
mohl potkat Nováka u vechtru. Dovedl si představit ty jeho svaté řeči a domluvy a to by asi
nepřežil. Vydal se proto po hlavní cestě, kolem
rybníka Kotynka. Obloha byla bez mráčků, noc
na danou dobu teplá. Pomalu kráčel a přemítal, jak jej asi Františka přivítá.
Oproštěn od party, od pozornosti okolí,
začal sám sebe nenávidět. Plně si uvědomoval
situaci, do které se dostal. Přepadla jej beznaděj, hanba. Manželka, dospívající děti, jejich
pohledy a tiché výčitky. A on před nimi bude
stát. Ne, neměl strach z dramatických scén,
nadávek a hysterických výčitek, taková jeho
rodina nebyla. Tím, ale hůř pro jeho vnitřní já,
které utrpělo. Nad těmito úvahami pomalu dokráčel k trati. Dosedl na pešunk a v hlavě mu
pomalu uzrávala myšlenka skončit to. Lehnout
si na kolej a počkat až pojede půlnočka. Ano,
skončí to, a vyhne se hanbě. Nejstarší syn Josef
se postará o rodinu a Františka jistě nedopustí,
aby děvčata odešla bez věna. Petřík je šikovný,
dobře zvládá veškeré domácí práce. Čekal
a toto vše mu probíhalo hlavou.
Myšlenky v hlavě se pomalu soustřeďovaly na jeho dosavadní život. Na jeho mládí, na
jeho posluhy u Šenkýřů, mladá bezstarostná
léta s chasou i tvrdá práce v cihelně. Na svou
Františku, za kterou chodil do nedaleké Lukavice, šťastná svatba a jeho furiantské a neopakovatelné darebnosti. Nikdy si žádné nesnáze
a neúspěchy nepřipouštěl. Byl vždy svůj a jeho
přítomnost byla v jakékoliv společnosti vítaná.
Prohřešky a darebnosti mu odpouštěla i jeho
Františka, řídíc se nepsaným zákonem, že žena
nosí širokou zástěru proto, aby s ní zakryla
veškeré nepříjemnosti domova. Toto plnila
bez výčitek a řečí a k tomu jí nemalou měrou
pomáhala nejstarší dcera, nosící rovněž jméno
Františka. Druhá z dcer Barča už byla jiná. Dívala se na svět trochu z vyššího patra, než by
jí příslušelo. Snad i proto, že sloužila u řezníka:
„Načichla měšťanskými manýry“, jak o ní často
říkával prvorozený syn Josef. A nejmladší
Anežka – ta za to stála. Neposedná, nezkrotná,
se kterou měl bratr Petr stálé potíže. Měl ji na
starosti, a když něco provedla, odnesl to především on. Byla máminým mazlíčkem.
To vše mu probíhalo hlavou jako nekonečný sen. Co tomu řeknou jeho kamarádi od

Šlajsů a dobřanský farář, až najdou jeho zohavené tělo? Pocítí nad ním vůbec nějakou lítost?
Jistě ne každý. Většina jeho odchod ze světa
tímto způsobem odsoudí a někomu to bude
úplně jedno. Najdou se i jedinci, kteří to přijmou s úlevou. Jeho vtipy a někdy i nemístné
narážky a srandičky některým vadily.
Najednou začínaly jeho myšlenky nabývat jiný směr. Vzdorovitý. Proč by měl toto vše
opouštět jen pro mizerných třináct zlatých?
Jeho organizmus se pomalu začal oprošťovat
od alkoholu, začal střízlivěji uvažovat. V těchto
úvahách nepostřehl ani dusot přijíždějícího
osobáku od Dobřan. Až když byl jen několik desítek metrů od něho a hluk již nešlo přeslechnout, vztyčil hlavu, povstal a udělal pár vrávoravých kroků po pešunku. Sňal z hlavy klobouk
a zamával mašinfírovi, který vykloněn z lokomotivy, mu s fajfkou v ruce pozdrav opětoval.
Nato Josef vnitřně usmířen, odkráčel kolem
rybníka Zelenky do vršku ke kapli k domovu.
Druhý den ráno, kdy už Františka po Petříkově návratu s pěťáky v ruce věděla výsledek
prodeje její kravičky, Josef vstal a jen tak ve
spodkách vyšel na zápraží. Pohledem hledal
po dvoře Františku. Byl rozhodnut jí zapřísáhnout, že již karty do rukou nevezme. O tomto
rozhodnutí uvažoval v chlévě na slámě po
svém nočním návratu. Dvířka od prasečího
chlívku se otevřela a Františka s putnou v ruce
vešla na dvorek. Josefovy oči sledovaly její reakci, až jej spatří. Nevšímavě jej přehlédla, kráčejíc do komory pro zrní slepicím. Postavil se
jí do cesty se slovy: „Já bych Ti chtěl, něco povědět Františko“. „Víš co, smrdíš chlévem, umyj
se napřed pod kapalicí“, odvětila Františka,
obešla jej a otevřela dveře do komory. Rozhodil ruce a bosýma nohama se vydal ke kapalici.
Ponořil svoji lysou hlavu do sudu s dešťovou
vodou, frkáním se postříkal a odešel do světnice čekat na Františku, až poklidí zvířectvo.
Kromě Anežky, která běhala po dvoře, nebyl
nikdo doma. Věděl, že teď je jediná příležitost,
jak tuto nepříjemnost sprovodit ze světa. Po
necelé půlhodince konečně přišla. „Františko,
zapřísahám Tě, že už karty nevezmu do ruky.
A jestli jo, tak mi je usekni. Nadělal jsem se v životě spousty blbostí, ale tato byla ta největší“.
„Víš co Josefe, já Ti uvěřím, až když mně dáš ty
zlatky, co jsi za tu jalovičku dostal“, zareagovala Františka na Josefovy sliby. Tím postavila
zlatky před Josefův slib.
Peníze a zase jen peníze pro domácnost, to
byla starost Františky. Sliby jí příliš neuspokojovaly a natolik dobře znala svého manžela, aby
věděla, že pro kamarády je schopen všeho.

