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Slovo starostky

Dobrý den vážení spoluobčané,
ohlédněme se a zrekapitulujme, co se během
třech uplynulých měsíců stalo. Jistě mi dáte
za pravdu, že největší akcí v obci bylo žehnání
naší kaple. Vy, co jste se této slavností chvíle
účastnili, víte, o čem mluvím. Umocněním to‑
hoto okamžiku zajisté bylo i načasování. Ad‑
vent je sám o sobě časem smíření a očekávání.
Dojetí se střídalo s hrdostí a pýchou. Chtěla
bych poděkovat našim hasičům, kteří se o nás
starali, zejména však paní Mgr. Ouředníkové
a její rodině. Paní Ouředníková mně velmi po‑
mohla při jednání s litickou koinonií a myslím,
že hlavně díky ní naší kapli požehnal emeritní
biskup Radkovský. A co víc, o žehnání kaple
jsme se mohli prostřednictvím televize ZAK
podělit i s širokou veřejností mimo hranice
naší obce.

Další neobvyklou udá‑
lostí v Chlumčanech bylo
točení pořadu Jak se staví
sen. V rámci tohoto na‑
táčení bylo domluveno
štábem také setkání zná‑
mého parkouristy Taryho
s Aničkou. Asi bych měla
vysvětlit, že ukázka byla
určena pouze Aničce. Bo‑
hužel ostatním dětem ne‑
byla účast povolena. Škola,
která poskytla prostory
pro ukázku, nemohla tyto
podmínky nijak ovlivnit.
Je mi jasné, jak bylo ostat‑
ním dětem líto, že Taryho
neviděli, proto se bude
obec snažit zajistit parkouristu na příští Den
Chlumčan.
Na začátku našeho volebního období jsme
zjistili, že nebyla zajištěná zimní údržba. Na
konci listopadu se již velmi těžko hledala. Díky
panu Ing. Říhovi jsme nakonec sehnali jeden
traktor ze Vstiše. Jako na potvoru byla letošní
zima nejbohatší na sněhovou nadílku za po‑
sledních 10 let. A co čert nechtěl, pán, který
nám údržbu slíbil, v neděli, když začalo sněžit,
ulehl s chřipkou. Na první výjezd ještě přijel,
ale druhý už nezvládl. Poprosil svého kama‑
ráda. A tak se stalo, že ulice Na Sadě a jedna
na Hradčanech zůstaly neuklizené, protože
tenhle člověk nevěděl, kam má zajet. V tuhle
chvíli si zaslouží dík Ivan Říha, který přes den
odklízel sníh a v odpoledních dodělával svoji
práci na úřadě.

Společně s architektem jsme navštívili
a prohlédli jsme si stávající budovu KD. Byli
jsme mile překvapeni, v jaké stavu budova je.
Shodli jsme se, že prostory jsou obrovské a re‑
konstrukce musí probíhat v několika etapách.
Nejdříve musí být vypracovaná studie. Celá
rekonstrukce bude podle zvolených priorit
rozdělena do několika etap.
Také areál hřiště čeká velká obnova. Plánu‑
jeme schůzku s fotbalisty a tenisty. Architekt
na základě našich požadavků připraví celkový
návrh řešení. A jako u KD i tady bude obnova
hřiště probíhat etapovitě.
Velkým hitem v okolních obcích a městech
jsou posilovací stroje a workoutové dráhy.
Také Vy si zasloužíte prostor pro sportování.
V Novém sídlišti na srovnaném plácku za ko‑
telnou budou instalovány tři posilovací stroje,
workoutová dráha o velká houpačka „Hnízdo“.
V plánu je i speciální lavička pro náctileté.
A co se ještě podařilo? Díky panu JUDr. Ma‑
jerovi je obce směrem na Plzeň konečně po‑
sunutá značka. Prosím zpomalte při vjezdu do
naší vesnice. Vždyť je hlavně na nás, jestli bude
silnice Komenského pro nás všechny bezpečná.
Tím pochopitelně nechceme na ulici Komen‑
ského končit. Chtěli bychom vyvolat jednání
ohledně bezpečnostních zálivů a chytrých
semaforů, díky kterým by se průjezd obcí zpo‑
malil. Budeme se snažit, abychom byli stejně
úspěšní jako u posunutí značky.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřála klid,
dobrou náladu, a to nejcennější co si nikdo
z nás nemůže za žádné peníze koupit – zdraví.
Vladimíra Štejrová
Starostka obce Chlumčany
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Slovo místostarosty

Zdravím Vás, dámy a pánové, sousedé, vážení spoluobčané. Jsem velice rád, že se touto
cestou s Vámi mohu podělit o dojmy a zkušenosti, získané v uplynulém období. Mám pro Vás
několik zajímavých informací k akcím a projektům, které se povedly, anebo se řeší. Rád se
s Vámi podělím i o podněty, týkající se nás všech, co by nám neměly být lhostejné
Prvním bodem, o kterém se zmíním, je „Zimní
údržba“. Pro mě, jako občana, pojem plně
spojený s hrabacím a sypacím vozem na stát‑
ních silnicích a manuální činností hrablem,
nebo koštětem na chodnících před domem.
Asi se mnou budete souhlasit, že pohled cel‑
kem naivní. Vše jsem si uvědomil 27. listopadu.
Při podrobnějších debatách k zimní údržbě,
po zjištění, jak velké mezery pro letošní zimní
údržbu vznikly! Jen pro zajímavost Vás se‑
známím s fungováním a zajištěním v zimní

sezoně 2017–18. SUS středisko Stod jsme měli
nasmlouvané na silnice v Novém, Starém Síd‑
lišti, na naše pověstné kopečky (např. Dlouhá
ul., výjezd z náměstí B. Kašpara), ale také třeba
na ul. U Stadionu. Ostatní místa a ulice (při na‑
dílce více jak 5 cm sněhu) uklízel najatý traktor
s radlicí z V Farmy Vstiš. Obecní chodníky uklí‑
zel malotraktor ISEKO, Multicar s radlicí, anebo
menší traktůrky určené především k sečení
s namontovanou přídavnou radlicí. Vše v pří‑
padě nutnosti dočisťovala obecní četa pro
údržbu.
Pro mě osobně tato zima měla obrovský
přínos v ponaučeních a zkušenostech, které
jsem získal! Myslet na zimu 2019–20 musíme
již o letních prázdninách! Možná se pozastavu‑
jete, proč to zmiňuji s tak velkým důrazem? To
že SUS středisko Stod nám Nové, Staré Sídliště
a ani zbytek ulic uklízet nebude, bylo jasné už
právě v létě a bohužel pro Chlumčany se nevy‑
řešilo. Asi se to celé nechávalo na později, pak
po volbách se uvidí a poté pak na potom. Ono
si nové vedení nějak poradí. Samozřejmě je to
jen můj pohled. Pokud je mylný a informace
nepravdivá, za svůj projevený názor se býva‑
lému panu starostovi omluvím!

Tím se vracím k datumu 27. 11. 2018, kdy jsme
měli zajištěný úklid pouze obecních chodníků
a úseku U Keramičky. Zbytek Chlumčan a celé
Hradčany byly nezajištěné. SUS středisko Stod
nám podle očekávání vstříc nevyšlo a další
oslovené firmy též ne, důvodem byl pozdní
datum, kdy již měly všechny plné kapacity.
Nakonec se nám povedlo nasmlouvat pouze
úklid pluhem kompletně pro celé Chlumčany
a Hradčany, ale bez nasolení, nebo posypání.
S Ing. Ivanem Říhou jsme se domluvili, že letos

technikou během několika hodin. Pro nás těžší
zkouška měla teprve přijít. Začátkem února tu
byla a s celou parádou! Za 24 hodin napadlo
cca 30 cm sněhu. Měli jsme tu opět po letech
kouzelnou ladovskou zimu. Ve svém 40letém
životě bych napočítal na prstech jedné ruky,

posyp solí a štěrkem zkusíme pokrýt z vlast‑
ních zdrojů. Tak trochu jsme spoléhali na to, že
snad nebude tolik sněžit, asi jako jiné roky. Jak
to dopadlo, už dnes všichni víme. První test se
dostavil kolem poledne 30. 11. , kdy nám bě‑
hem půl hodiny udělali mráz a déšť z chodníků
ukázkové hřiště na hokej. Celou kalamitu jsme
zvládli hlavně zásluhou Ing. Ivana Říhy s naší

