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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zimní počasí už s největší pravděpodobností
definitivně skončilo. Pro nás nastává období
zahajování dalších naplánovaných investic.
První stavbou, která se uskutečnila v tep‑
lém a přívětivém letošním únoru byla výměna
hlavního, litinového, ale velice poruchového
vodovodního řadu v prostoru plynové kotelny
v novém sídlišti. Zároveň byly také vyměněny
hlavní šoupata a uzávěry a celý vodovodní sys‑
tém byl zokruhován.
Pokračujeme v zateplování bytových domů.
V letošním roce se toto bude týkat tří jed‑
novchodových bytovek. Dvou bytovek, nad
kterými byly v minulosti vybudovány nástavby –
č. p. 318 a 319 a jedné bez nástavby – č. p. 313.
U této bytovky se nám podařilo přesvědčit ČEZ,
aby se uskutečnila přeložka elektrického vedení
z konzol do zemního vedení.
Rekonstrukce části ulice Boženy Něm‑
cové – od křižovatky s ulicí Marie Majerové
až k vyústění na ulici Komenského je další
stavba, která bude v nejbližších dnech zahá‑
jena. Na tuto akci již bylo dvakrát vypsáno
poptávkové a výběrové řízení, avšak reakce
oslovených firem byly zcela neadekvátní v po‑
rovnání s rozpočtovou cenou za dílo. Touto
rekonstrukcí se vyřeší a zcela zmizí neutěšený
a dosti nebezpečný stav levostranného chod‑
níku při nemovitostech p. Lukáše, p. Suchého
a p. Kriegelsteina.
V další etapě v rámci úprav a rekonstrukcí
v areálu ZŠ máme od konce letošního března
připravenou projektovou dokumentaci na
celkovou úpravu šaten, sociálního zařízení
a ostatních místností u tělocvičny včetně vý‑

měny inženýrských sítí. V nejbližší době se
uskuteční poptávkové a výběrové řízení na
dodavatele této stavby a po dohodě s vede‑
ním školy se určí začátek realizace. Počítáme
s tím, a bude to také v zadávacích podmínkách,
že stěžejní, hlavní práce se uskuteční v prázd‑
ninových měsících s termínem dokončení za‑
čátek školního roku.
Již od loňského podzimu jsme vstoupili do
jednání s arch. Marešem a arch. Kubjátovou,
kteří by dle referencí měli mít zkušenosti s na‑
vrhováním a projektováním dětských hřišť.
Máme vytipované celkem čtyři místa, kde by‑
chom chtěli vybudovat tato zařízení. Ve druhé
polovině letošního března nám byly tyto čtyři
návrhy představeny. Následně je vyhodno‑
tíme, řekneme svoje připomínky a poznatky
a necháme zpracovat projektovou dokumen‑
taci. Pro vlastní realizaci se budeme snažit
získat a využít finance s patřičného dotačního
titulu.
Po mnoha konzultacích s rybáři a firmami,
bylo rozhodnuto, že stávající, nevyhovující
a nefunkční výpustní objekt v rybníku HRÁZ,
bude sanován a nahrazen novým, osvědče‑
ným, prefabrikovaným, výpustním objektem,
s patřičnou úpravou dna. Po dokončení bude
to samé následovat i na rybníku OVČINSKÁ.
To jsou další dvě stavby, které nás letos také
čekají.
Další stavbou, která je ve fázi projektování
je problém s hlavním vodovodním řadem ve‑
doucím od vrtů do vodojemu nad naší obcí.
Toto trubní vedení prochází těsně za želez‑
ničním přejezdem pod T křižovatkou silnic
III. třídy směrem na Dnešice, Dobřany a do

pórobetonky. Dále podchází drážní těleso
a vyúsťuje v šachtě u navrženého budoucího
prodlouženého chodníku na parkoviště. Pro‑
blém je hlavně v tom, že stávající vodovodní
potrubí je ještě z azbestocementu bez signál‑
ního vodiče, takže se trasa potrubí nedá dost
přesně vytyčit.
Novostavba Správního a společensko kul‑
turního centra je nejvýznamnější investiční
akcí pro naši obec. V současné době je vydáno
územní rozhodnutí, které už nabylo právní
moci. Dále byla podána žádost o vlastní sta‑
vební povolení. Byla také podána žádost o Vo‑
doprávní povolení stavby. To se týká rozdělení
a přeložky kanalizačních řadů v prostoru bu‑
doucí stavby. Současně probíhají projekční
práce na prováděcí dokumentaci stavby.
Na Hradčanech bylo úspěšně dokončeno
síťování parcel zakončeného kolaudací vo‑
dovodu. Oslovili jsme našeho zpracovatele
územního plánu arch. Fáru o zpracování regu‑
lativu na výstavbu RD v této lokalitě. Byla také
zpracována PD na místní komunikaci, vedoucí
od p. Macnera směrem k ČOV a napojující se na
komunikaci nad novými stavebními parcelami,
s odbočkou do slepé ulice k p. Rendlovi.
Vážení spoluobčané, v mém článku jsem se
rozepsal jen o těch větších investicích. Samo‑
zřejmě, že připravujeme a řešíme i další akce
do nejbližší budoucnosti.
Závěrem mého článku bych vás chtěl vyzvat,
abyste měli trpělivost a pochopení pro prová‑
dějící firmy, které budou realizovat výše jme‑
nované stavby.
Jiří Kučera
starosta obce
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část 17. – VRCH ZÍSKÁVÁ NOVOU PODOBU
nosti. V dobách meziválečných zde
trávili mnoho času místní sportovci,
neboť pod dnešní zatravněnou plo‑
chou je ukryto rozsáhlé sportovní
cvičiště. V archivu nalézáme množ‑
ství fotografií, na kterých při svých
veřejných vystoupeních vynikají
například sokolští cvičenci. Kaple
pak čněla nad místem jako barokní
solitér.
Záměr vytvořit zde klidný park,
jakési naučné arboretum, si získává
stále více spoluobčanů a již nyní se
na místo stahují k četným hrám děti
z přilehlé části obce. Prostor mají do‑

Svá životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V březnu

Pavel Hajžman
Jaroslav Kastl
Miloslava Stehlíková (U Keramičky)
Jindřiška Živná
Gertruda Šilingová (U Keramičky)
Marie Kaslová (U Keramičky)
Jaroslav Mukenšnábl
Anna Kaderová
Jaroslav Švajcr
Milada Fuxová

V dubnu

Václav Hodan
Jaroslav Petele
Jaroslav Petr
Marie Kaslová
Aloisie Krátká
Jiřina Václavíková (U Keramičky)
Josef Deraha (U Keramičky)
Jaroslava Veinfurtová
Jaroslava Pružincová
Jiřina Kalinová
Františka Böhmová (Hradčany)
Jarmila Videmanová

V květnu

Anna Vokáčová
Anna Dolanská
Mária Arvajová
Květoslava Fořtová (U Keramičky)
Josef Markovič
Libuše Majerová
Marie Koskubová (Hradčany)
Antonín Kozák
Libuše Mašátová
Amília Navrkalová
Miroslav Svoboda
Václav Palma
Vlasta Sladká
Květa Přibáňová
Libuše Křenová

V červnu

František Hodl
Helena Hirschová
Blažena Havelková
Ján Arvaj
Miroslav Úbl
Věra Böhmová (Hradčany)

81 let
82 let
82 let
82 let
84 let
85 let
86 let
87 let
88 let
92 let

80 let
80 let
81 let
81 let
82 let
83 let
84 let
84 let
86 let
90 let
93 let
95 let

75 let
75 let
80 let
80 let
82 let
83 let
84 let
84 let
84 let
84 let
84 let
85 let
87 let
89 let
85 let

75 let
81 let
81 let
81 let
84 let
88 let

Srdečně blahopřejeme!