Ani v tomto případě se Františka nemýlila. Karty hrát nepřestal, ale dluh za jalovičku
uhradil. Prý mu pomohl syn
Josef.
Miroslav Levora

Chlumčanský občasník
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ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 27. března 2014 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

A) Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Zprávu starosty.
Zprávu z mezidobí od 13. prosince 2013 do 27. března 2014.
Cenu vodného na rok 2014 ve výši 24,05 Kč/m3 a cenu stočného na rok 2014 ve výši 31,03 Kč/m3, sazby jsou uvedeny s DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na uložení kabele NN a skříní v pilíři a v budově na pozemcích p.č. 956/6, st. 383 (č. p. 309)
a st. 385 (č. p. 311) v k. ú. Chlumčany u Přeštic.
Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na uložení kabele NN na pozemku p. č. 450/25 dle PK v k. ú. Chlumčany u Přeštic, kde obec
Chlumčany je podílovým vlastníkem 26/34 celku.
Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na uložení kabele NN na pozemcích v ZE PK p. č. 1053, 695/20, 673, 669/25, 1060/1, 672,
688/4, 676/5, 676/4, 691/2, 695/37, 695/17 a v KN p. č. 1060/2, 673, 695/2 v k. ú. Chlumčany u Přeštic, které tvoří ulici Dobřanskou.
Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 146 640 Kč.
Ověření ve smyslu ustanovení §54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Chlumčany není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
Vydání Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Chlumčany, ve smyslu ustanovení §6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení §43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ustanovením §171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření
obecné povahy č. 1/2014.
Zrušovací vyhlášku č. 2/2014, kterou se ručí OZV č. 2/2013 Řád veřejného pohřebiště. Vyvěšeno 28. 3. 2014. Sejmuto 11. 4. 2014.
Řád veřejného pohřebiště pro obec Chlumčany.
Zařazení správního území obce Chlumčany do územní působnosti místní akční skupiny Občanského sdružení Aktivios na období let 2014–2020.
Prodej pozemku p. č. 961/9 v k. ú. Chlumčany u Přeštic o velikosti 23 m2 vzniklý z pozemku p. č. 961/5 dle GP 1043-18/2014 manželům Michalových, Na Závisti 507, Chlumčany za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené (vklad na KN). Vyvěšeno 13. 3. 2014. Sejmuto 28. 3. 2014.
Prodej pozemku p. č. 669/86 v k. ú. Chlumčany u Přeštic o velikosti 81 m2 manželům Dvořákovým, Dobřanská 383, Chlumčany za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené (vklad na KN). Vyvěšeno 13. 3. 2014. Sejmuto 28. 3. 2014.
Odkoupení pozemku p. č. 961/8 o výměře 104 m2 v k. ú. Chlumčany vzniklý z pozemku p. č. 961/4 dle GP 1043-18/2014 od manželů Michalových, Na Závisti 507,
Chlumčany za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené (GP, vklad na KN).
Odkoupení pozemku p. č. 858/26 o výměře 1 m2 v k. ú. Chlumčany vzniklý z pozemku p. č. 858/6 dle GP 1043-18/2014 od manželů Hoškových, Na Závisti 247,
Chlumčany za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené (GP, vklad na KN).
Odkoupení pozemku p. č. 1710/2 o výměře 176 m2 v k. ú. Chlumčany u Přeštic vzniklého z pozemku p. č. 1710 dle GP 1044-019/2014 od Bernarda Lainky, Pěčnov 3, 383 01 Pěčnov za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem (GP, vklad na KN).
Odkoupení pozemku p. č. 1711/2 o výměře 388 m2 a p. č. 858/25 o výměře 150 m2 v k. ú. Chlumčany u Přeštic vzniklých z pozemku p. č. 1711 KN a p. č. 863 PK dle
GP 1044-019/2014 od Milana Jíchy, 17. Listopadu 798, 334 41 Dobřany s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem (GP, vklad na KN).
Odkoupení pozemku p. č. 993/5 dle PK o výměře 250 m2 v k. ú. Chlumčany, tvořícího Úzkou ulici od spoluvlastníků Jiřího Bezděka, Úzká 114, Chlumčany, Jaroslava Dobrého, Družstevní 332, Chlumčany a Ing. Libuše Šrámkové, Horní Lukavice 167, z nichž každý vlastní 1/3 pozemku, za cenu 10 Kč/m2 s tím, že kupující
uhradí náklady s prodejem spojené (vklad na KN, apod.).
Smlouvu o dílo na opravu chodníků v Lukavické ulici s firmou Silnice Klatovy za cenu 1 050 654,80 Kč.