kolikrát se to ještě stalo, aby za jeden den na‑
padlo tolik sněhu. Město Kladno dokonce vy‑
hlásilo kalamitu! Navíc napadl mokrý a těžký
sníh, který druhý den zmrzl. Předpověď počasí
sice slibovala na následující týden masivní ob‑
levu a příslib, že většina sněhu roztaje, ale i tak
jsme museli sníh uklidit. Jak se říká „vše zlé je
k něčemu dobré“. S bílou nadílkou také přišly
zkušenosti, z kterých se osobně určitě poučím
a na kterých budeme chtít příští zimu stavět.
Tím se dostávám k akci „Údržba za‑
sněženého hřbitova“. Kdo navštívil
v daném období obecní hřbitov, zjistil, že
vlastně žádná nebyla. Pouze jsme umís‑
těnou cedulkou upozornili na možné
nebezpečí při vstupu. Doslechl jsem se,
že někteří spoluobčané si ji fotili s cílem
poukázat na ni, jako na naše selhání
a neschopnost hřbitov uklidit. Množství
napadaného sněhu, který by se musel té‑
měř všechen ze hřbitova vynosit a u zcela
nových chodníků s lupkovým povrchem
bylo naším rozhodnutím hřbitov neuklí‑
zet a nechat sníh roztát. K tomu nám také
nahrála optimistická předpověď počasí.
Tím se chci touto formou všem návštěv‑
níkům, kteří v danou dobu obecní hřbi‑
tov navštívili, omluvit za ztížené pod‑
mínky návštěvy. Ale i tak s odstupem času si
stále stojím za tím, že jsme se rozhodli správně.
Vám všem Vážení spoluobčané chci podě‑
kovat za trpělivost a snad i přimhouřené oko
a pochopení nad vzniklou situací danou okol‑
nostmi. Poděkování též patří teamu lidí údržby
v čele s Ing. Ivanem Říhou za zvládnutí zimy
2018–19.
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odpad ze zahrad se bude umisťovat do kon‑
tejnerů ve sběrném místě. Dále Vás požádám
o navážení BIO odpadu, a to ručním kolečkem
(jinak jen se svolením OÚ Chlumčany) pouze
v otvíracích hodinách sběrného místa. Jednou
týdně svezené větve obec rozdrtí na štěpku,
aby nevznikala sládka nekontrolovaného roz‑
měru. Předem děkuji za dodržování těchto
pravidel nastavených OÚ Chlumčany. Nakonec
dám k dispozici pár čísel k vyklizení skládky.
Celá akce stála obec Chlumčany cca 30.000 Kč.
Škoda peníze mohly být vynaloženy někde
jinde!
Poslední příspěvek o problému „Psích exkre‑
mentů“, mě hodně trápí, až žere. Znepokojuje
mě fakt, jak velké množství „hovínek“ znečiš‑
ťuje Chlumčany. Jsem táta třech kluků, tak si
asi dovedete představit, jak to vypadá, když
jdeme na procházku, anebo jen si pohrát ven.
Věřte, že nedělám nic jiného, něž s očima na
stopkách upozorňuji kluky před „nášlapnými
minami“. Fakt obrovská zábava. Z reakcí na po‑
sledním veřejném zastupitelstvu, vidím že nej‑
sem sám, koho tahle situace také štve. Přesto
věřím tomu, že víc je pejskařů poctivých, co

Nové místo pro skladování větví
Druhým bodem, o který se chci s Vámi podělit
je „Převedení majetku TJ Keramika“ na obec
Chlumčany. Proč mám z tohoto kroku dobrý
pocit? Jak jsem již v předešlém občasníku uvá‑
děl, jsem sportovcem tělem i duší. V posled‑
ních pár letech mě sportovní vyžití, a hlavně
naše sportoviště se zázemím moc netěšily.
Vzniklá situace kolem sportovního areálu při
výjezdu na Dobřany, může také částečně za to,
že tu dnes opět píši. Obec Chlumčany se ve své
historii může pyšnit několika špičkovými spor‑
tovci. Narodilo se tu dokonce i několik mistrů
republiky (v letním biatlonu), skvělých fotba‑
listů (i prvoligových), dále skvělých stolních
tenistů, badmintonistů, tenistů, střelců, a do‑
konce i hokejistů. Dnes je tu slušná základna
i dalších modernějších sportů jako je třeba flor‑
bal, nebo moderní tanec a dalších. Ale bohu‑
žel sportoviště, která jsou momentálně v naší
obci, snad jen na světlé výjimky, stěží vyhovují
standardům 21. století. A to je obrovská škoda
hlavně pro mladší generace, které mají těch
lákadel k tomu zůstat doma a nesportovat
dostatek. Proto mám obrovskou radost, že se
nám povedlo dotáhnout do konce jeden z na‑
šich předvolebních bodů. Po konstruktivním
jednání a domluvě obou dvou stran byl převe‑
den majetek TJ Keramika na obec Chlumčany.
Jde především, a hlavně o sportovní areál s te‑
nisovými kurty a fotbalovým hřištěm. Již dnes
se těším až začne plánování prací na renovaci,
obnovu a zmodernizování pro organizovaný,
relaxační, ale i odpočinkový sport. V areálu se
dále počítá s prostory pro letní kulturní vyžití
a hřištěm pro nejmenší. V následujících občas‑
nících Vás budeme opět informovat, jak celá
akce probíhá.
Třetím bodem, o kterém Vás chci informovat,
je „Likvidace obecní sládky BIO odpadu“.
Je spousta akcí, které vznikají s dobrým úmy‑
slem. Nebylo tomu jinak i v případě sládky BIO
odpadu před obecním sběrným místem na
hrázi. Dobrá myšlenka svážet z celých Chlum‑
čan na jedno místo vánoční stromky, ořezané
větve okrasných i ovocných stromů, poté roz‑

Původní vyčištěný prostor pro skladování větví
drtit a vzniklou štěpku použít jako mulč pro
obecní potřeby. Za mě vše v pořádku! Akorát
bohužel žijeme v Čechách. A co není organi‑
zované, nebo to někdo nehlídá jako policajt,
anebo tam není okolo dvoumetrový plot, tak
někdy prostě skřípe a nefunguje. A to se bo‑
hužel stalo. Při likvidaci jsme našli pytle s ko‑
munálním odpadem, samozřejmě PET lahve
a dokonce koberec. Další podstatný problém
byl, že skládka nebyla na obecním pozemku.
Asi nikdo z nás by nebyl šťastný, pokud by mu
obec udělala skládku takového rozsahu na
zahradě! Tak že padlo rozhodnutí zlikvidovat
a uvést pozemek do původního stavu. Ale co
teď s větvemi, travou a dalším BIO odpadem
ze zahrad? Pro letošní rok to bude tak, že větve
se budou shromažďovat nalevo od panelové
cesty cca do deseti metrů od plotu sběrného
místa, kde je náš pozemek. Tráva, listí a ostatní

uklízí. Proto Vás zkusím vyzvat, pojďme s tím
něco udělat! Ať se to změní, protože tak to
opravdu zůstat nemůže! Pokud by se nic ne‑
dělo a nedošlo ke zlepšení, existuje i další
možnost, a to pozvat 2 × ročně firmu pro úklid
psích exkrementů a vyčistit Chlumčany. Tato
akce by stála Chlumčany několik desítek tisíc
korun, které by obec nejspíše získala, ač ne‑
rada z navýšení poplatků za psy. Pouze pro
zamyšlení pár čísel za rok 2018. Jde o počty
nahlášených pejsků. Chlumčany 361 z toho 56
v bytovkách a Hradčany 31. Nechám na zvá‑
žení každého z Vás, či číslo odpovídá nebo ne.
Všem Vám vážení spoluobčané děkuji za pozor‑
nost a mnoho krásných slunných jarních dnů.
Stanislav Dušek, 737 155 794
mistostarosta@obec‑chlumcany.cz
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Článek místní lidové knihovny
Místní lidová knihovna má v současné době
registrováno 305 čtěnářů.
V roce 2018 postupně proběhla reorga‑
nizace knihovny. Ta se převážně týkala
knižního fondu, kdy byly vyřazeny
staré a silně poškozené svazky. Knihy
byly pak následně přehledně uspořá‑
dány dle témat. Samostatné je i oddě‑
lení dětské knihy, pro dospělé čtenáře
pak nabízíme ve dvou odděleních knihy dob‑
rodružné, detektivní romány, romány pro ženy,
historické, cestopisné a další mnohé žánry.
Knižní fond je postupně obměňován a do‑
plňován novinkami.
Velmi dobrá spolupráce je i s nadřízenou
Městskou knihovnou Dobřany, která pravi‑

delně naší knihovně zapůjčuje
knihy a knižní fond tak doplňuje
o další soubory knih.
V současné době knihovna ob‑
sahuje zhruba 4 500 svazků knih.
Rádi přivítáme nové čtenáře
v naší knihovně, která poskytuje
celkem příjemné prostředí k prohlídce
knih a jejich zapůjčení. Doba zápůjčky je
60 dnů.