Příjemné oteplení velikonočních svátků
svádělo k procházkám a mnohým ob‑
čanům se tak poprvé naskytl pohled na
úpravu veřejného prostoru v blízkosti
místní kaple. Kultivační snahy probíhaly
v uplynulých měsících cíleně. Výřez ná‑
letových dřevin, neprospívajících stromů
a keřů je začátkem cesty k ozvláštnění
tohoto prostoru. Po téměř osmdesáti le‑
tech máme možnost nahlédnout na toto místo
v téměř identické podobě. Tehdy byl Vrch
opravdovou holinou, využívanou především
k pastvě domácího dobytka a protkán sítí cest,
po kterých se hospodáři dostávali na své pol‑

plnit jednoduché herní prvky, lavičky, ohniště
a časem snad i umělecká díla. Pověstnou třeš‑
ničkou na dortu by v samotném závěru mohla
být i odborná rekonstrukce samotné kaple.
Ladislav Bechyňský

Opustili nás

Vzpomínáme!

V prosinci
Karel Veit

72 let

V lednu
Jindra Wolgemuthová
Josef Havelka

64 let
82 let

V únoru

Václav Louda
Anna Fořtová
Josef Švajcr
Miloslav Švajcr

V březnu

Anna Pošarová
Jaroslava Jíchová
Jan Živný
Marie Frýbertová

99 let
78 let
72 let
72 let

Pavla Lokajíčková, OÚ – evidence obyvatel
78 let
82 let
65 let
86 let

Svým blízkým mohou pozůstalí nechat za‑
zvonit poslední hodinku v kapli Panny Marie.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na
tel. 721 747 966.

Chlumčanský občasník

3

Bytové hospodářství
Vážení nájemníci,
V dnešním příspěvku na téma obec a nájemní
byty se chci zaměřit na právní legislativu, která
tuto oblast upravuje a kde v posledních letech
došlo k významným změnám. Ne všichni do‑
sud zaregistrovali, jak často vidím v praxi, že
základní právní normou, která upravuje vztahy
mezi pronajímatelem a nájemcem je občanský
zákoník, neboli zákon č. 89/2012 Sb. V souladu
s tímto zákoníkem jsou koncipovány i nové
nájemní smlouvy, které s Vámi obec uzavírá.
V občanském zákoníku se tématu nájmu vě‑
nuje oddíl 3 „Nájem“ a to od § 2201, vlastnímu
nájmu bytu pak § 2235 a další. Nový občanský
zákoník, ale současně zrušil i dosavadní le‑
gislativu v této oblasti a tedy mimo jiné i na‑
řízení vlády č. 258/1995 Sb., které do té doby
vymezovalo rozsah finanční účasti nájemce
na úhradě oprav v bytě. V tomto přechodném
období tj. od nabytí účinnosti nového ob‑
čanského do 31. 12. 2015, jsme se ale nadále
v praxi řídili výše uvedenou vyhláškou a její
text byl prakticky celý uveden v příloze č. 1 no‑
vých, nájemních smluv, uzavíraných obcí.
Jak jste ale nyní již možná zaregistrovali,
k 1. 1. 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády
č. 308 ze dne 26. 10. 2015, které vymezuje
pojmy běžná údržba a drobné opravy souvise‑
jící s užíváním bytu a to v návaznosti na platný
občanský zákoník. Toto nařízení Vám nyní pře‑
tiskujeme, abyste měli možnost se s ním sezná‑
mit a aby do budoucna nedocházelo zbytečně
k nedorozuměním při objednávání a přede‑
vším úhradě drobných oprav a běžné údržby.
Uvedené pojmy je nutné rozlišovat. V zásadě
lze říci, že to, co zahrnuje pojem běžná údržba,
si plně hradí nájemník, zatímco u oprav se vy‑
mezuje pojem drobná oprava, kterou hradí
sice také nájemník, ale je zde stanovena její
maximální výše. Závěrem připomínám, že text
tohoto nařízení je nutno posuzovat v kontextu
s občanským zákoníkem.
Ing. Jaroslav Boháč, ředitel BH

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. října 2015
O vymezení pojmů běžná údržba a drobné
opravy související s užíváním bytu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2015
Sb., občanský zákoník:

§1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu

§2
Běžná údržba bytu
Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování
a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu,
které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde
zejména o malování, opravu omítek, tape‑
tování a čištění podlah včetně podlahových
krytin, obkladů stěn a čištění zanesených od‑
padů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou
údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve
funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění

předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola
funkčnosti termostatických hlavic s elektronic‑
kým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře
včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vo‑
dovodních baterií s elektronickým řízením.

§3
Drobné opravy bytu
Za drobné opravy se považují opravy bytu
a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vy‑
bavení součástí bytu a je ve vlastnictví prona‑
jímatele, a to podle věcného vymezení nebo
podle výše nákladů.

§4
Drobné opravy podle věcného vymezení
Podle věcného vymezení se za drobné opravy
považují
a) opravy jednotlivých vrchních částí pod‑
lah, opravy podlahových krytin a výměny
prahů a lišt,
b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a je‑
jich součástí, kování a klik, výměny zámků
včetně elektronického otevírání vstupních
dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a ža‑
luzií u oken zasahujících do vnitřního pro‑
storu bytu,
c) opravy a výměny elektrických koncových
zařízení a rozvodných zařízení, zejména
vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domá‑
cích telefonů, zásuvek rozvodů datových
sítí, signálů analogového i digitálního te‑
levizního vysílání a výměny zdrojů světla
v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení
pro příjem satelitního televizního vysílání,
opravy audiovizuálních zařízení sloužících
k otevírání vchodových dveří do domu,
opravy řídicích jednotek a spínačů venti‑
lace, klimatizace a centrálního vysavače,
opravy elektronických systémů zabezpe‑
čení a automatických hlásičů pohybu,
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu
plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) opravy a výměny uzavíracích armatur na
rozvodech vody s výjimkou hlavního uzá‑
věru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
f) opravy a certifikace bytových měřidel po‑
dle zákona o metrologii nebo zařízení pro
rozdělování nákladů na vytápění a opravy
a certifikace bytových vodoměrů teplé
a studené vody, opravy hlásičů požáru
a hlásičů kouře, opravy regulátorů prosto‑
rové teploty u systémů vytápění umožňují‑
cích individuální regulaci teploty,
g) opravy vodovodních výtoků, zápachových
uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích
baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umy‑
vadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů,
kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů,
infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných
a přistavěných skříní,
h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elek‑
třinu, kouřovodů, kotlů etážového topení
na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kou‑
řovodů a uzavíracích a regulačních armatur
a ovládacích termostatů etážového topení;
nepovažují se však za ně opravy radiátorů
a rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uve‑
dených v písmenech g) a h).