B) Bere na vědomí:
1.

Roční zprávu o knihovně za rok 2013.

C) Ukládá:
1.
2.
3.

Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.
Připravit nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst a informovat občany.
Jednat se stavebním úřadem, policií a dalšími orgány ve věci ubytovávání v kulturním domě.

Schválení usnesení:
pro: 12				
proti: 0				
									
Usnesení schváleno.

zdrželo: 1
(Jiří Zahálka)
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Kalendář

ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 19. června 2014 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.

kulturních
a sportovních akcí
v Chlumčanech
ČERVENEC
5. 7.

SDH Chlumčany – ALBERT RAMBANBÁM, hudební festival „PANIKA V MĚSTEČKU“ na Hrázi

12. 7.

Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Chlumčany
Klub biatlonu – Novoroční střílení
v létě, bude upřesněno

Zastupitelstvo obce Chlumčany:

A) Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SRPEN
9. 8.

Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hod. v hasičské zbrojnici SDH Chlumčany

15. 8.

DEN CHLUMČAN, nám. B. Kašpara
18.00–22.00 hodin

16. 8.

DEN CHLUMČAN, nám. B. Kašpara
10.00–24.00 hodin

16. 8.

RC oHRÁTka – účast na DNU
CHLUMČAN, malování na obličej,
tvarování balónků, sladký jarmark

9.
10.
11.
12.
13.

14.

16. 8.

Klub biatlonu – Den otevřených
dveří na střelnici

15.
16.
17.

ZÁŘÍ
13. 9.

Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Chlumčany

25. 9.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 hod.

27. 9.

RC oHRÁTka – HISTORICKÉ ODPOLEDNE od 15.00 hodin, vystoupení
historické skupiny MILITIS, střílení
z kuše, divadlo, zkoušení výstroje

28. 9.

SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL –
TATRA na náměstí B. Kašpara

ŘÍJEN
2. 10.

11. 10.

ŠSK ZŠ Chlumčany – okresní kolo
v přespolním běhu, areál myslivny
na vrchu
Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Chlumčany