Nová tajemnice
OÚ Chlumčany
Ing. Ivana Zieglerová

Poplatky pro děti do 15 let Kč 20,–
Studenti a důchodci Kč 30,–
Ostatní Kč 50,–
Jana Brandlová, knihovnice

I v takové netradiční disciplíně,
jako je chov králíků,
je možné patřit mezi elitu

Zahrádkáři
Dne 16. 3. 2019 se konala výroční členská
schůze Českého zahradkářského svazu
v Chlumčanech. Sešli jsme se v hojném
počtu a zhodnotili uplynulý rok a odhla‑
sovali jsme si plán na tento rok. V letošním
roce budeme opět vyhodnocovat nejhezčí
okna nebo balkony. Tato výroční členská
schůze byla schůzí volební. Předsedou byla
opět zvolena přítelkyně Marie Stuchlová
a členy Marie Karasová a Štěpán Vopálen‑
ský. Na výroční schůzi jsme měli přednášku
p. Rajšla na téma stříhání stromů, přesazo‑
vání květin na jaře, hnojení. Děkuji všem za
jejich účast.
Marie Stuchlová

Králíky mám od 7 let, od roku 1982, kdy mě
k chovatelství přivedl otec. Táta měl také krá‑
líky, ale já chtěl mít jiné než on. Tak jsem se roz‑
hodl pro třísláky, které se mi zalíbili a mám je od
roku 1983. První dvě samičky mi věnoval člen
ze ZO Dnešice pan Josef Ulrich
jako mladému chovateli. Ze za‑
čátku jsem se zúčastňoval pouze
soutěžních výstav v okolí, ale po‑
stupem času jsem začal zkoušet
i národní výstavy jako mladý cho‑
vatel a umisťoval jsem se s prů‑
měrnými výsledky. V roce 1985
jsem dostal přihlášku do klubu
tříslových černých králíků. Během
této doby jsme se s tátou snažili
zkvalitňovat až do roku 1995, kdy

jsem poprvé podal přihlášku o uznání plemen‑
ného chovu. Na národní výstavě se mi to poda‑
řilo a v současné době jsem jediný v ČR, který
má uznán plemenný chov na tříslové černé.
Díky tomu mám králíky zabezpečené alarmem

a kamerovým systémem. V roce 2000 jsem se
zúčastnil své první evropské výstavy ve Welsu
v Rakousku. V témže roce jsem obdržel svojí
první čestnou cenu na národní výstavě krá‑
líků v Radosticích. Od té doby se pravidelně
zúčastňuji národních i evropských výstav po
světě. Mezi mé největší úspěchy patří 3 × Mistr
ČR, 1 × Šampion ČR, čestná cena na Mistrovství
Evropy v Nitře, kde jsem se umístil na 3. místě.
Mezi poslední úspěchy patří čestná cena na
národní výstavě v Lysé nad Labem dospělých
králíků a listopadová evropská výstava v Her‑
ningu v Dánsku. Po smrti otce v roce 2012 mi
s chovem králíků pomáhá máma. Motto: Bez
králíků si dnes nedovedu život představit.
Roman Škrábek
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USNESENÍ Č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 14. března 2019
od 19.00 hodin v Chlumčanech
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

03.01/2019
bere na vědomí informace o plnění usnesení
z předchozích zasedání;

03.02/2019
bere na vědomí zprávu z mezidobí od
14. 12. 2018 do 14. 03. 2019;

03.03/2019
schvaluje „Dohodu o změně hranic obcí“;
Jedná se o nemovitosti p. č. 700/2, LV575
o výměře 891 m2, p. č. 700/3, LV 575 o výměře
108 m2, p. č. 700/4, LV 575 o výměře 27 m2,
p. č. 700/5, LV 575 o výměře 420 m2 v k.ú.
Robčice u Štěnovic, p. č. 145 o výměře 487 m2,
557/4 o výměře 144 m2 a 557/7 o výměře
546 m2 vše na LV1274, k.ú. Horní Lukavice
v osadě Hradčany;

03.04/2019
schvaluje kupní smlouvu na KD a pozemku
p. č. st. 557 o výměře 1596 m2, který je zapsán
na LV č. 550, jehož součástí je stavba č. p.
337 a pozemek p. č. 50/4 (zahrada) o výměře
100 m2, který je zapsán na LV č. 550;

03.05/2019
schvaluje vytvoření architektonické studie na
renovaci KD Chlumčany;
schvaluje provedení rekonstrukce objektu
v několika etapách s celkovými náklady
30 000 000 Kč (třicet miliónů korun českých)
s DPH;

03.06/2019
schvaluje dohodu o změně katastrální
hranice mezi obcemi Chlumčany a Horní
Lukavice v lokaci Hořejší Háj, od čtyřmezí
pozemkových parcel 834/4 a 834/5 (k.ú.
Chlumčany u Přeštic), 972/1 a 1298/1 (k.ú.
Horní Lukavice);

03.07/2019
schvaluje darovací smlouvu o převodu
nemovitostí mezi obcí Chlumčany a spol‑
kem TJ Keramika; smlouva se týká pozemků
p. p.č. 1556/1, p. p.č. 455/22, p. p.č. 1054/3,
p. p.č. st. 852, jehož součástí je stavba – garáž
bez č. p. a č. e., dále p. p.č. 455/13, p. p.č. st.
352, jehož součástí je stavba občanské
vybavenosti s č. p. 295, vše v k.ú. Chlumčany
u Přeštic;

03.08/2019
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věc‑
ného břemene a o právu stavby distribuční
soustavy „Chlumčany Na Závisti – NN“; jedná
se o obecní pozemek p. č. 858/7 s výměrou
1,2 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic;

03.09/2019
schvaluje odkoupení pozemku p. č. 555
o výměře 213 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic;
pozemek se nachází v části „V Rumunsku“;

03.10/2019
schvaluje uzavření smlouvy na zřízení
věcného břemene ke stavbě „REKO MS
Chlumčany v ul. Družstevní +1“. Jedná se
o plynofikaci a to převod na středo tlak
u pozemků p. č. 956/4, p. č. 956/5, p. č. 956/26,
p. č. 956/28, p. č. 956/30, p. č. 956/6, p. č. 956/7,
p. č. 956/8, p. č. 956/9, p. č. 956/10, p. č. 956/21,
p. č. 956/27, p. č. 956/59, p. č. 989/6,
p. č. 989/12, p. č. 989/14, p. č. 1081/2, zapsaný
na LV 10001, vše v k.ú. Chlumčany u Přeštic;

03.11/2019
schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1087/2
o výměře 946 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic za
cenu 100 Kč/m2;

03.12/2019
schvaluje účetní závěrku obce Chlumčany za
rok 2018;

03.13/2019
schvaluje žádost pana Romana Štyrce o od‑
puštění úroků z prodlení;

03.14/2019
schvaluje navýšení disponibilní částky
pro Radu obce Chlumčany z 300 000 Kč na
500 000 Kč;

03.17/2019
schvaluje návrh rekonstrukce a přestavby
dětského hřiště v sídlišti v částce 1 000 000 Kč
s DPH;

03.18/2019
schvaluje smlouvu o zajištění služeb na pořá‑
dání akce „Den Chlumčan 2019“ s agenturou
4PRO, s. r. o. v ceně 358 967 Kč bez DPH;

03.19/2019
schvaluje smlouvu s firmou Agimon, s. r. o.
na opravu střechy Chlumčany – zdravotní
středisko v ceně 851 832,56 Kč bez DPH;

03.20/2019
bere na vědomí zprávu finančního výboru;

03.21/2019
schvaluje směrnici sociálního fondu;

03.22/2019
schvaluje celkovou dotaci pro florbalový klub
Chlumčany v hodnotě 80 000 Kč;

03.23/2019
schvaluje žádost TJ Keramika o finanční
příspěvek ve výši 600 000 Kč;

03.24/2019
schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí
Chlumčany a Ing. Miloslavem Jíchou, jde
o pozemek p. č. 1542 o výměře 2194 m2, který
je zapsán na LV č. 10001 v majetku obce
Chlumčany, a pozemek p. č. 1761/2 o výměře
2194 m2, který je zapsán na LV č. 203 v majetku
Ing. Miloslava Jíchy;

03.25/2019
neschvaluje smlouvu o používání
KB eTrading;

03.15/2019
schvaluje záměr koupě staršího pracovního
šestimístného automobilu s trojstranným
sklápěním;
Mgr. Vladimíra Štejrová v. r.
starostka obce
03.16/2019
schvaluje udělení Čestného Klíče od obce
Chlumčany pro veterána 2. sv. války George
Thompsona a George Waterse Pattona;

Stanislav Dušek v. r.
místostarosta
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Dětské hřiště

Obec Chlumčany nadále patří mezi obce, které
nemají dětské hřiště. Pravda je, že obecní úřad
zaplatil již přes milion korun, ale co vzniklo
za tyto peníze, se nedá dětským hřištěm na‑
zvat. Spíše místo nebezpečné pro hraní dětí.
V Chlumčanském občasníku jsme se minulý
rok mohli dočíst, že bývalé vedení chtělo
vybudovat hřiště „nějakým odlišným způso‑
bem“. Společně s Ing. architektem Marešem
vymysleli skutečně něco, co ještě nikde není.
Jen projekt stál 90 000 Kč a byl zadán bez vý‑
běrového řízení a bez schválení zastupitel‑
stvem. Smlouva, kterou vedení s architektem
podepsalo, byla nazvána Hřiště Chlumčany
a upřesněna na Hřiště sídliště, Hřiště náměstí
a Hřiště u kaple. Dostalo však projektovou
dokumentaci na úpravu terénu bez změny za‑
dání, ač dle vyjádření architekta s ním vedení
obce jednalo. Na zasedáních zastupitelstva
se o této akci vždy vyjadřovali jako o dětském
hřišti a neodhalili ani závažná pochybení
v projektové dokumentaci, která odporují ČSN
EU 1176 a 1177. Firma Bekrostav vše dle doku‑
mentace udělala a v červnu 2018 předala bez
závad místostarostovi. To, že nebyly kopečky
zatravněny v celém rozsahu se dalo při hor‑
kém počasí předpokládat, ale to se dalo krát‑
kým dodatkem dořešit. Horší ale bylo, že firma
osadila kopečky skluzavkou, horolezeckou
stěnou a prolézací rourou, která měla navíc
ostré okraje. Žádný z těchto prvků nemá cer‑