§5
Drobné opravy podle výše nákladů
Podle výše nákladů se za drobné opravy
považují další opravy bytu a jeho vybavení
a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich
součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže
náklad na jednu opravu nepřesáhne částku
1 000 Kč. Provádí
‑li se na téže věci několik
oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe
navazují, je rozhodující součet nákladů na
související opravy. Náklady na dopravu a jiné
náklady spojené s opravou se do nákladů na
tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

§6
Roční limit nákladů
(1) Přesáhne
‑li součet nákladů za drobné
opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním
roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podla‑
hové plochy bytu, další opravy v daném
kalendářním roce se nepovažují za drobné
opravy.
(2) Podlahovou plochou bytu se pro účely to‑
hoto nařízení rozumí součet podlahových
ploch bytu a všech prostorů, které jsou
s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud
jsou užívány výhradně nájemcem bytu;
podlahová plocha sklepů, které nejsou
místnostmi, a podlahová plocha balkonů,
lodžií a teras se započítává pouze jednou
polovinou.

Toto nařízení
1. ledna 2016.

§7
Účinnost
nabývá účinnosti

dnem

Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj: Ing. Šlechtová v. r.

Přijmeme řidiče
kamionu
Požadujeme řidičský průkaz
skupiny C + E,
profesní průkaz.
Jedná se o tuzemské přepravy
s každodenním návratem zpět
do Chlumčan.
V případě zájmu
volejte 720 208 325.
Chlumčanská doprava s. r. o.
U Keramičky 288
334 42 Chlumčany
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SDH Chlumčany
Hasičský bál

Masopustní průvod

13. 2. 2016 se za doprovodu živé kapely Atlas
uskutečnil tradiční Masopustní průvod obcí.
Zúčastnilo se 36 masek a nechyběl medvěd
ani vozík tažený koníky.
Průvod prošel celou obcí a v řadě domů

na ně čekalo nemalé pohoštění. Na konci
průvodu se u hasičské zbrojnice spálil Bakus
a masky se ohřály teplou polévkou.

Požár v Příchovcích
Dne 23. 1. 2016 se uskutečnil tradiční Hasičský
bál. Tato událost, musela být přesunuta mimo
naši obec, neboť naše obec po uzavření Kultur‑
ního domu nedisponuje tak velkým kulturním
zařízením. Pro Náš bál byl vybrán Kulturní dům
ve Vstiši.

Po vyhlášení poplachu KOPIS dne 26. 2. 2016
vyjela naše jednotka k požáru skladové firmy
ILV, s. r. o. v katastru obce Příchovice. Po pří‑

jezdu na místo události jednotka na pokyn ve‑
litele zásahu prováděla kyvadlovou dopravu
vody na místo zásahu.

Dětský maškarní rej

Byla sjednána autobusová doprava a jezdil
obecní transporter, takže o dopravu nebyla
nouze.
K tanci a poslechu zahrál dechový orchestr
Skalanka. Připravena byla bohatá tombola
i půlnoční vystoupení.
Děkujeme Všem sponzorům i ostatním,
kteří se zúčastnili.

Dne 5. 3. se v no‑
vém klubu Black
rose
(Vinárna
u Bílé růže) konal
dětský maškarní
rej. Zúčastnilo se
67 dětí od těch
nejmenších až po ty starší. Mohli jsme vidět
nejrůznější masky od Berušek, princezen, zví‑
řátek až po fotbalisty, vodníky a čarodějnice.

Připraveny byly
soutěže, vyhlašo‑
vala se tombola,
hodnotila se nej‑
lepší maska a tak
ani jedno z dítek
neodešlo z prázd‑
nou. Děti měly zajištěné i občerstvení v po‑
době točené limonády a malého zákusku.

Maškarní rej pro dospělé

ČIŠTĚNÍ SEDACÍCH SOUPRAV,

KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO
NÁBYTKU MOKROU TECHNIKOU –

PROF. STROJEM.

DUBEN–ŘÍJEN
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ AUT.
objednávky na TEL: 775

285 102

S pozdarvem Zuzana Nesnídalová

A večer patřil pro změnu dospělým. K tanci
a poslechu zahrála kapala Agens rock. A do‑
spělí se vyřádili stejně jako děti. I na tomto
maškarním se hodnotili nejlepší masky a že

bylo z čeho vybírat.
Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši
přízeň a těšíme se na další akce s vámi.

Chlumčanský občasník
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Vývoz popelnic
Vážení spoluobčané.
V Chlumčanském občasníku č. 46 z října 2015
jsme na základě lživého obsahu anonymního
dopisu, vysvětlovali nájemníkům v obecních
bytech celou problematiku týkající se nepla‑
tičů, rekonstrukcí, přidělování bytů atd.
Po čase mám opět pocit, že je
potřeba některým našim spolu‑
občanům objasnit situaci, která
nastala koncem ledna tohoto roku
a která se týkala čtrnáctidenního
vývozu popelnic. V první řadě je
třeba říci, že ze zákona se považuje
jako původce odpadu, který se na
katastru obce vyprodukuje, sama
obec. Ta má v této souvislosti povin‑
nost vytvořit občanům podmínky
pro ukládání jejich odpadu (sběrné
dvory, kontejnery na tříděný odpad)
a zprostředkovat prodej známek na
vývoz popelnic od konkrétní společ‑
nosti, která vývoz odpadu zajišťuje. Jistě bu‑
dete se mnou souhlasit, že toto, je v naší obci
zajištěno. Dále je třeba si uvědomit, že pláno‑
vací a zúčtovací období pro firmy zabývající se
vývozem odpadu (v našem případě se jedná
o firmu ZKS Plzeň), je kalendářní rok a od toho
se samozřejmě vývozy popelnic odvíjí. Tímto
se dostáváme k tomu, o čem chci hovořit.
V pátek 29. ledna nedošlo od firmy ZKS
k vývozu popelnic u těch spoluobčanů, kteří
mají vývoz popelnice 1 × za 14 dní. Okolo této
situace vznikla taková, řekl bych bouřka, že
jsme nestačili občanům na jejich dotazy ani
odpovídat. Když už jsme považovali celou věc
za vysvětlenou a uzavřenou, tak se dozvím, že
někteří občané se v této souvislosti nadále
vyjadřují v tom smyslu, že si z lidí děláme
jen srandu, za ty velké peníze, co bereme na
úřadu, nic neděláme a nejsme schopni zajistit
ani vývoz popelnic. K odměnám uvolněných
zastupitelů obce jsem se v minulosti již také
vyjadřoval a jen pro připomenutí tyto odměny
jsou tvořeny tabulkově a podle počtu obyva‑
tel jednotlivých měst a obcí a nikdo z uvolně‑
ných zastupitelů naší obce nepobírá odměnu
ani vyšší, ani nižší, než jaká je stanovená záko‑
nem. A teď již k samotnému objasnění situace.
Již minimálně 10 roků je čtrnáctidenní vý‑
voz popelnic v obci Chlumčany prováděn vždy
v LICHÉM TÝDNU a to je neoddiskutovatelný
fakt. Nabízí se tedy otázka: „Proč 29. ledna
letošního roku požadovali ti občané, kterých se to týká a kteří mají vývoz popelnice
zaplacen 1 × za čtrnáct dní, vývoz své popelnice, přestože tento týden je podle kalendáře sudý a nikdo vývoz z lichých týdnů
na sudé nezměnil?“ Odpověď zdá se, ne‑
bude tak jednoznačná. V první řadě by nebylo
na místě obviňovat ty, již zmiňované občany
z toho, že si neohlídali konec roku a nepodívali
se, jak na sebe poslední týden starého a první
týden nového roku navazují. Podle zjištění se
totiž výrobci kalendářů rozcházejí v tom, že
některé kalendáře uvádějí jako poslední tý‑
den roku 2015 týden číslo 52 a jiné, v tomto
případě ty správné, končí týdnem číslo 53.
Jak je to možné, nevím, a tato otázka by měla
spíše směřovat přímo k výrobcům kalendářů.
Nicméně tímto kalendářem se řídíme na obci