Zprávu starosty.
Zprávu z mezidobí od 28. března 2014 do 19. června 2014.
Pořadník na byty na druhou polovinu roku 2014.
Účetní závěrku obce za rok 2013.
Celoroční hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad, ověřené nezávislým auditorem. Vyvěšeno od
5. 6. 2014. Sejmuto 19. 6. 2014.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na uložení kabele
NN na pozemku p. č. 1517 v k. ú. Chlumčany u Přeštic tvořící ulici Na Výsluní.
Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o. na plynárenská zařízení
(7 × vymístění HUP) na pozemku p. č. 956/6 v k. ú. Chlumčany.
Bezúplatný převod pozemku p. č. 1084/11 v k. ú. Chlumčany u Přeštic (chodník U Keramičky) od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Radobyčická 47, Plzeň.
Smlouvu o dílo na zatrubnění příkopu u lesa Na Závisti s firmou Bekrostav, s. r. o., Lipová 429, Chlumčany za cenu 510 647,58 Kč s DPH.
Smlouvu o dílo na zateplení dvou bytových domu č. p. 311–312 a 320–321 v ulici Boženy Němcové
s firmou BIS, s. r. o. Havířská 5, Plzeň za cenu 2 757 610,30 Kč s DPH.
Smlouvu o dílo na opravu bočního vchodu do šaten u nové budovy Základní školy Chlumčany s firmou D-beton, s. r. o., U Keramičky 148, Chlumčany za cenu 920 625 Kč.
Přemístění dopravní značky označení začátku a konce obce na Komenského ulici před občana Dammera čp. 442.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkoupení pozemku p. č. 1390/1 o výměře 8 500 m2 v k. ú.
Chlumčany u Přeštic od investiční společnosti Amista, a. s. obhospodařující otevřený podílový fond
Alfa za cenu 10 Kč/m2 po vydání územního rozhodnutí.
Dohodu o bezúplatném převodu sítí technické infrastruktury a povrchů komunikace na pozemku
p. č. 1390/1 z investiční společnosti Amista, a. s. obhospodařující otevřený podílový fond Alfa na
obec Chlumčany po realizaci díla.
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací Telefónica O2 v ulici Na Sadě za cenu
97 555 Kč bez DPH v termín do 30. 9. 2014.
Volbu přísedícího k okresnímu soudu Plzeň jih Bc. Ladislava Kalinu, Komenského 134, Chlumčany na
dobu 4 let.
Hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2013, tj. závěrečný účet za rok 2013.

B) Bere na vědomí:
1.
2.
3.

Zprávu FV o hospodaření obce do 31. 5. 2014.
Zprávu KV o činnosti za první polovinu roku 2014.
Zprávu auditora o kontrole hospodaření obce za rok 2013 i s méně závažnými nedostatky dle §10
odst. 3, písm. b) týkající se schvalovacího postupu řídící kontroly při řízení veřejných výdajů v součinnosti příkazce operace a správce rozpočtu před vznikem závazku.

C) Ukládá:
1.
2.

3.

Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím
zasedání.
Ekonomickému úseku s odvoláním na ustanovení §13 odstavec 1 písmeno b) zákona o přezkoumání hospodaření opatření k nápravě, na základě něhož bude neprodleně provedena aktualizace
vnitřního předpisu o činnosti obce v oblasti řídící kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole
a detailně stanoven závazný předběžný schvalovací postup před vznikem závazku v součinnosti příkazce operace a správce rozpočtu jak v režimu individuálního, tak i limitovaného příslibu.
Finančnímu výboru zahrnout do plánu práce kontrolu účinnosti tohoto vnitřního předpisu.

Schválení usnesení:
pro: 13			

Usnesení schváleno.

proti: 0			

zdrželo:

0
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CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Je červen a s ním konec dalšího školního roku.
Jaro v naší školce bylo ve
znamení pohybu. Na hřišti
fotbalového oddílu jsme
si vyzkoušeli, jaké to je být
Chlumčany
opravdovým fotbalistou.
Prohlédli jsme si kabiny
a v dresech jsme si i zahráli. Při oslavě
MDD nás přišli navštívit „třeťáci“ ze ZŠ
a společně jsme plnili úkoly na zahradě.
Domluvili jsme si i návštěvu u hasičů, kteří
nám ukázali celou zbrojnici i hasičskou cisternu. Předškoláci absolvovali 5 lekcí předplaveckého výcviku v Klatovech.
Byli u nás i žáci z jiných tříd ZŠ. Kluci
a děvčata ze 4. třídy nám v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“ přišli číst před spaním
a budoucí „deváťáci“ se přišli seznámit s kamarády, kterým budou pomáhat v 1. třídě.
Teď už nás čekají dvě hlavní události
roku. Tou první je výlet. Předškoláci pojedou
do Techmánie do planetária a mladší děti
do ZOO Plzeň. Poslední tečkou je rozloučení
s předškoláky.

Program na

„DEN
CHLUMČAN“
2014
PÁTEK 15. 8. 2014

Už pilně nacvičujeme, abychom se před
všemi „vytáhli“. Vystoupení se ponese v duchu barev, které jsou všude kolem nás. Na
závěr děti určitě potěší sladká tečka. Loučíme
se s dalšími školáčky, ale v září je zase doplní
ti noví.
Přejeme dětem i Vám všem hezké prázdniny, příjemnou dovolenou a do dalšího školního roku hodně elánu a sil.
Napsala: Dagmar Zápotocká

PAMÁTNÍK PADLÝM
SPOLUOBČANŮM

18.00–22.00
„BABOUCI“ populární jihočeská dechovka
v přestávce vystoupení „Orientálek“

SOBOTA 16. 8. 2014
10.00
zahájení akce moderátorem

10.00–13.00
„BEZEVŠEHO“, divadelní, šermířskoherní
skupina s tříhodinovým nepřetržitým blokem soutěží a divadelních vystoupení.