Pískoviště – doporučujeme instalaci
obložení
Všeobecné připomínky: v prostoru dět‑
ského hřiště upozorňuji na několik zdrojů ri‑
zika úrazu:
• ostré plechové lemování chodníku v bez‑
prostření blízkosti hliněných kopečků, na
kterých visí zbytky zatravňovacích sítí
• upozorňuji na ostré hrany betonových pre‑
fabrikátů uložených do hliněných kopečků –
horolezecká stěna, schodiště, sedátka (ze
kterých je možno skočit)
• další vážný zdroj rizika úrazů je velmi strmý
hliněný kopeček s prolézacím tunelem. Na
ukončení tubusu jsou ostré hrany
tifikaci a nesmějí být použity na volně přístup‑
ném prostranství. To mělo být již zjištěno na
předání hřiště, jak ho předepisuje zákon. Ten
určuje, že na předání hřiště musí být zástupce
Krajské hygienické stanice, ČOI a pověřený zá‑
stupce Komory SOTKVO.
Obec nechala zpracovat posudek na toto
hřiště od AZ Sportservis, který je členem Ko‑
mory SOTKVO. Protokol č. 25/2019 konstatoval
např.:
Svahová skluzavka – skluz hobby provedení
nesplňuje základní bezpečnostní požadavky –
není určený na veřejné dětské hřiště, ostré ko‑
vové lemování chodníku v prostoru pádu před
skluzem, vyčnívající betonový základ v horní
části kotvení skluzu

Normám odpovídá jen 6 houpaček.
Jak vidíte, obec Chlumčany má něco, co
jinde nelze vidět. Dětské hřiště za téměř milion
korun, které nelze uvolnit do provozu a musí
být zlikvidováno. Paní starostka již začala jed‑
nat s jiným projektantem o předělání hřiště
a inspirovala se na dobře fungujících hřištích
v našem okolí.
Protože chceme být dobrými hospodáři,
požádali jsme o právní pomoc smluvní advo‑
kátní kancelář a architekta Ing. Mareše o vyjá‑
dření k projektu, který obsahuje chyby neod‑
povídající státním normám.
Karel Havlíček
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Chlumčanská kaple získala opět svoji krásu

Kapli Panny Marie Pomocné, z daleka viditelnou dominantu obce Chlumčany, požehnal po generální rekonstrukci 23. prosince emeritní
biskup František Radkovský za přítomnosti stovky místních občanů včetně starostky Vladimíry Štejrové

Kaple, která na kopci nad vsí stojí dvě stě pa‑
desát let a která už delší čas nebyla v dobrém
stavu, dostala novou fasádu, střechu i věžičku.
„Hlavním problémem byla vlhkost. Ta vzlí‑
nala od země, a protože byl zároveň špatný
krov a střecha, teklo do kaple i horem,“ popsal
Jiří Kučera, bývalý starosta, který se o rekon‑
strukci objektu, jenž je majetkem obce, vý‑
znamně zasadil. „Po poradě s památkáři byla
provedena uvnitř i zvenku vápenná omítka
podle původní receptury, která umožní úplné
vyschnutí zdiva. To je zatím trochu flekaté,
ale až po nějaké době vyschne, bude bez po‑
skvrny,“ vysvětlil Kučera při žehnání.
Důkladné opravy se dočkal i interiér, kromě
nové omítky byla vyčištěna podlaha, restauro‑
vány varhany, lavice, schodiště i kůr. Do depozi‑
táře v klášteře Teplá byl prozatím uložen boční
oltář, který vyžaduje rozsáhlý restaurátorský
zákrok. „Požádali jsme o dotaci ministerstvo
kultury, ale zatím nám nebyla přidělena, osm
set tisíc na restaurování sami nemáme,“ lituje
P. Francesco Meneghini z Koinonie Jan Křtitel,

do jejíž duchovní správy Chlumčany spadají.
Na místě oltáře se jako dar objevilo plátno
s kopií obrazu Petra Brandla.
Zvonice kaple ještě čeká na návrat dvou
původních zvonů, které má v péči zvonař Petr
Rudolf Manoušek.
Celkové náklady kolem sedmi miliónů
korun šly převážně z rozpočtu obce, rekon‑
strukce se zhostila stavební firma BIS, a. s. Pl‑
zeň. Vzhledem k tomu, že objekt kaple je za‑
psanou kulturní památkou, rozhodující slovo
při provádění prací měl Národní památkový
ústav. Osobní dar třicet tisíc korun na rekon‑
strukci věnoval pan Kastl.
Že osud kaple není občanům Chlumčan
lhostejný, dokázala i jejich hojná účast při
žehnání, mnozí se dovnitř ani nevešli. „Jsem
rád, že je vás tu tolik, a jsem vděčný obci, že
se o rekonstrukci postarala. Teď je důležité, aby
kaple žila, aby nezůstala jen krásnou kulturní
památkou, ale stala se místem setkávání vás
s Bohem i mezi sebou navzájem,“ zdůraznil
biskup Radkovský.

Během slavnostního žehnání zaznělo
pásmo tradičních vánočních koled v podání
Chlumčanského dětského sboru, skladby
Adama Michny z Otradovic zahrál kvartet
fléten žáků ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech, to
vše pod vedením sbormistryně Evy Šustrové.
Za organizaci občerstvení, které věnovala sta‑
vební firma, patří dík chlumčanskému Sboru
dobrovolných hasičů.
Hned 1. ledna v kapli proběhla novoroční
bohoslužba a od té doby se zde konají mše mi‑
nimálně jednou za měsíc.
Alena Ouředníková
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Mateřská škola Chlumčany

Malé ohlédnutí za vánočními svátky.
Zdobení stromu na náměstí ozdobami,
které vyráběli rodiče s dětmi.
Sněhovou zimní nadílku jsme si v mateřské
škole opravdu užili.
Na konci února jsme uspořádali na jednotli‑
vých třídách Zimní karneval.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem nám
přišli přečíst pohádku žáci ZŠ Chlumčany.
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II Blovice a Přeštice, do kterého
jsme zapojeni, nás navštívila p. knihovnice
Mgr. Jindřiška Červená z Přeštic a představila
nám knihu O Květušce a tesaříkovi. Výtvarné
práce dětí, které budou inspirovány touto
knihou, vystavíme v Místní lidové knihovně
v Chlumčanech na konci května.
6. května přijede do naší mateřské školy au‑
torka této dětské knihy Jitka Vítová.
Velikonoční svátky se rychle blíží a my pře‑
mýšlíme, jak je nejlépe oslavit. Naše pozvání
na velikonoční hrátky přijali kamarádi z druhé
třídy ZŠ a také pozveme rodiče na Putování za
zajíčkem.
Jana Čubrová, ředitelka MŠ
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SDH Hradčany

Vážení čtenáři,
je mou povinností Vás seznámit
s kulturním děním na Hradčanech,
které jsou nedílnou součástí obce
Chlumčany.
Dne 1. prosince 2018 proběhly na
Hradčanech již tradičně 8. Adventní
trhy. Jedná se o charitativní akci, která
se připravuje dlouhodobě a je pře‑
vážně v režii Hradčanských žen. Podílí
se na ni celé rodiny a je založena na
sponzorských příspěvcích, domácí vý‑
robě různých vánoční ozdob, různých
pamlsků a jiných hodnotných před‑
mětů vlastní výroby. Hlavní výrobky
adventní věnce, znají lidé v širém okolí.
Akce jako vždy začala v 16.00 ho‑
din. Následovalo zpívání koled dětmi
z Hradčan, které jako každý rok secvi‑
čili manželé Sedláčkovi. Pak následo‑
valy proslovy a v 16.30 hodin byl roz‑
svícen vánoční stromeček, který byl
předem nazdobený. Jako vždy byla
finanční hotovost z prodeje vánočního
zboží, adventních věnců i občerstvení
zaslána na konto Dobrého anděla
a loni poprvé ještě byla polovina zisku
předána dne 22. 12. v Losiné postiže‑
ném 5letému Matyáškovi Filipovi, pro
kterého zřídil transparentní účet TV
ZAK. Chtěl bych touto cestou poděko‑
vat všem, kteří se zapojili do přípravy, podě‑
kovat těm, kteří něco upekli či vyrobili a dali
do prodeje, těm, co prodávali a samozřejmě
sponzorům, kteří jsou nedílnou součástí úspě‑
chu. Samozřejmě musím poděkovat všem co
přišli a něco nakoupili a tím přispěli na dobrou
věc.
Jako každý rok 1. 1. začíná kulturní činnost
na Hradčanech Novoročním turnajem, který
je nazván Mistrovství Hradčan v karetní hře
prší o Putovní pohár SDH Hradčany. Vzhledem
k malým prostorům v hasičárně se účastní
převážně občané Hradčan. Letos 2019 to byl
již XV. ročník. Účast byla na slušné úrovni a do‑

sažené výsledky skrývají pokaždé nějaké pře‑
kvapení. Letos se vítězem už potřetí stal Josef
Mištera st.
Dne 2. 3. 2019 prošel obcí Hradčany prů‑
vod masek. Tento byl doprovázen jako vždy
živou hudbu a jednalo se o povedenou akci
s hojnou účastí rozmanitých masek. Průvod
začal ve 13.00 hodin a končil v klubovně SDH
i s hudbou, která to zde rozjela a bylo to super.
Končilo se v pozdních hodinách a všichni byli
velice spokojeni.
Děkuji všem, co se podílejí na zdárným prů‑
běhu akcí.
Jiří Hodan, starosta SDH Hradčany
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SDH Chlumčany