a podle tohoto kalendáře má nastaven vývoz
popelnic také firma ZKS. Bez ohledu na to,
jak šly po sobě týdny v minulých letech, tak
v tomto roce tedy platí a je to v každém le‑
tošním kalendáři, který nemá tiskovou chybu,
že posledním týdnem starého roku byl týden
číslo 53 (lichý) a prvním týdnem no‑
vého roku byl týden číslo 1 (lichý). To
znamená, že ti spoluobčané, kteří
měli v obou těchto týdnech popel‑
nici na vývoz připravenou, tak jim
byla vyvezena dvakrát po sobě. Pro‑
tože patřím mezi ty, kteří mají vývoz
popelnice zaplacen každý týden, tak
se mne tyto situace osobně netýkají,
ale na základě toho, co jsem uvedl,
chápu, proč u většiny již zmiňova‑
ných občanů k tomuto omylu došlo.
K tomu je potřeba ještě uvést, že šest
let zpátky končily staré roky 52. (su‑
dým) týdnem a po němž nastupoval
1. (lichý) týden v novém roce. Vývozy na sebe
plynule navazovaly a občané nemuseli nic ře‑
šit. Ale stalo se. Jak je vidno, tak i něco tako‑
vého se může přihodit, a podle toho se k tomu
také obec postavila. Těm občanům, kterých
se to týkalo, a měli popelnice přeplněné, byla
pracovníky obce část odpadu z popelnic ode‑
brána, odvezena do sběrného dvora a s firmou
ZKS bylo domluveno, že následující týden
budou tyto popelnice vyvezeny i s tím odpa‑
dem, který bude navíc připraven v pytli vedle
popelnice.
Tímto bych se chtěl zeptat, všech těch, kteří
již zmiňované řeči po obci šířili a kteří se, jak
doufám, v tomto článku poznají: „kde udělala
obec chybu a čím si z vás dělali zaměstnanci obce, či zastupitelé srandu“?
Jde o to, vážení spoluobčané, že když se
něco takového stane, tak by podle mého
názoru měli ti jedinci zkusit chvíli přemýšlet,
proč se tomu tak stalo a ne hned reagovat
tím způsobem, že budu svoji chybu svádět na
někoho jiného. Takže proč to nehodit rovnou
na zástupce obce, že? To je přece nejsnadnější
a navíc jsou, jak je dnes moderní říkat, placeni
z vašich daní.
Skutečně nevím, jestli to takhle funguje
i v jiných obcích, či městech. Jsem však pře‑
svědčen o tom, že tento fenomén je u nás tak
silně zakořeněn, že najít účinný prostředek na
jeho zničení bude trvat možná ještě několik
generací. Mluvím o fenoménu pomlouvání,
závisti a laciné vychytralosti. Co chtít kupří‑
kladu po těch lidech, které nic nezajímá, o nic
se nestarají, umí jen kritizovat a přitom si za
čtvrt století ještě nestačili všimnout, že už ne‑
jsou Národní výbory, ale Obecní úřady.
Co říci na závěr. Zpěvačka Marta Kubišová
vyjadřuje ve své Písni pro Martu přání pro
všechny lidi se slovy: „Zloba, závist, zášť,
strach a svár ty ať pominou, ať už pominou…“ Moc bych jí ze srdce přál, aby se spl‑
nění svého přání dožila. Když však vidím, jak se
dnes lidé k sobě chovají a to nemám přímo na
mysli to, o čem jsem psal, tak se nemohu zbavit
dojmu, že toto její přání zůstane ještě dlouho,
dlouho nesplněné.
Jiří Šebek
místostarosta obce

Něco pro
pobavení,

ale hlavně k zamyšlení
Hodnotový svět předchozích generací znal
takzvané Sedmero hlavních hříchů.
Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo,
nestřídmost (obžerství) a lenost.
Postupem času se jejich obsah proměnil do
dnešní podoby a z pýchy se stalo zdravé se‑
bevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň,
závist v boj o spravedlnost, hněv ve zdravou
reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo v prevenci proti neurózám, lenost se pro‑
měnila v prokrastinaci (výrazná a chronická
tendence odkládat plnění povinností a úkolů
na pozdější dobu).
Díky této moderní nomenklatuře se zbavil
starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme
‑li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé,
skoro archaické pojmy jako hulvátství, které
se změnilo ve svobodu projevu, okrádání
definované jako svobodný trh, zanedbanou
výchovu dětí jakožto tvorbu vlastního ná‑
zoru potomstva, neúctu k tradici proměnou
ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se před‑
sudků, nacházíme se v aktuálně nám známém
prostředí uprostřed Evropy. K tomu je nutno
dodat, že svoboda se povýšila na svévoli jed‑
notlivce, tolerance se proměnila v ustupování
zlu a korektnost v povinný názorový koridor.
redakce

U nás v mateřské
škole

Zima už je za námi a teď se všichni těšíme
na teplo. Je pravda, že v minulých měsících
jsme moc sněhuláků na zahradě školky ne‑
postavili a ani klouzání jsme si neužili. Ale je
spousta jiných témat, kterými se můžeme
ve školce zabývat. Například, jak to vypadá
v našem těle, proč se střídá den a noc, jak se
starat v zimě o ptáčky. Nejvíc jsme si ale užili
únorový karneval. Každá třída měla jiné téma
kostýmů. Berušky si vytvořily ve třídě Ledové
království, Včeličky létaly vesmírem a Koťata si
připomněla různé pohádky prostřednictvím
jejich hlavních hrdinů. Plnili jsme různé úkoly
a ani rodiče nezaháleli. Nechyběly společné
tanečky a promenáda v maskách. A tady mu‑
sím poděkovat hlavně rodičům. Protože pře‑
vleky, které vytvořili dětem, byly originální
a úžasné. Užili jsme si spoustu legrace, a to
bylo nejdůležitější.
Teď je před námi jaro. V dubnu se zaměříme
hlavně na bezpečné chování v silničním pro‑
vozu, navštíví nás i policie. Zavítáme k našim
hasičům a do knihovny. Zahrada také nebude
zahálet. Předškoláky čeká předplavecký výcvik
v Klatovech a rozloučení s mateřskou školou.
Přijedou i divadla s různými pohádkami. Je
toho hodně a my doufáme, že nám bude přát
nejen zdraví, ale i počasí.
Napsala Dagmar Zápotocká
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ořádá u příleežitosti Měssíce

mysliivosti

v sobotu
u 25.čeervna 2016
2

v arreálu mysliv
vny

Prograam:

Zaahraje couuntry kapeela Spol. a Žíla

[od 17 hoodin] coun try muzikka nejvyššíí kvality

Vystouupení Chhlumčanskkých orienntálek

[od 18,30 hodin] Taaneční kreacce děvčat 5 + až 25 -

Huudební uskkupení ČE
ENDA BAND
B

[od 19 hoddin] Tanečční skupinaa hrající ve dvou, třec h, čtyřech ……
Podle velikkosti dopraavního prosstředku,

„Vstupn
né dobrovolnné“
Našše radost z Vaší
V
návštěvvy nezná meezí!!!

!!!!! Obbčerstvení zaajištěno !!!!!!
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Kalendář akcí
DUBEN
2. 4.
3. 4.
9. 4.
9. 4.

15. 4.
16. 4.
16. 4.

17. 4.
23. 4.
26. 4.
26. 4.

30. 4.
30. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST–Lhota od 10.00 hod.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“–Nepomuk „B“ od 15.00 hod.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“–Strážov od 16.30 hod.
Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA
8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici
SDH Chlumčany.
KPOZ – SETKÁNÍ SENIORŮ.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST–Dobřany od 10.00 hod.
Myslivecký spolek OBORA – UKLIĎME
SVĚT, UKLIĎME ČESKO úklid černých
skládek ve spolupráci se ZŠ, obcí a širo‑
kou veřejností.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“–Žinkovy od 16.30 hod.
Oddíl kopané – mistrovské utkání „ A“–
Merklín od 17.00 hod.
ŠSK ZŠ Chlumčany – okresní kolo – vy‑
bíjená dívky 1. stupeň ZŠ.
ŠSK ZŠ Chlumčany – Mc DONALDŚ CUP
okresní kolo v minikopané 1. stupeň
ZŠ – hřiště TJ Keramika
Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
Měčín od 17.00 hod.
SDH Chlumčany – STAVĚNÍ MÁJKY
v 16.00 před hasičskou zbrojnicí, občer‑
stvení zajištěno.

KVĚTEN
1. 5.

7. 5.
7. 5.

7. 5.
8. 5.
14. 5.

14. 5.
15. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
28. 5.
28. 5.

28. 5.

KPOZ – PRVOMÁJOVÝ POCHOD
k rybníku „Šavlice“. Sraz účastníků ve
13.00 hodin u základní školy.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST–Stod od 10.00 hod.
SDH Chlumčany – MÁJOVÉ POSEZENÍ
PŘI MUZICE od 13.00 hod. před hasič‑
skou zbrojnicí spojené s návštěvou
veteránů.
KLADENÍ VĚNCŮ K PAMÁTNÍKU
PADLÝCH.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“–Kasejovice od 17.00 hod.
Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA
8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici
SDH Chlumčany.
Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
Losiná od 17.00 hod.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“–Dobřany od 17.00 hod.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST–Střížovice od 10.00 hod.
ZŠ – Den otevřených dveří.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“–Vstiš od 17.00 hod.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“–Starý Smolivec od 17.00 hod.
Oddíl kopané – taneční zábava na
koupališti v Horní Lukavici. Čas a kapela
bude upřesněno.
SDH Chlumčany – DĚTSKÝ DEN – Cesta
z pohádky do pohádky od 15.00 před
HZ.
KPOZ – ZÁJEZD (termín a místo bude
upřesněno).

ČERVEN
4. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST–Sl. Spoje od 10.00 hod.
5. 6. Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“–Radkovice od 17.00 hod.
11. 6. Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
Chanovice od 17.00 hod.
11. 6.–12. 6.
ZŠ – Pouťová výstava dětských prací.
11. 6. Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA
8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici
SDH Chlumčany.
12. 6. KPOZ – pouťové setkání s dechovkou.
18. 6. SDH Chlumčany – Oslavy 125 let SDH
Chlumčany.
19. 6. Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“–Blovice „A“ od 17.00 hod.
23. 6. ŠSK ZŠ Chlumčany – florbal, okresní
kolo – 1. stupeň ZŠ 4.–5. ročník.
23. 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE od 19.00 hod.
24. 6. ŠSK ZŠ Chlumčany – florbal, okresní
kolo – 1. stupeň ZŠ 1.–3. ročník.
25. 6. Myslivecký spolek OBORA – MY‑
SLIVECKÝ DEN areál myslivny od
18.00 hodin.
Klub biatlonu – Region. závod
Č. P. v letním biatlonu, bude upřesněno.
ZŠ Chlumčany – Letní koncert CHDS
Rarášci a Tamtamy v kapli.

ČERVENEC
9. 7.

Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA
8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici
SDH Chlumčany.
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AUTO PLUS – VEIT PAVEL
Boční 46, Chlumčany, 334 42

ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 31. března 2016 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže.

• OPRAVY vozů všech značek
a prodej náhradních dílů

Zastupitelstvo obce Chlumčany:

• KLIMATIZACE plnění, opravy, desinfekce
• DIAGNOSTIKA a servisní prohlídky
všech vozidel
• PNEUSERVIS kompletní služby,
prodej pneu za internetové ceny
• PŘÍPRAVA a zajištění STK + EMISE
• VYŘÍZENÍ pojistných událostí včetně
autoskel a zapůjčení náhradního vozidla

A)
1.
2.
3.
4.
5.

• POJIŠTĚNÍ vozidel
(příklad: Fabia 1.4 za 1 220 Kč,
Octavia diesel 1.9 za 1 550 Kč)

6.

možnost kalkulace a uzavření na
WWW.AAPP.CZ

7.

Kontakt: 608 066 366

app@volny.cz
www.AAPP.cz

8.

9.

• 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

10.
11.
12.
13.
14.
15.