13.00–13.30
vystoupení kroužku „Orientálních
tanců“ č. 1

13.30–14.30
„HORALKA“ dechová kapela z Domažlic

14.30–16.00
„TIMBER SPORT“ ukázky disciplín v dřevařském sportu, soutěže

16.00–17.00
„Orientálky“ vystoupení č. 2, přípitek
vlajce

17.00–18.00
„ANAKONDA BENDA“ rocková kapela

18.30–19.30
„RANGERS BAND“ Rangers
revival – country

Před sto lety vstoupila postupně velká část
Evropy do válečného konfliktu, který až další
chod světových dějin pojmenoval jako 1. světovou válku. Velkou pozornost věnují tomuto
tématu regionální muzea. Výpravné expozice
připravila například muzea v Klatovech, nebo
v Blovicích. Rozsáhlou výstavu také chystá
Dům historie Přešticka. Česká televize přináší
nepřeberné množství pořadů, kterým bude
vévodit cyklus Raport z Velké války.
V Chlumčanech nám léta neuvěřitelného
utrpení připomínají téměř tři desítky jmen na

pomníku, který stojí na místním náměstí. Na
přilehlé fotografii je ale pomník vidět ještě
na svém prvotním místě, totiž ve svahu před
čp. 10.
Zde se občané setkávali k tryznám k uctění
památky padlých, děti zpívaly a přednášely
básně. Své vzpomínky v dojemných proslovech oživovali místní legionáři a řídící učitelé
nabádali k národnímu uvědomění a myšlenkové pospolitosti.
Jan Bůžek

20.00–21.30
„THE BEATLES“ revival

22.00–24.00
„STRAŠICKÉ PECIČKY“ pop-rocková
kapela

22.30–22.45
OHŇOSTROJ
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CHLUMČANSKOU
ŠKOLU NAVŠTÍVÍ

TURNAJ FOTBALOVÝCH
PŘÍPRAVEK

STANISLAV
MOTL

Vynikající český publicista, badatel,
cestovatel a hvězda současné dokumentární literatury Stanislav Motl navštíví
13. října 2014 žáky chlumčanské školy.

Krátké povídání o hrdinství mladistvých
v dobách protektorátu vyvrcholí promítáním snímku o skutečném odbojáři,
chlapci, který pracoval v protinacistickém odboji od svých třinácti let.

Stanislav Motl nebude v našem regionu poprvé. V minulém roce například
natáčel reportáž v sousedních Dobřanech, kde pátral po obětech tajemného

programu euthanasie psychiatrických
pacientů v čase II. světové války.

V sobotu 14. června se chlumčanští minižáci zúčastnili turnaje přípravek v Nepomuku.
Do celkových sedmi zápasů nastoupili ve
zbrusu nových červených dresech, na jejichž
prsou vyniká obecní znak. Tři prohry, tři vítězství a jedna remíza, to vše stačilo pouze na konečné páté místo. Především ale ve druhé části
soutěžního dopoledne předvedli naši žáci
pěkný výkon. Vynikajícími zákroky překvapoval útočníky soupeřů brankář David Tomíšek.
V konečném hodnocení všech hráčů byl za

chlumčanské družstvo oceněn teprve šestiletý Toník Dvořák, kterému se do sítí soupeřů
podařilo vstřelit devět branek. Realizační team
odměnil všechny malé hráče pohoštěním a na
krku se každému chlumčanskému sportovci
skvěla veliká čokoládová jednička. Všem minižákům a jejich trenérům přejeme příjemný
prázdninový odpočinek, ve kterém jistě naberou síly k dalším výkonům.
redakce

Chlumčanský občasník
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Biatlon – Regionální závod ČP v Chlumčanech
1. června 2014 proběhl na střelnici regionální závod Českého poháru v letním biatlonu.
Letos se ho zúčastnilo celkem 54 závodníků
ze 7 klubů. Díky úspěchům našich zimních
biatlonistů na Olympiádě v Soči a loňskému
světovému šampionátu v Novém Městě na
Moravě se biatlon, jako celek, těší zvýšenému
zájmu mládeže, což se příznivě odráží nejen
v členské základně. Také proto se na našem závodě objevilo více nových tváří než kdy jindy.
Z našeho klubu se zúčastnilo celkem 5 závodníků. Všichni se umístili na pěkných místech:
J. Cibulková – 2. místo v kategorii Přípravka
dívky; P. Cibulka – 1. místo Přípravka Hoši;
J. Cibulka – 5. místo a D. Žahour – 9. místo oba
v kategorii Žáci B a J. Zahálková – 2. místo v kat.
Ženy C. V dnešním závodě naši mladí poprvé
závodili v nových klubových reprezentačních
tričkách, a tak doufám, že jim nová trička přinesou stejné štěstí i v dalších závodech. Touto
cestou bych velmi ráda poděkovala všem, kteří
přispěli k hladkému průběhu závodu.