Máme za sebou skoro čtvrt roku a musím říct,
že jsme se vůbec nenudili.
První týden v lednu nás čekala valná hro‑
mada, která se uskutečnila 5. 1. v kulturním
domě. Jako hosté byli přítomni zástupci sborů
Dobřany, Chotěšov, Hradčany a nechyběla ani
starostka obce Mgr. Vladimíra Štejrová. Zhod‑
notili jsme činnost za rok 2018 a připravili plán
práce na rok 2019.
12. 1. jsme Vás přišli pozvat na tradiční
hasičský ples, který se konal 19. 1. v Přícho‑
vicích k tanci a poslechu zahrála kapela Zenit,
nechyběla dámská volenka, tombola ani půl‑
noční překvpení, které si pro Vás připravili naši
členové.
V únoru byly slyšet sireny
Dne 3. a 4. února byla povolána naše jed‑
notka na odstranění popadaných nebo na‑
kloněných stromů vlivem vydatného sněžení.
Za tyto dva dny vyjela celkem 5 ×. Nejvíce
krizové úseky byly Chlumčany
–Hradčany
a Chlumčany–Dnešice.
24. února byla naše jednotka přivolána k po‑
žáru automobilu.

9. února Karetní turnaj v prší
V sobotu 23. února jsme uspořádali maso‑
pustní průvod obcí. Z hasičské zbrojnice vyšlo
za doprovodu kapely asi 25 masek. Děkujeme
všem zúčastněným a poděkování také patří
vám všem, kteří nám otevřeli a pohostili nás.
První březnová sobota patřila opět maskám
tentokrát na maškarních bálech. Odpoledne
se v Restauraci Bílá Růže sešli děti, kterých
v masce přišlo hned 51. Byla připravená tom‑
bola, soutěže i discotéka.

Večer patřil dospělým, účast masek však ne‑
byla taková jako odpoledne. Přesto jsme si ve‑
čer moc užili. K tanci a poslechu zahrála kapela
Agnes Rock.
Mláděž
Ani mladí hasiči přes zimu nezaháleli a pilně
trénovali na nadcházející jarní část Hry Plamen
a na ostatní soutěže. Chodili střídavě každou
středu do tělocvičny a hasičské klubovny. Jak‑
mile počasí jen trochu dovolí, budou tréninky
dvakrát týdně venku.
SDH Chlumčany

Číslo 58

Strana 12

duben 2019

Plavkyně, motorkářka a maminka dvou dětí
je vicemistryní světa

Lenka Šlehoverová měla ke sportování
vždycky blízko. Už na sportovním gym‑
náziu, kde maturovala v roce 2001, se vě‑
novala bazénovému plavání a zároveň se
věnovala trenérské práci s malými dětmi.
Po maturitě zakotvila v Městském bazénu
Slovany, kde dodnes pracuje jako plavčice.
Je členkou BikerCats – skupiny téměř dva‑
ceti žen, které jsou většinou matky, mají
svá povolání, zájmy, přátele, ale jedno
mají společné – lásku k motorkám. Od
roku 2013 společně pracují na vlastním
charitativním projektu „Moto kalendář
BikerCats“ a výtěžek každoročně věnují
na pomoc vážně nemocným dětem. Před
sedmi roky se začala věnovat intenzivně
dálkovému plavání a v posledních letech
hlavně zimnímu plavání. Lenka se zúčast‑
ňuje i řady běžeckých soutěží, včetně půl‑
maratonů. Před šesti lety měla těžkou ha‑
várii na motorce. Musela podstoupit řadu
operací, zůstaly i trvalé následky. Přesto
plave a jezdí dál.
Ale v letošním březnu to přišlo. V dalekém
ruském Murmansku získala titul vicemistryně
světa v závodě na 1 000 m v kategorii 35–39 let,
pořádaný Asociací IISA. K tomu získala ještě
jednu stříbrnou medaili v závodě na 500 m
v rámci tzv. ArticCupu 2019. To vše v přírodním
jezeře, v dráze doslova vysekané v ledu a při
teplotě vody 0 °C. Ze skupiny šesti českých
plavců byla nejúspěšnější.
Jak se to všechno seběhlo, že jste se
ocitla na mistrovství světa v dalekém
Murmansku?
O možnosti startovat na tomto mistrovství
světa jsem se dozvěděla teprve nedávno na
jednom ze závodů Českého poháru. Kromě zintenzivnění tréninku jsem především musela absolvovat kvalifikační závod a splnit časový limit.
Podařilo se mi to v německém Veitsbronu v měsíci lednu.
Jaké panovaly podmínky na místě?
Teplota vzduchu přes den byla v tomto období
mírně pod nulou, v noci kolem -7 °C, ale s nepříjemným studeným větrem. A teplota vody skutečně zmíněných 0 °C.
Jak se dá přežít pobyt v takto studené vodě,
natož pak závodit?

Především díky poctivému a tvrdému tréninku.
Proto za pomoci a pochopení mého klubu Slavia VŠ Plzeň jsem minimálně dvakrát týdně trénovala ve venkovním bazénu tady na Slovanech,
který přes zimu je uzavřen pro veřejnost a není
vyhříván a teplota vody se pohybuje kolem 4–5 °C.
K tomu jsem jednou týdně plavala v řece Radbuze
za dohledu mé rodiny nebo s Dobřanskými mroži.
A k tomu byly dobrou přípravou i všechny závody
Českého poháru i další akce s otužilci. Dokonce,
abych nic nezanedbala, na dovolené v Krkonoších
jsem se koupala ve vysekané díře v ledu v hasičské
nádrži, což je patrné na záběrech ve videu. A ještě
malý dovětek. Samozřejmě plavání v tak studené
vodě je fyzicky náročné a bere síly, ale ještě těžší je
následná regenerace organismu.
Kromě Vašeho mateřského plaveckého
klubu Slavia VŠ Plzeň jste měla ještě něja‑
kou další podporu?
Především bych chtěla poděkovat Plzeňskému
kraji za finanční pomoc a v neposlední řadě patří
poděkování mé rodině. Bez jejich pomoci a pochopení bych nemohla absolvovat zmíněnou
přípravu, včetně mých dalších aktivit. Musím
poznamenat, že už celá rodina, kromě plavání,
fandíme motorkám.

Jak početná je Vaše rodina?
S manželem Michalem máme dvě děti, a to
dceru Vandu, které už je 13 let a mladšího syna
Maxima, kterému je 11 let.

Za článek děkujeme portálu Plzeň.cz,
autorem rozhovoru je Vladimír Čermák
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TJ KERAMIKA

CHLUMČANY
Oddíl tenisu

Tenisové aktuality

Vyhodnocení členové oddílu tenisu za rok 2018

stal M. Kozel, tenistou roku 2018 byl vyhlášen
M. Marák. Oblíbené byly též zájezdy za teni‑
sem – např. na utkání Fed Cupu žen v Praze
a Stuttgartu nebo 3 dny strávené na grandsla‑
movém turnaji French Open v Paříži.
Po skončení výroční schůze tenisového od‑
dílu následovala oslava 50. narozenin hospo‑