• 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

16.
B)
1.
2.
3.
C)
1.
2.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 31. 3. 2016.
Zprávu z mezidobí od 16. 12. 2015 do 31. 3. 2016.
Zprávu starosty.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Chlumčany za výkon funkce dle nařízení vlády
č. 247/2015 Sb. ze dne 16. března 2015 s platností od 1. 4. 2016.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok
2016 ve výši 142 200 Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu na pozemcích obce p. č. 1553, 1559, 1560, 1591 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro vybudování
přívodu elektrické přípojky pro pozemek p. č. 415/6 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Prodej části pozemku p. č. 1021/10 o výměře 1 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic Janě Bardounové, Boční
44, Chlumčany za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Vy‑
věšeno 14. 3. 2016. Sejmuto 31. 3. 2016.
Prodej části pozemku p. č. 1466 o výměře 474 m2, odděleného od původní výměry 1 821 m2 přileh‑
lého k pozemku p. č. 1467 v k.ú. Chlumčany u Přeštic se všemi právy a povinnostmi kupujícímu Pe‑
tru Kejmarovi, Pod Záhorskem 672/18, 301 00 Plzeň-Severní Předměstí za cenu 10 Kč/m2. Vyvěšeno
14. 3. 2016. Sejmuto 31. 3. 2016.
Odkoupení pozemku p. č. 450/1 o výměře 228 m2 od Miroslava Dvořáka, Ke Kapli 49, Chlumčany za
cenu 100 Kč/m2.
Odkoupení pozemku p. č. 1048/3 o výměře 185 m2 od K‑Immoinvest, Tylova 710/49, 310 00 Plzeň
‑Jižní Předměstí, patřící manželům Kreinerovým za cenu 50 Kč/m2.
Odkoupení pozemku p. č. 1842 o výměře 474 m2 od Petra Kejmara, Pod Záhorskem 672/18,
301 00 Plzeň-Severní Předměstí za odhadní cenu 10 Kč/m2.
Veřejnoprávní smlouvu na příspěvek pro SDH Chlumčany na činnost v roce 2016 ve výši 29 000 Kč.
Veřejnoprávní smlouvu na příspěvek pro Chlumčanské orientálky na činnost v roce 2016 ve výši
40 000 Kč.
Veřejnoprávní smlouvu na příspěvek pro Myslivecký spolek Obora Chlumčany na činnost v roce
2016 ve výši 35 000 Kč.
Veřejnoprávní smlouvu na příspěvek pro TJ Keramika Chlumčany na činnost v roce 2016 ve výši
573 000 Kč.
Financování výstavby společenského centra prostřednictvím komerční banky, která předložila nej‑
výhodnější podmínky poskytnutí úvěru.
Bere na vědomí:
Zprávu KV o činnosti za rok 2015.
Změnu auditora obce z Ing. Ivana Vičara na Ing. Davida Vičara.
Žádost MUDr. Havlíčka o prodloužení provozní doby mateřské školy o velkých prázdninách.
Ukládá:
Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím
zasedání.
Projednat bezpečnostní situaci v obci, hlavně bezpečnost provozu na hlavních komunikacích, zjistit
možnosti zlepšení bezpečnosti občanů a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.

Z 13 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro:

13			proti: 0			zdrželo:

0

Usnesení schváleno.

Novinky ve sběru spotřebičů – mobilní svoz
Takzvaná elektronovela přinesla některé důležité změny týkajících se i měst
a obcí.
Nově smí přebírat elektrozařízení nebo
elektroodpady jen místo zpětného odběru vytvořené jejich výrobcem, dále
prodejce elektrozařízení nebo osoba
oprávněná ke zpracování (ne ke sběru)
elektroodpadů ve své provozovně.

Obce ani svozové firmy mezi těmito
subjekty vyjmenovány nejsou a ani nejsou považovány za držitele, jejichž povinnost je odevzdat buď na místo zpětného odběru, nebo přímo zpracovateli.
Držitelem je občan, který tuto povinnost
musí splnit a obec mu to může umožnit
tím, že zřídí místo zpětného odběru, za
které se považuje i mobilní svoz, pokud je

k němu uzavřena písemná dohoda s výrobcem nebo provozovatelem kolektivního systému.
ELEKTROWIN, a. s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu (velké
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí).

Chlumčanský občasník
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MD ELEKTRONIK spol. s r.o.
Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov

MD ELEKTRONIK spol. s r.o. je předním světovým výrobcem kabelových propojek pro automobilový
průmysl se sídlem v Chotěšově. Naše společnost se vyznačuje trvalým růstem, velmi vysokou mírou
inovací a vynikající kvalitou výrobků.

S nástupem ihned hledáme nové spolupracovníky na pozice:

SEŘIZOVAČ/MECHANIK
-

Seřizování a příprava strojů ve výrobě, údržba a drobné opravy
Kontrola strojů na jednotlivých pracovištích, odborná podpora výroby
Průměrná mzda po zapracování: 29 000 – 31 000 Kč / měs.

DĚLNÍK/-CE V ELEKTROTECHNICE
-

Práce vsedě, v čistém a moderním prostředí, třísměnný či turnusový provoz
Ruční kompletace kabelových propojek a obsluha výrobních strojů
Průměrná mzda po zapracování: 22 500 – 24 000 Kč / měs.

UKLÍZEČ/-KA
-

Možnost práce na brigádu či na stabilní hlavní pracovní poměr
Zabezpečení úklidu ve společných prostorách firmy, úklid ve výrobě, výměna a průběžné
doplňování spotřebního materiálu, průměrná mzda po zapracování: 13 000 – 15 000 Kč / měs.

Nabízíme:
-

-

Práce na hlavní pracovní poměr u největšího regionálního zaměstnavatele, 13. mzda, každoroční
navyšování mzdy, variabilní složka mzdy a docházkový bonus, po zapracování 5 týdnů dovolené a
smlouva na dobu neurčitou, finanční bonusy k životním i pracovním jubileím, benefitní karty na
sport, kulturu, rekreaci, vzdělávání, dotované závodní stravování
Dotovanou firemní dopravu: Plzeň, Sulkov, Líně, Zbůch, Vejprnice, Tlučná, Nýřany, Úherce, Zbůch,
Horšovský Týn, Křenovy, Staňkov, Vránov, Holýšov, Střelice, Hradec, Stod, Přeštice, Oplot,
Přestavlky, Dnešice, Černotín, Chlumčany, Dobřany

Pro více informací kontaktujte naše personální oddělení:
tel.: 377 198 999 (PO-PÁ 6-15 hod.)
e-mail: nabor@md-elektronik.cz / www.md-elektronik.de
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Fotbalová přípravka přivezla bronz
V neděli 21. 2. 2016 se chlumčan‑
ská fotbalová přípravka zúčastnila
halového turnaje v Plzni. Hala Lo‑
komotivy přivítala celkem čtrnáct
týmů.
Minimální počet inkasovaných
branek a vyrovnaný výkon při‑
nesl Chlumčanům šanci poprat se
o medaile. Kluci zaváhali jen v jediném zápase,
aby opět ožili v samotném závěru. V posledním

souboji s celkem Nýřan remizovali a tak o bron‑
zovém umístění rozhodoval dramatický penal‑

tový rozstřel. A zde byly Chlumčany
úspěšnější. Medaile na prsou našich
nejmladších sportovců byly odměnou
nejen jim samotným, ale jistě i trené‑
rům a rodičům.
Individuální ocenění si právem od‑
vezl chlumčanský gólman David Tomí‑
šek, který byl vyhodnocen nejlepším
brankářem celého turnaje.
redakce

Oddíl badmintonu v r. 2016
Období od ledna do
konce března bylo v od‑
díle badmintonu bohaté
na události, ale je třeba se
vrátit ještě ke konci roku
2015, kdy jsme uspořá‑
dali dva turnaje k Váno‑
cům a to pro děti 19. 12.,
kdy se uskutečnily dva
turnaje pro děti. Ti starší
hráli v Dobřanské hale