Mini3gun – brokové Chlumčany
Dne 6. 4. 2014 proběhl na naší střelnici
již tradiční a velmi populární závod IPSC
Mini3gun.
Jedná se o turnaj tří zbraní – pušky, brokovnice a pistole, kdy závodníci odstřílí v jeden
den na třech střelnicích celkem dvanáct střeleckých stanovišť tzn. stage z již zmíněných
tří zbraní. Přestože se jedná o malý víceméně
regionální závod, tak je velmi populární mezi
střelci nejen z blízkého okolí, a proto není divu,

že kapacita závodu je vyčerpána cca. 24 hod.
po spuštění registrace.
Na naší střelnici se střílely čtyři stage, na
kterých závodníci vystříleli minimálně 45 nábojů. Nejlepší střelci z brokovnice v jednotlivých divizích byli, Open – Bindík František, Standard – Šedý Roman a Standard Manuál – Ladič
Tibor. Shodou okolností vyhrál Bindík František
celkově v turnaji v divizi Open a Roman Šedý
druhou hodnocenou divizi Standard.

Všichni střelci chválili pěkné, náročné
stage a výborný servis, který byl zajištěn z větší
části členy našeho klubu. Závěrem bych chtěla
poděkovat nejen všem našim zúčastněným
členům, ale také členům klubů IPSC Přeštice,
IPSC Plzeň, IPSC Leiko, LOS Dobřany a mnohým dalším, kteří závod společně s naším klubem zorganizovali.
K. Synková
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Co nového v oddíle badmintonu?

ČINNOST ODDÍLU BYLA V UPLYNULÉM OBDOBÍ BOHATÁ, ALE VRAŤME SE JEŠTĚ NA KONEC ROKU 2013!
V pátek 20. 12. 2013 uspořádali badmintonisté tradiční Vánoční turnaj pro děti. Poprvé
jsme jej udělali formou turnaje rodič–žák–žákyně!
Turnaj doplněný dovednostními soutěžemi se
opravdu vydařil a soutěžilo v něm 11 rodinných
dvojic! Zvítězila dvojice J. Kraus–D. Kraus, ale
důležité bylo hlavně to, že se všichni před Vánocemi dobře pobavili a odnesli si domů i něco pod
stromeček!
22. 12. 2013 proběhl pro změnu již 13. ročník
Vánočního turnaje dospělých ve stolním tenisu.
Na 4 stoly si přišlo zahrát více jak 20 hráčů, zvítězil
J. Krafer z Dobřan a ve čtyřhře pak místní dvojice
J. Tomášek–J. Vaněček. I zde ovšem platí, že bylo
důležité se na konci roku sejít a udělat si radost
zábavou!
Rok 2014 nám začal již 4. ledna naší oddílovou konferencí, kde jsme hodnotili hlavně rok
2013, který byl vcelku úspěšný. Vyhodnoceni
byli i ti nejlepší, v žácích D. Kraus, v dorostu dvojice T. Bultasová a V. Kukaňová, trenéři D. Kabát,
Z. Krausová a „Badmintonistou roku 2013“ se stal

hráč Aleš Majer, všem tímto ještě jednou blahopřejeme! Spokojeno bylo ale snad i na 40 zúčastněných členů a hostů ve vinárně restaurace Bílá
Růže!
15. 2. již čekalo obě naše družstva dospělých
další kolo jejich soutěží. Družstvo „A“ zajíždělo na
Slavoj Plzeň, kde hráli o 1. místo tabulky, což se
také podařilo a zvítězili jsme 5:3, body získali ve
dvouhře R. Takáč, M. Takáč a D. Kabát, ve čtyřhře
pak dvojice mužů R. Takáč–J. Dobrovolný a D. Kabát–A. Majer, za výkon zaslouží všichni uznání!
Náš „B“ celek dalšími dvěma výhrami jen potvrdil svoji letošní suverenitu, když nejdříve porazil družstvo TJ Bílá hora 3:1, bodoval P. Kovařík
a M. Havlová ve dvouhře a J. Vaněček–P. Kovařík
ve čtyřhře a po té vyhráli i v Klatovech a to 4:0,
bodoval P. Pitter a Z. Bártová ve dvouhře, mix
J. Vaněček–Bártová a čtyřhra mužů Vaněček–Pitter! Obě naše družstva jsou tedy ve svých skupinách krajského přeboru na 1. místech a před posledním kolem (22. 3.) je velmi pravděpodobné,
že z vedoucích pozic půjdou i do závěrečných