Předání dárků jubilantovi k 50. narozeninám

Tenisový oddíl jako obvykle zahajuje každý
rok vyhodnocením výsledků roku právě
uplynulého. Výroční schůze za rok 2018
se uskutečnila 16. 2. 2019 v restauraci Bílá
růže (U Šlajsů) a kromě zprávy o činnosti,
zprávy o hospodaření oddílu a ocenění
nejlepších tenistů přinesla i díky osobní
účasti starostky obce Mgr. Štejrové přede‑
vším velmi zajímavou diskuzi – zejména
ve vztahu k budoucnosti chlumčanského
tenisu (plánované úpravy sportovního are‑
álu po převzetí nemovitého majetku TJ do
vlastnictví obce).
Čím se mohou tenisté pochlubit? Pře‑
Dagmar Švátorová při kytarovém vystoupení
devším stabilní finanční situací, kdy
hlavními zdroji financování údržby a vy‑
v Chlumčanském občasníku a vede
lepšení tenisového areálu oddílu jsou příjmy
oddílové kroniky, hlavním zdrojem
od 4 stálých sponzorů za pronájem reklamní
informací o činnosti jsou již více než
plochy na oplocení tenisových kurtů. Všem
10 let webové stránky TO na adrese
sponzorům – Jaroslavu Kastnerovi, Miroslavu
w ww.tenischlumcany.estranky.cz.
Šaškovi a firmám Mipeva, v. o. s. a LuHoP, s. r. o.
Sportovní
výsledky
roku
patří velký dík. Nezanedbatelná je i finanční
2018 – v okresním Davis Cupu ne‑
podpora z rozpočtu obce Chlumčany po‑
registrovaných hráčů skončil A‑tým
dílem na neinvestiční dotaci, poskytované
Chlumčan na 4. místě, B‑tým vyhrál
TJ Keramika na její hlavní činnost na základě
II. divizi a postoupil také do I. divize.
Robert Kott ve společnosti starostky V. Štejrové
uzavírané veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Pro jednotlivce oddíl uspořádal
a TJ. Oddíl eviduje celkem 64 členů – převážně
v červnu tradiční turnaj pro děti ZŠ
dospělých. Výše členských příspěvků u mužů
a návazně v letních a podzimních měsících
dáře oddílu Roberta Kotta, k jejímuž úspěchu
je 600 Kč, u žen a dorostu 200 Kč, mládež do
sérii obvyklých turnajů pro neregistrované te‑
přispělo jak občerstvení formou vepřových
14 let je od příspěvků osvobozena. Členové
nisty – Chlumčany Cup ve dvouhře dospělých
hodů připravených V. Starcem, tak hudební
odpracovali loni 146 brigádnických hodin
i veteránů a ve čtyřhře, dále turnaj žen Women
doprovod kytaristky D. Švátorové.
při úpravě kurtů a jejich okolí. Mezi kurty byly
Cup a Mix Cup smíšených dvojic. Úspěšná
instalovány kovové posuvné zástěny, byly do‑
byla i účast chlumčanských tenistů na tur‑
končeny nátěry oplocení, vyměněny vstupní
najích pořádaných ostatními kluby či oddíly
Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
dveře místnosti pro tenisty apod. Oddíl pra‑
v Dobřanech, Nové Vsi, Starém Plzenci apod.
spolku TJ Keramika Chlumčany
videlně publikuje příspěvky o své činnosti
Vítězem oddílového žebříčku se v roce 2018
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oddíl badmintonu

Z činnosti a akcí oddílu badmintonu, k březnu 2019

Vánoční turnaj 9. 12. 2018 Chlumčany

Vítězové Vánoční turnaj 21. 12. 2018

Vánoční turnaj 9. 12. 2018 Chlumčany
V posledním čísle Chlumčanského občasníku
chyběl z našeho pohledu měsíc prosinec, a tak
se vracíme na konec roku 2018, kdy naše tři
Dr. dospělých odehráli 9. 12. další kolo mis‑
trovské soutěže, s těmito výsledky:
K. Chl. „C“ × S. Doubravka 0:4
K. Chl. „B“ × SK Jupiter Plzeň 4:0, body: mix
J. Vaněček–Z. Krausová, dv. L. Majer, Z. Krau‑
sová a čt. J. Vaněček–L. Majer!
K. Chl. „B“ × K. Chl. „C“ 4:0, body: mix J. Vaně‑
ček–Z. Krausová, dv. L. Majer, Z. Krausová a čt.
J. Vaněček–L. Majer!
K. Chl. „A“ × TJ Vodňany 5:3, body čt. K. Ka‑
bátová–L. Zacharová a J. Dobrovolný–M. Uhlík,
dv. R. Majer, M. Uhlík a L. Zacharová!
K. Chl. „A“ × S. Křemže 6:2, body mix
P. Kovařík–K. Kabátová, čt. J. Dobrovolný‑
–M. Uhlík a P. Kovařík–R. Majer, dv. R. Majer
a J. Dobrovolný!
Ani v tomto kole nebylo naše áčko kom‑

Vítězové čtyřhry 2018 M. Marak–T. Levora
pletní, ale nemocného R. Takáče zastoupil
velice úspěšně a třemi body, R. Majer z „B“ Dr.!
Náš „A“ celek je tedy díky dvou výhrám
v tomto kole, stále jen o skore druhý a „béčko“
nadále první, všem patří poděkování za
výkony!
9. 12. začaly našim hráčům turnaje, pro ty
nejmenší jsme uspořádali tento den již tradiční
Vánoční turnaj „Rodič–žák“! Vysoká účast 10
párů nám udělala radost a to snad i startují‑
cím, kde nechyběla ani řada překvapivých vý‑
sledků, jako např. druhé místo nováčků!
Pořadí: 1. místo N. + R. Majerovi, 2. m. A. +
J. Šlehoverovi (!) a 3. m. M. + P. Maškovi! Všichni
si odnesli krásné zážitky i ceny!
15. 12. Adventní turnaj v Dobřanech
a 1. místo ve čtyřhře pro naši S. Kušnerikovou
(s J. Malým), ta byla ještě třetí ve dvouhře! Da‑
řilo se i J. Nesvedové, která byla ve dvouhře
druhá a třetí ve čtyřhře, oběma našim žačkám

gratulujeme a to platí i pro naši úspěšnou
A. Dvořákovou, která byla ve stejný den na tur‑
naji ml. žáků v Plzni prví ve dvouhře, 1. místo
vybojovala i v mixu s P. Hrazdírou (S. Židlocho‑
vice) a 3. m. byla ještě ve čtyřhře s N. Fenclo‑
vou (B. Hora), velice pěkné výsledky!
21. 12., dva Vánoční turnaje Rodič–žák pro
starší a pokročilé děti, pořádané našim oddí‑
lem v Dobřanech!
Pořadí starších: 1. m. S. + P. Maškovi, 2. m. D. +
M. Fonhauserovi a 3. m. N. + S. Andrýsovi!
Pořadí pokročilých: 1. m. D. + J. Zápotocký,
D. + I. Samkovi a 3. m. N. + M. Samkovi!
I další a poslední akce roku 2018 pro naši
mládež, se pár dní před Vánocemi vydařila
a všichni dostali možnost ukázat svoji kvalitu!
Vítězům je třeba poblahopřát, ostatním za
účast poděkovat a to pochopitelně i oběta‑
vým pořadatelům z řad hráčů a trénéru!
28. 12., 18. ročník turnaje ve stolnim tenise!
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19. 1. Mistrovská utkání našich celků v Plzni.
S. Doubravka × K. Chl. „C“ 4:0, SK Jupiter ×
K. Chl. „C“ 3:1, bod ve dvouhře D. Zápotocký!
S. Doubravka × K. Chl. „B“ 4:0, Sk Jupiter ×
K. Chl. „B“ 2:2, body: mix L. Majer–H. Flá‑
drová a H. Fládrová ve dvouhře!
Slavoj Plzeň × K. Chl. „A“ 4:4, body: mix P. Ko‑
vařík–L. Zacharová, čtyřhra J. Dobrovolný‑
–M. Uhlík a ve dvouhře R. Takáč a M. Uhlík!
Všechna naše družstva postoupila do play
‑off 16. 3. v Plzni! Družstvo „A“ a „B“ z druhých
míst po základní části a naše mladé družstvo
pak ze 4. místa! Na závěrečný turnaj se co nej‑
lépe připravíme a budeme doufat v medajlový
úspěch!
So. 26. 1. 2019, výroční členská schůze
oddílu badmintonu, v restauraci Bílá Růže
v Chlumčanech!
Vánoční turnaj 21. 12. 2019
1. místo dvouhra J. Urban (Přeštice) 1. m. čtyř‑
hra T. Levora–M. Marák (Chl.)!
20 přihlášených hráčů, dobrá spolupráce při
turnaji s odd. tenisu, to vše znamenalo, že se
turnaj mimořádně povedl a budeme se těšit
na prosincový, 19. ročník tohoto tradičního
turnaje!
Rok 2019!
6. 1. Radonice, turnaj st. žáků a 1. místo
naší A. Dvořákové ve dvouhře!
12. 1.,13. 1., turnaj U17 + U15 v Plzni, 20. 1.,
turnaj U15 v Aši a 3 × 3. m. ve dvouhře A. Dvo‑
řákové, krásný vstup do r. 2019, blahopřejeme!
13. 1. turnaj dospělých GP „D“ v Klatovech
a umístnění našich hráčů: 2. místo J. Dobro‑
volný, 3. m. R. Takáč a 3. m. L. Zacharová,
všichni ve dvouhře! 1. místo čtyřhra P. Kova‑
řík–V. Mirvald (Sp. Chrást) a 2. m. mix R. Takáč‑
–L. Zacharová! Všem patří poděkování za vzor‑
nou reprez. našeho oddílu v Klatovech!

Účastníci turnaj st. tenis 2018

Slavnostní jednání oddílu k roku 2018

Vyhodnocený kolektiv, dr. „A“ 26. 1. 2019
Po roce se více jak 40 hráčů, hostů a přátel opět
sešlo na slavnostnim jednání oddílu k roku
2018, ve vinárně rest. B. Růže!
Mezi hosty nechyběla ani nová starostka
obce Vl. Štejrová, předseda TJ Ker. Chlum‑
čany a zástupce odd. kopané M. Samek, dále
př. odd. tenisu Ing. I. Regner, zástupci zpřá‑
teleného cyklistického odd. z Kramolína, F. Ja‑
noušek a K. Majer atd.!