16 hráčů si celý den za čtyřmi stoly a s per‑
fektním občerstvením určitě užili konec roku.
Ve dvouhře zvítězil J. Vaněček před V. Chme‑
lířem a V. Prossrem! Ve čtyřhře pak zvítězila
dvojice B. Prosser–P. Šesták ze Dnešic a i zde
platí, že si všichni domů vedle hodnotných cen
odnesli i zážitky a dobrou náladu a to nám jde!
Již 8. 1. 2016 proběhla hodnotící schůze
oddílu badmintonu v zaplněné klubovně
v místní škole! Ne všichni pozvaní přijali naše
pozvání, ale to tradiční dobrou náladu při
této akci nemohlo pokazit. Vyhodnoceni byli
i zástupci jednotlivých kategorií, v žácích to
byl David Zápotocký, v dorostu Matouš Uh‑

třetí bod získal R. Takáč také ve dvouhře a to
bylo málo, protože poslední utkání bylo s ví‑
tězem základní části s Doubravkou „A“ a po‑
rážka 2:6. Opět bodoval ve dvouhře D. Kabát
a ve čtyřhře dvojice J. Dobrovolný–M. Takáč.
To znamená, že osud „áčka“ v nejvyšší krajské
soutěže je nejistý a bude se čekat na výsledek
baráží, ale to není v našich rukou.
Lépe si vedlo družstvo „B“. Ti v závěru po‑
razili Klatovy 4:0, když bodoval ve dvouhře
M. Uhlík a Z. Bártová. Ta vyhrála i mix s J. Va‑
něčkem a ten zas čtyřhru s P. Pitterem.
Na úplný konec pak vyhráli i na Doubravce
3:1, když bodoval mix J. Vaněček–V. Kukaňová,
ve dvouhře M. Uhlík a společně pak i ve čtyř‑
hře s J. Vaněčkem, což znamenalo 2. místo v zá‑
kladní části a dobrou pozici pro play‑ off.
5. 3. 2016 turnaj čtyřher a mixů v Mariánských
Lázních 2. místo v mixu, z 18 přihlášených
dvojic: J. Vaněček–Z. Bártová 3. místo čtyřhra
P. Pitter–J. Vaněček
Tři zástupci našeho badmintonu si zajeli
zahrát do Marianských Lázní a dali o sobě
a o Chlumčanech dost výrazně vědět! Byl to
těžký turnaj, ale úspěšný!

lík a badmintonistou roku 2015 se stal Michal
Takáč. V družstvech pak celek „B“ dospělých.
Schůze se vydařila a odstartovala tak rok
2016.

a mladší v Chlumčanech, protože kapacitně to
na jednom místě nešlo! Hrálo se stejně, jako
vloni ve stylu „Rodič žák“. Tím vzniklo 18 dvojic
a zapojeni byli tak i rodiče! Ve starších zvítězil
syn David s otcem Zápotocký a v mladších pak
Anička Dvořáková a pan Hrnčár. A nešlo jen
o výsledky, ale i o radost ze hry z různých sou‑
těží a pochopitelně i o nějaké ty dárečky pod
stromeček a ty dostali všichni zúčastnění.
21. 12. proběhl v místní tělocvičně jubilejní,
již 15. ročník turnaje pro dospělé ve stolním te‑
nise, který jsme uspořádali nově ve spolupráci
s oddílem tenisu.

Hned 9. 1. 2016 se naše družstva mladších žáků
zúčastnila přeboru družstev v Plzni a pod ve‑
dením trenéra M. Bejvla a vedoucího p. Hrn‑
čára přivezli do Chlumčan veliký úspěch na‑
šich nejmladších, kteří v konkurenci 12 celků
(i z Prahy) získali krásné 5.–6. místo, nejlepší
z Plzeňska. Body získávali všichni hráči tohoto
družstva a to Šimon Bejvl, Filip Vávra, Stela
Šambergrová a Anička Dvořáková, byl to
opravdu úspěšný vstup do roku 2016.
Na ně měli navázat mistrovská utkání našich
dvou družstev dospělých a to se v posledním
kole povedlo jen napůl.
Družstvo „A“ totiž v závěrečném kole pro‑
hrálo na BKV Plzeň těsně 3:5, když 2 × bodoval
D. Kabát ve dvouhře a ve čtyřhře s A. Majerem,

19. 3. 2016 Play‑ off družstev v Plzni
Naše druhé družstvo dospělých, až na vý‑
jimku značně omlazené, jelo do Plzně získat,
po čtvrté po sobě titul ve skupině „M“, ale
tento cíl to tentokrát rozhodně nebyl.
Ale tento celek ukázal svoje srdce a dokázal

to. Již v semifinále měl namále, vyrovnávali
jsme a v nastaveném zápase, pak vyhráli 3:2.
V mixu bodovala neporažená dvojice J. Vaně‑
ček–V. Kukaňová a vyrovnala čtyřhru J. Vaně‑
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i naší obce.
Pořadí: 1. Keramika Chlumčany, 2. Jupiter Pl‑
zeň, 3. S. Doubravka, 4. Z. B. Klatovy.

ček–M. Uhlík a nastavení bylo na našem mla‑
dém mixu M. Uhlík–V. Kukaňová.
K všeobecnému pře‑
kvapení to zvládli a my
byli ve finále, což jsme
tedy v plánu trochu měli,
ale tam nás čekal vítěz
základní části, celek Jupi‑
teru Plzeň, jasný favorit.
My se však nevzdali po
3,5 hodinách neuvěři‑
telného boje, pak zvedli
pohár vítězů nad hlavy.
Průběh byl úplně stejný,
vyhrál mix J. Vaněček–V. Kukaňová
a na 2:2 vyrovnala čtyřhra mužů
J. Vaněček–M. Uhlík. Pak opět nasta‑
vení a výhra našich mladých M. Uh‑
líka–V. Kukaňové v mixu. Většina zá‑
pasů byla na tři sety, ve finále jsme
utekli celkem ze 3 mečbolů, nikdo
nám nevěřil a po posledním míčku
zůstala celá hala v údivu, protože
badminton z Chlumčan se opět
prosadil a ukázal, že i přes omezené
tréninkové podmínky se s námi
musí stále počítat a tak to chceme
i v budoucnu. Všem hráčům i těm,
co pomohli v základní části – P. Pi‑
tter, Z. Bártová je třeba poděkovat za tento
úspěch a dobrou reprezentaci našeho oddílu

ROZPIS JARNÍCH
ZÁPASŮ TJ KERAMIKA
CHLUMČANY
oddíl kopané

Před uzávěrkou, turnaj mládeže v Dobřanech
2. 4. 2016.
Pod vedením našich trenérek Z. Krausové
a Z. Bártové se zúčastnila velice početná sku‑
pina našich dětí turnaje v sousedních Dob‑
řanech a naše
děti na prázdno
určitě
nevy‑
šly a přivezly
řadu předních
umístnění.
Z
výsledků:
1. místo čtyřhra
A.
Dvořáková–
Hasch (Dobřany),
2. místo M. Kabát,
3. místo L. Šti‑
chová, 3. místo A. Dvořáková, všichni ve dvou‑
hře, 2. místo čtyřhra D. Kraus–L. Špačková,
3. místo N. Samková–D. Fonhauser, A. Ně‑
mec–Černá (Dobřany) a 3. místo J. Mašát–Suk
(Dobřany).
Turnaj se vydařil, za pozvání
děkujeme J. Malému a hlavní po‑
řadatelce a organizátorce Martině
Ratajové.