bojů v play-off, béčko obhajuje loňské 1. místo
a áčko touží po postupu zpět do K. P. sk. „A“! To
vše ukáže až začátek dubna, kdy soutěže končí!
To soutěž družstev žáků již skončila, náš
snaživý celek mladších žáků obsadil 5.–8. místo
v kraji a to bylo asi jeho maximem, ale pokud jim
nebude chybět chuť s dobrým přístupem, bude
to v budoucnu určitě lepší.
Poslední akcí, ale zato zdařilou, byl výjezd
našich zkušených hráčů na turnaj do Karlových
Varů 23. 2., kdy v soutěži mixů vyhrál náš pár J. Vaněček–Z. Bártová a dvojice I. Petráček–Z. Krausová obsadila ještě hezké 3. místo, ve čtyřhrách
byly naše obě dvojice v semifinále, ve Varech se
dařilo a dobře reprezentovalo, jak náš oddíl, tak
i naši obec!
Další zprávy zas příště, snad budou stejně
radostné?!
Předseda oddílu badmintonu Jiří Vaněček
Badmintonu zdar!

Zprávy z badmintonu
březen–červen 2014

Mistrovské utkání + Play-off!
V měsíci březnu odehrálo naše dr. „A“ a „B“ poslední mistrovské utkání
základní části, které rozhodli o nasazení v Play-off!
Béčko již mělo první místo ve své skupině jisté, ale i přesto své soupeře
z Klatov a z Doubravky jasně přehráli 2 × 4:0!
To áčko muselo 1 × vyhrát a to se jim hned v předposledním utkání se
Spartakem Chrást povedlo a zvítězili 5:3! V posledním utkání základní nám již
o nic nešlo a tak jsme si mohli dovolit nastoupit bez opor D. Kabáta a Z. Krausové a byla z toho porážka od Jupiteru Plzeň 2:6, ale to nemělo vliv na to, že
obě naše družstva jdou do Play-off z prvních míst a to bylo moc příjemné!
Play-off, Krajská soutěž dospělých – Plzeň – 6. 4. 2014
6. dubna se tedy oba naše celky utkali o Oblastní přeborníky svých skupin a družstvo „A“ navíc o postup do soutěže vyšší, tedy KP „A“!
Sobotní klání zahájilo semifinálovým bojem béčko a to s nebezpečnou
Bílou Horou, což se potvrdilo, když po úvodním vítězství našeho zkušeného
páru J. Vaněček–Z. Bártová, prohrál trochu nečekaně ve dvouhře náš P. Kovařík! Za stavu 1:1 se ale prosadila v dobré formě hrající H. Fládrová a vedli