Po povinných bodech výroční schůze
zprávě o činnosti předsedy, následovalo
slavnostní vyhlášení nejlepších, které vtipně
a dobře moderoval J. Tomášek.
Vyhodnocená ml. žačka r. 2018 byla S. Maš‑
ková, st. žačka A. Dvořáková, ml. dorostenec
D. Zápotocký, st. dorostenka Kl. Kabátová, tré‑
nerka Zl. Krausová, družstvem roku 2018 pak
…pokračování na str. 16 Ü

Dr. Chl. „C” 2019 – zleva: D. Samek,
ved. J. Vaneček, D. Zápotocký a L. Špačková.
Chybí T. Kocincova
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Ü…pokračování ze str. 15
naše „A“ dr. dospělých a BADMINTONISTOU
ROKU 2018 pak Lenka Zacharová, hráčka „A“
celku dosp.!
Jednání pokračovalo zajímavou diskuzí
a poté, bylo pres. Z. Vlnou ukončeno!
Ukončené nebylo však sezení při dob‑
rém jídle a hudbě! Většina zůstala a to
do pozdních nočních hodin, tak, jak je to
v odd. badmintonu zvykem!
Vše dopadlo dobře i díky obsluhujícímu
personálu a hudbě p. L. Fuxe, všem, kteří
pomohli, moc děkujeme!
1.–3. 3. se v Plzni uskutečnilo Mistrovství
České republiky v badmintonu dospělých
a to po dlouhých 8 letech! Řada našich
hráčů, ale i rodičů s našimi žáky, využilo
možnost, jet se na tuto kvalitní podívanou
podívat a nikdo určitě nelitoval návštěvy
tohoto klání nejlepších badmintonistů
v hale Lokomotivy Plzeň, stálo to opravdu
za to! Některé zápasy rozhodoval i náš roz‑
hodčí J. Dobrovolný!
Celý měsíc únor byl pak ve znamení po‑
ctivých tréninků a celé řady turnajů!

Vyhodnocení nejlepší jednotlivci 26. 1. 2019
2. 2. GP „C“ U15 Pardubice, 3. m. čtyřhra
A. Dvořáková–T. Ciroková (Ivančice)
3. 2. GP „C“ U15 Benátky n. Jizerou,
3. m. dvouhra A. Dvořáková
9. 2. GP „D“ dosp., Plzeň B. Hora, 3. m. čtyř‑
hra P. Kovařík–V. Mirvald (Sp. Chrást)
10. 2. GP „D“ U13 Plzeň, 3. m. dvouhra
F. Rataj a S. Mašková

A. Dvořáková, 1. místo Radonice leden 2019
16. 2. GP „C“ dosp. Ostrov n. Ohří, 3. m. mix
L. Zacharová–M. Kural (USK Pl.)
23. 2. GP „C“ U15 K. Vary, 3. m. dvouhra
A. Dvořaková a 3. m. čtyřhra se Z. Novou
(S. Doubravka)

Jiho‑Západní přebor

1. místo Jiho-západ. přebor 2019

Vítěz Jiho-Západního přeboru 2019, dr. Ker. Chlumčany „A“
Jiho‑Západní přebor „B“ dr. dospělých,
24. 2. ve Vodňanech, 1. místo TJ Ker. Chlum‑
čany „A“!
Jiho
‑západní přebor družstev Západo‑
české a Jihočeské oblasti, pokračoval závě‑
rečným turnajem ve Vodňanech! Na rozdíl

od prvního turnaje v Plzni, jsme odjeli do
Vodňan bez Kl. Kabátové a R. Majera, které
úspěšně nahradila Zl. Krausová a M. Takáč!
V sestavě byl tedy ještě J. Dobrovolný, R. Ta‑
káč, M. Uhlík, P. Kovařík a L. Zacharová! A da‑
řilo se, oba soupeře jsme vysoko porazili a to

rozhodlo o našem celkovém vítězství v této
soutěži!
Porazili jsme ČZ Strakonice 8:0 a SK Bad. Tá‑
bor 7:1! Téměř všichni naši jmenovaní hráči zís‑
kali v každém utkání po dvou bodech a velice
mile překvapili i ostatní favorizovaná družstva
a diváky, možná i sebe sama! Tento nedělní vý‑
jezd jsme absolvovali i díky zapůjčení vozidla
od naší TJ a to všechno znamenalo, že tento
celek reprezentoval dobře nejen naší TJ, oddíl
badmintonu, ale také naši obec Chlumčany!
Jak se tento úspěch promítne do násled‑
ného play‑off všech našich družstev v Plzni
16. 3. uvidíme a napíšeme příště! Do té doby
a i potom, čeká odd. badm. řada turnajů (první,
je žáků 3. 3. v Radonicích) a dalších akcí! Všem,
kteří nám pomáhají a fandí, moc děkujeme!
Za oddíl badmintonu sepsal
předseda J. Vaněček
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oddíl fotbalu

Zimní příprava fotbalového oddílu

Jako první zahájili přípravu na jarní část sezóny
muži „A“ již v první polovině ledna v našem
areálu na vedlejším hřišti. Postupně se přidá‑
vala další družstva našeho oddílu, která využí‑
vala tělocvičnu místní školy.
Zpestřením přípravy je zimní soustředění.
Jako první ho absolvovali muži „B“ již koncem
ledna ve Všerubech. I když v omezeném počtu,
byli všichni zúčastnění velmi spokojeni.
Muži „A“ se po roce vrátili zpět do osvěd‑
čeného penzionu „Koryťák“ pod nýrskou pře‑
hradou. Fyzickou kondici nabírali na přilehlých
kopcích a dvakrát využili zasněžené hřiště
u nýrské školy.
Žáci byli od 27. 2. do 3. 3. na soustředění
v Kašperských Horách. Dopolední tréninky
proběhly s míčem na umělé trávě v Sušici.
Odpoledne pak chlapci vylepšovali kondici
v okolí penzionu. Zvláště dva výběhy k hradu
Kašperk byly náročné. Všichni včetně trenérů
si pobyt pochvalovali.
Ostatní družstva – dorost, minižáci a pří‑
pravka, vsadila na přípravu v domácím
prostředí.

K přípravě patří
také přátelská utkání.
Žáci sehráli halový
turnaj ve Stodě, kde
dvakrát remizovali
a dvakrát prohráli.
Dorost na umělé
trávě v Plzni porazil
Nýřany 4:3. V sobotu
9. 3. sehrál doma již
první mistrovský zá‑
pas s Nepomukem,
kdy prohrál 1:4.
Muži „A“ v prvním kole poháru PKFS vyhráli
po remíze na penalty s Vejprnicemi. Ve dru‑
hém kole porazili Holýšov 3:2 a čekají na sou‑
peře pro třetí kolo. Kromě poháru sehráli ještě
přátelská utkání na umělé trávě na Doubravce.
Všechna vyhráli – s Příkosicemi 5:0, s oslabe‑
ným Bukovcem 10:0 a s Třemošnou 5:1.
Doufáme, že po úspěšné přípravě přijdou
i dobré výsledky v mistrovských utkáních jarní
části soutěže.
Za výbor oddílu kopané J. Milota

Rozpis mistrovských utkání TJ KERAMIKA CHLUMČANY jaro 2019
datum
SO 9. 3.
NE 10. 3.
SO 16. 3.
NE 17. 3.
SO 23. 3.
NE 24. 3.
SO 30. 3.
NE 31. 3.
SO 6. 4.
NE 7. 4.
SO 13. 4.
NE 14. 4.
PÁ 19. 4.
SO 20. 4.
NE 21. 4.
SO 27. 4.
NE 28. 4.
SO 4. 5.
NE 5. 5.
SO 11. 5.
NE 12. 5.
SO 18. 5.
NE 19. 5.
SO 25. 5.
NE 26. 5.
SO 1. 6.
NE 2. 6.
SO 8. 6.
NE 9. 6.
SO 15. 6.
NE 16. 6.

A

15.00

A - Přeštice B

16.30

Křimice - A

16.30
17.00

A - Klatovy B
Chotěšov - A

B

15.00 Nepomuk B - B
16.30 B - Dobřany
16.30

17.00

A - Pačejov

17.00
17.00

A - Losiná
Vrhaveč - A

17.00
16.00

A - Měčín
Štěnovice - A

17.00
17.00

A - Kasejovice
Chanovice - A

17.00
17.00

A - Hrádek
Žákava - A

B - Radkovice

17.00

Klášter - B

17.00

Sp. Poříčí - B

B - Merklín
Blovice - B

17.00
14.00

B - Žinkovy
Vstiš - B

17.00
17.00

B - Lužany
Zdemyslice - B

17.00

Dorost
dor. - Nepomuk

11.30

Kralovice - dor.

10.00

dor. - Dobřany

10.15

Strašice - dor.

10.00

dor. - Mýto

14.00
10.00

Plzeň Smích. - dor.
dor. - Plzeň Letná

Hradec - B

16.30

17.00
17.00

14.00

B - Stod

Žáci

14.00

Dobřany - žáci

10.30

Chotěšov - žáci

14.30
14.30
14.00
10.00

dor. - Zruč
Chrást - dor.

10.00

dor. - Blovice

10.00

Radnice - dor.

14.00
10.00

dor. - Kasejovice
Plzeň Černice - dor.

14.00
10.00

dor. - Mirošov
Mladotice - dor.