SO 26. 3. 15.00:
CHL „A“–Dlouhá Ves, Chotěšov–CHL „B“
NE 3. 4. 16.30:
Svatobor Hrádek–CHL „A“,
CHL „B“–Nepomuk „B“
SO 9. 4. 16.30:
CHL „A“–Strážov, Předenice–CHL „B“
SO 16. 4. 17.00: Žákava–CHL „A“
NE 17. 4. 17.00: CHL „B“–Žinkovy
SO 23. 4. 17.00:
CHL „A“–Merklín, Letiny–CHL „B“
SO 30. 4. 17.00:
CHL „A“–Měčín, Klášter–CHL „B“
NE 8. 5. 10.15: Přeštice „B“–CHL „A“
NE 8. 5. 17.00: CHL „B“–Kasejovice
SO 14. 5. 17.00: CHL „A“–Losiná
NE 15. 5. 17.00: CHL „B“–Dobřany
SO 21. 5. 17.00: Starý Plzenec–CHL „A“
NE 22. 5. 17.00: CHL „B“–Vstiš

Další turnaje budou ještě násle‑
dovat, první v řadě je turnaj do‑
spělých a mládeže 16. 4. a 17. 4.
v Klatovech, ale o tom a o dalších
akcích oddílu badmintonu až zase
někdy příště. Všem, kteří po celou
sezonu v oddíle badmintonu fun‑
gují a pomáhají, vedení oddílu
děkuje za snahu a reprezentaci

SO 28. 5. 17.00:
CHL „A“–Starý Smolivec, Dvorec–CHL „B“
SO 4. 6. 17.00: Štěnovice–CHL „A“
NE 5. 6. 17.00: CHL „B“–Radkovice
SO 11. 6. 17.00:
CHL „A“–Chanovice, Lužany–CHL „B“
SO 17. 6. 17.00: Spálené Poříčí–CHL „A“

Chlumčan.

NE 18. 6. 17.00: CHL „B“–Blovice „A“

Jiří Vaněček

Rozpis mistrovských utkání TJ KERAMIKA CHLUMČANY na jaro 2016
datum
SO 12. 3.
NE 13. 3.
SO 19. 3.
NE 20. 3.
SO 26. 3.
NE 27. 3.
SO 2. 4.
NE 3. 4.
SO 9. 4.
NE 10. 4.
SO 16. 4.
NE 17. 4.
SO 23. 4.
NE 24. 4.
SO 30. 4.
NE 1. 5.
SO 7. 5.
NE 8. 5.
SO 14. 5.
NE 15. 5.
SO 21. 5.
NE 22. 5.

14.30
14.30
14.30
14.30
15.00
15.00
15.00
16.30
16.30
16.30
17.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
10.15
17.00
17.00
17.00
17.00

A
A - Tlučná
A - Dl. Ves
Sv. Hrádek - A
A - Strážov
Žákava - A
A - Merklín
A - Měčín
Přeštice B - A
A - Losiná
St. Plzenec - A

SO 28. 5. 17.00 A -St. Smolivec
17.00
17.00 Štěnovice - A
17.00
17.00 A - Chanovice
17.00
17.00 Sp. Poříčí - A
17.00

NE 29. 5.
SO 4. 6.
NE 5. 6.
SO 11. 6.
NE 12. 6.
SO 18. 6.
NE 19. 6.

B
14.30
15.00
14.30
14.30
15.00 Chotěšov - B
15.00
15.00
16.30 B - Nepomuk B
16.30 Předenice - B
16.30
16.30
17.00
B - Žinkovy
17.00
Letiny - B
17.00
17.00
Klášter - B
17.00
17.00
17.00 B - Kasejovice
17.00
17.00
B - Dobřany
17.00
17.00
B - Vstiš
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Dorost

10.00

Chod.Újezd - dor

10.00

dor - Lhota

14.00
10.00

Holýšov - dor
dor - Dobřany

10.00

Stříbro - dor

10.00

Tlučná - dor

10.00

dor - Stod

14.00

Kozolupy - dor

10.00

dor - Střížovice

Žáci

10.00
14.30

žáci - Žákava
Stod - žáci

10.00

žáci - Merklín

10.00
10.00
10.00

volno

Dvorec - B

10.00
10.00
B - Radkovice
Lužany - B

dor - Slovan PM
10.00
10.00

B - Blovice A

starší

Minižáci
mini

16.00
16.00
17.00
16.00
17.00

ml.+st.
mini - Vstiš
ml.+st
Merklín - mini
ml.
mini - Přeštice
ml.+st.
mini - Dobřany
ml.+st.
mini-Radkovice

17.00

volno
N.Ves - mini ml.

18.00
PA
15.4. Žákava - SG
PA
18.00
22.4.
SG - Lhota
18.00
PA
29.4. Dobřany - SG
18.00
PA
6.5.
volno - SG
PA
18.15
13.5.
SG - Stod
18.00
PA
20.5. Radkovice-SG
PA
18.00

27.5.

16.30

Lužany - mini st.

27.5.

SG - Blovice

PÁ
3.6.
PÁ
10.6.

16.00
17.00

ml.+st.
mini - Stod
ml.+st.
Chotěšov - mini

PA
3.6.
PA
10.6.
PA
17.6.

18.00
Přeštice - SG
18.00
SG - Holýšov
18.00
Sp.Poříčí-SG

PÁ
15.4.
PÁ
22.4.
PÁ
29.4.
PÁ
6.5.

PÁ

13.5.
PÁ
20.5.
PÁ

16.00
17.00

Stará garda

17.00

16.30
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Poradenství a služby v oblasti financí
Provozovny:

ulice Komenského naproti Základní škole Chlumčany

Otevřeno:

pondělí
8 - 13 a 16 - 19
čtvrtek
8 - 13 a 16 - 19
jinak kdykoli po předchozí domluvě

Kontakty:
Veronika Zíbarová

mobil:
e-mail 1:
e-mail 2:

739 303 661
veronika.zibarova@cmss-oz.cz
ing.veronika.zibarova@seznam.cz

Martin Zíbar

mobil:
e-mail:

721 203 904
m.zibar@alfafinance.cz

Oblasti poradenství a služeb:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

běžné účty, spořicí účty a termínované vklady
stavební spoření
penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření
půjčky, úvěry a hypotéky – účelové i neúčelové
pojištění aut – povinné ručení a havarijní pojištění
pojištění majetku – rodinné domy, byty, chalupy a chaty, sklady a garáže
pojištění odpovědnosti
životní, úrazová a riziková pojištění
cestovní pojištění
investice do cenných papírů i komodit

Ing. Veronika Zíbarová a Mgr. Martin Zíbar

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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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
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