jsme 2:1! Do finále nás pak poslala naše dobrá čtyřhra mužů Vaněček–Kovařík a my postoupili solidním výkonem a výhrou 3:1 do finále!
Družstvo „A“ čekal v semifinále Spartak Chrást a to byl těžký soupeř, ale
to je v play-off vlastně každý! Nakonec jsme vyhráli 5:3, ale byl to boj, kde
o vítězství rozhodl asi mix A. Majer–Z. Krausová, který ve třetím setu odvrátil
několik mečbolů! V utkání se prosadili spíše naši muži, ženy třísetové zápasy
nezvládli v koncovce! Bodovali jsme ve všech mužských dvouhrách a to
M. Takáč, R. Takáč a D. Kabát, pátý bod pak uhrála výborná čtyřhra Kabát–
Majer a bylo z toho druhé finále pro Chlumčany a tedy opravdu náš velký
úspěch a radost a ta mohla být ještě větší po finále!
Dříve zahájilo finále naše béčko se soupeřem z Jupiteru Plzeň. Utkání
zahájil skvělým výkonem a výhrou náš zkušený mix Vaněček–Bártová a zahájil naši jízdu za vítězstvím, a protože naše další dvě dvouhry v podání
výborných hráčů P. Kovaříka a H. Fládrové, dopadli vítězně, tak se utkání již
nedohrávalo a my se stali Oblastními přeborníky skupiny „C“! Kromě opor,
které táhli celou sezonu bez jediné porážky, jmenovitě P. Kovařík, J. Vaněček, P. Pitter, Z. Bártová a H. Fládrová, přispěli k úspěchu našeho oddílu ještě
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T. Bultasová a M. Havlová, Ti všichni
zasluhují poděkování za obhajobu
loňského prvenství!
Ke svému finále nastoupilo poté
i naše družstvo „A“ a za soupeře měli
také celek z Jupiteru Plzeň! A bylo to
utkání plné taktiky, které nakonec
skončilo remizou a muselo se nastavovat třemi zápasy. Ale nejdříve
k základnímu utkání, které jsme začali výhrou našeho výborného mixu
Kabát–Krausová, potom neuspěli 2 ×
ženy a my srovnali skvělými čtyřhrami
mužů ve složení R. Takáč–M. Takáč
a A. Majer–D. Kabát. Domácí šli pak
do vedení dvěma dvouhrami, ale
za nás vyrovnal na konečných 4:4 rovněž dvouhrou a výbornou R. Takáč!
O postupu tak musela rozhodnout nadstavba tří zápasů, když první vyhrál
ve dvouhře zkušeně D. Kabát, pak prohrála po třísetovém boji po nemoci
hrající Z. Krausová a o nejtěsnějším vítězství a postupu do KP skupiny „A“
rozhodl pro Jupiter až závěrečný mix! Za výkony se ovšem stydět nemusíme
a druhé místo, společně s prvním našeho béčka, je obrovským úspěchem
našeho oddílu, dobrou reprezentací naší TJ a obce Chlumčany. V Plzni nás
bylo opravdu vidět a udělali jsme radost snad nejen sobě!
Turnaje žáků a dospělých 30. 3. 2014 Klatovy – ž.!
Dvouhry: 1. m. V. Dvořáková, 1. m. L. Štichová, 2. m. M. Šebek a A. Polívková, 3. m. D. Kraus a T. Matoušková a čtyřhra D. Štáhl–Kraus
12. 4. Plzeň – d.!
3. m. P. Kovařík–V. Mirvald (Chrást)
26. 4. Klatovy – d.!
3 × 1. m. mix J. Vaněček–Z. Krausová, čtyřhra Z. Bártová–Z. Krausová
a P. Kovařík–V. Mirvald (Chrást)!
3. 5. Jihlava – d.!
2. m. P. Kovařík–V. Mirvald (Chrást)
4. 5. Chodov – ž.!
1. m. V. Dvořáková a 3. m. M. Chotěborský
17. 5. Malesice – ž.!
2 × 2. m. D. Kraus a M. Chotěborský
31. 5. Jupiter Plzeň – d.!
3. m. P. Kovařík–V. Mirvald (Chrást)
7. 6. Chropyně – d.!
4. m. P. Kovařík–V. Mirvald

Koupím garáž pod bytovkami v Chlumčanech,
nabídky směrovat na tel.: 724 291 413

Z uvedených akcí, je
vidět, že oddíl badmintonu v roce 2014 rozhodně
nezahálí a v uvedeném
trendu bude pokračovat
i nadále!
Ve výsledcích se určitě
projevuje zlepšení tréninkových možností a to díky
nové hale v Dobřanech,
kde mají možnost trénovat
naši nejlepší!
Pravda je, že je vše náročné zvládnout trenérsky, ale i ekonomicky, tak uvidíme, jak to v budoucnu
budeme zvládat, ale na podzim začneme opět takto. Nejdříve nás však čeká
již 26. Soustředění pod stany na Šumavě, začíná 21. 7. a všichni badmintonisté se na něj již těší a přejí i všem ostatním krásné léto a děkují za pomoc
a podporu všem, kteří nám fandí a podporují nás! Za to všechno se budeme
i nadále snažit dobře reprezentovat naši TJ a obec!
Za oddíl badmintonu předseda J. Vaněček.
Badmintonu zdar!

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!!!
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Klub Biatlonu Chlumčany zve všechny na

Den Otevřených Dveří
kdy? 16. srpna 2014 od 13 hodin
kde? střelnice Chlumčany
Výstavka zbraní a možnost si z nich pod naším dohledem vystřelit
Program je vhodný pro obě pohlaví
a všechny věkové kategorie.
Vstupné je zdarma,
platíte jen to, co vystřílíte.
Více o klubu na www.kbchlumcany.cz

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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Ofsetov ý
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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 říjen

í tisk

Příspěvky shromažďuje redakce, která nezodpovídá za jejich obsah.
Adresa pro Vaše příspěvky: chlumcany@obecni-urad.net
Redakce: Jiří Šebek, Ing. Petr Brandl
Grafická úprava a sazba: Lukáš Kůst – Typografik centr
Tisk: Typografik centr, Plzeň – www.typografik.cz