žáci - Štěnovice
Stod - žáci

14.30

žáci - Klášter

11.00

žáci - Dobřany

14.30
11.00

žáci - Chotěšov
Štěnovice - žáci

14.30
13.00

žáci - Stod
Klášter - žáci

Minižáci

PÁ
5. 4. 16.30
PÁ
12. 4. 16.30
PÁ
19. 4.
PÁ
26. 4. 16.30
PÁ
3. 5. 16.30

st. - Merklín
Vstiš - st.

VOLNO
D. Lukavice - st.
st. - Chotěšov

Stará garda
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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

Informace e-mailem

Rezervace večírků

Chcete vědět, co se děje v chlumčanech? Máte zájem o informace z obecního úřadu?
Registrujte svoji emailovou adresu na webových stránkách obce!

a narozeninových oslav
na tel. 732 882 552

Jak to udělat? Na webových stránkách obce
Chlumčany – www.obec‑chlumcany.cz – v le‑
vém sloupci pod svislou nabídkou je mo‑
dul „INFORMACE E‑MAILEM“. Vyplňte zde
Vaši emailovou adresu, opište ověřovací kód,
a odešlete.

Facebook:
kavarna „Na kafíčko“

A jaké zprávy budete dostávat?
• Aktuality z obecního úřadu
• Informace o plánovaných kulturních a spor‑
tovních akcích
• Hlášení obecního rozhlasu
• Informace z úřední desky obecního úřadu
Další informační kanály připravujeme, bu‑
dete o nich informováni.
Ing. Pavel Lederbuch

Opustili nás

Vzpomínáme!

V listopadu
Václav Tobrman

V prosinci
Marie Suchá
Josef Havelka

V lednu

Josef Beránek
Jaroslav Petele
Karel Fořt

V únoru

Václav Klesa
Jaroslav Smolek
Zdeňka Fládrová
Hana Honzová
Věra Böhmová
Josef Kabát
Jan Haškovec

Kvůli GDPR je dále třeba potvrdit souhlas
se zasílám novinek a souhlas se zpracováním
osobních údajů. To provedete kliknutím na ze‑
lený text na zobrazené stránce (při neudělení
souhlasu Vám žádné novinky zasílány nebu‑
dou, souhlas je možné kdykoliv odvolat).

77 let

77 let
57 let

70 let
83 let
87 let

69 let
75 let
88 let
79 let
91 let
81 let
84 let

Štěpánka Ulrichová, evidence obyvatel

Chlumčanský občasník
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Chvála zpěvu

aneb Ohlédnutí za adventními koncerty Chlumčanského dětského sboru a jeho bývalých členů

Hektické období Vánoc je už dávno za námi,
a tak je čas v klidu se poohlédnout za řadou
adventních koncertů Chlumčanského dět‑
ského sboru. Po celoročních oslavách 40. vý‑
ročí založení sboru prožili všichni jeho zpěváci
celý prosinec ve znamení těšení a příprav,
které jsou na adventním čase nejkouzelnější.
Pilným nácvikům vánočního repertoáru před‑
cházelo také podzimní víkendové soustředění,
jehož si děti tentokrát dosyta užily na zámku
v Nečtinech a v jeho malebném okolí. Velice
rádi jsme uvítali také pěvecké nadšení býva‑
lých členek Chlumčanského dětského sboru,
které se poctivě scházely v kavárně Na Kafíčko,
a tímto bychom rádi poděkovali za přízeň jejím
majitelům, manželům Novotným.
Již v první polovině prosince proběhla dvě
předvánoční vystoupení na náměstí v Chlum‑
čanech, a to při rozsvícení vánočního stromu
a dále v rámci zpívání koled s Českým rozhla‑
sem, kde se sešli všichni zpěváci, jak děti MŠ
a Chlumčanský dětský sbor, tak jeho bývalé
členky. Zde patří velké poděkování panu
Jánu Kováčovi, který se postaral o bezvadné

ozvučení celého koncertu. Krátce před Štěd‑
rým dnem se pak uskutečnil vánoční koncert
v kostele sv. Víta v Dobřanech, jehož prostory
rozezněly hlasy postupně od nejmladších zpě‑
váků až po dospělé, za klavírního doprovodu
pana učitele Lukáše Palkosky a paní učitelky
Terezy Šmatové Živné a s flétnovým sólem
Kristýny Vápeníkové, žákyně ZUŠ J. S. Bacha
v Dobřanech. V závěru koncertu se všichni spo‑
jily v jeden společný zpěv známých českých
koled, kdy se tak „vylouplo“ několik zpívajících
rodinných párů – maminek a jejich dětí, tedy
již dvě generace zpěváků. Atmosféra večera
byla podtržena velmi milou přítomností paní
Marie Novákové, zakladatelky a dlouholeté
sbormistryně Chlumčanského dětského sboru,
a její sborové spolupracovnice paní učitelky
Heleny Platzové. Poslední pěknou předvá‑
noční akcí sboru bylo vystoupení Tamtamů
s klavírním doprovodem paní Milady Nollové
a kvartetu fléten žáků ZUŠ J. S. Bacha – Jana Zí‑
bara, Kláry Hodanové, Jany Eisenhammerové
a Daniela Pöndla – v rámci žehnání zrekonstru‑
ované kaple Panny Marie Pomocné v Chlum‑

Zpráva
o činnosti KPOZ
10. 3. 2019
se v hostinci U Bílé Růže uskutečnilo pro děti
i dospělé divadelní představení O Šípkové
Růžence.
6. 4. 2019
přivítáme v ZŠ 17 nových občánků.

Den Chlumčan 2019

Vážení spoluobčané, jak už to v Chlumčanech
pár let bývá tradicí, tak i letos v srpnu bude
obec pořádat dvoudenní oslavy pod názvem
Den Chlumčan. Již po ustavujícím zasedání
začala obec s přípravami na tuto akci. Naší pri‑
oritou bylo udělat výběrové řízení na agen‑
turu, která bude letošní akci spolupořádat.
Protože po šestnácti letech, co akci pořádala
agentura
RLA Stalion, s. r. o., nám přišlo, že obec
platí stále více peněz za méně zábavy a Den
Chlumčan postupně upadal. Povedlo se a ze
tří agentur, které poslali nabídku, jsme vy‑
brali společnost 4PRO, s. r. o., která poskytla
nejlepší podmínky v poměru cena, kvalita
a měla ze všech nejlepší reference. Ihned
jsme začali pracovat se zástupci agentury na
programu, který uveřejníme v příštím čísle
Občasníku. Nicméně bývalé vedení obce

čanech za účasti Mons. Františka Radkovského,
emeritního plzeňského biskupa.
Rádi bychom popřáli všem interpretům
úspěchy, nadšení a radost z hudby i po celý
další rok a poděkovali jim za vydařené pěvecké
výkony. Velký dík patří také všem rodičům, ve‑
dení chlumčanské ZŠ, pedagogickému sboru
i OÚ v Chlumčanech za celoroční podporu
naší mladé zpívající generace. Protože tak jako
platí slova klasika: „Kdo si hraje, nezlobí“, platí
stejně tak i jejich parafráze ve světě hudby:
„Kdo si zpívá, nezlobí (se)“ :)
Eva Šustrová

nemělo bohužel zarezervovaného žádného
hlavního hosta, a tak většina kapel, které
jsme oslovili, již neměli termín volný. Možná
ale mohu prozradit, že hlavním hostem letoš‑
ního ročníku bude Aleš Brichta se skupinou
Project. Dalším problémem byl název. Bývalí
organizátoři nám tvrdili, že mají na název
Den Chlumčan ochrannou známku a že jej
tedy nemůžeme použít. Obec ale zjistila, že
žádná taková ochranná známka neexistuje,
a tak i nadále, jak už to bývá zvykem, budeme
pořádat oslavy pod názvem Den Chlumčan.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podílí na pořádání této akce, zejména paní
starostce, panu místostarostovi, panu Říhovi
a paní Krsové, která spolu s panem Topinkou
Den Chlumčan v roce 2003 zakládala.
Lukáš Kabát

9. 4. 2019
od 16 h budou v ZŠ malovat dospělí i děti veli‑
konoční vajíčka.
11. 4. 2019
od 17 h proběhne v hostinci U Bílé Růže další
setkání seniorů. K tanci i poslechu zahraje sku‑
pina Asfalt.
14. 4. 2019
v 16 h přijede, tentokrát do ZŠ, divadélko Drá‑
ček s pohádkou O Červené karkulce.
1. 5. 2019
zveme všechny na tradiční Prvomájový po‑
chod na Šavlici.
V květnu vyjedeme do Mariánských Lázní –
termín bude upřesněn.
Mgr. Jaroslava Kaderová

Číslo 58

duben 2019

Vydavatelem periodického tisku ÚSC
„Chlumčanský občasník“ je Obec Chlumčany, Družstevní 332
pod event. číslem: MK ČR E 1464
Výtisky zdarma k dostání na OÚ, náklad 1 100 ks
Další číslo připravujeme na červenec

Strana 20

Příspěvky shromažďuje redakce, která nezodpovídá za jejich obsah.
Adresa pro Vaše příspěvky: kabys2@seznam.cz
Redakce: Lukáš Kabát
Grafická úprava a zlom: Lukáš Kůst
Tisk: Typografik centr, Plzeň – www.typografik.cz

