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ZDARMA do Vašich schránek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme na konci čtyřletého volebního období, bilancujeme a hodnotíme, co se nám podařilo i nepodařilo splnit z našeho volebního
programu.
Plán investičních akcí byl vytvořen na základě našeho volebního programu a z potřeb
obyvatel naší obce. Další stavby přibyly nad
rámec plánu z důvodu vypsaných a vyhlášených dotačních titulů, které byly pro naši
obec přínosem a hlavně ekonomicky zajímavé
a byla by velká škoda je nevyužít. Ale byly také
investiční akce, které byly vyvolány provozováním a poruchami, i nepředvídatelnými jevy
a haváriemi.
Rozhodování o jednotlivých akcích nebylo
jednoduché, zvláště u těch neplánovaných,
vždy jsme zvažovali všechna pro i proti, jaký to
bude mít pro obec finanční efekt, pro jak velký
počet občanů to bude přínosem, atd. atd. Nechtěli jsme také, a to se nám skutečně podařilo,
aby investice šli jedním směrem, snažili jsme
se o jejich spravedlivé dělení do všech oblastí
a částí naší obce. Finance byly děleny do několika okruhů: – komunikace – bylo prostavěno
11,6 mil. Kč, inženýrské sítě – 2,5 mil. Kč; – obě
dvě sídliště – 11,7 mil. Kč; ZŠ – 6,3 mil. Kč; MŠ –
215 tis. Kč; Hradčany – 5,4 mil. Kč; ostatní potřebné investice pro obec – 4,8 mil. Kč. Celková
proinvestovaná suma je tedy 42,5 mil. Kč.
Vážení spoluobčané, po celé čtyřleté
funkční období jsme průběžně sledovali plnění
našeho volebního programu. Po vyhodnocení
jednotlivých bodů mohu s klidným svědomím
konstatovat, že se nám podařilo splnit volební
program z 98 %.

Ze splněných bodů programu uvedu
jen ty nedůležitější:
• Zateplování bytových domů
• Oprava chodníků a veřejného osvětlení
• Rekonstrukce místních komunikací – ul. Na
Kovárně, aj.
• Vytvoření zpevněných ploch v sídlištích pro
možnost parkování osobních automobilů
• Tvorba a rozvoj nového územního plánu
• Zpracování PD na úpravu zbývajících ulic
(Na Sadě, V Úvozu, část ul. B. Němcové,
U Stadiónu, Na Závisti, prodloužení chodníku k nádraží, aj.)
• Celková rekonstrukce obou hasičských
zbrojnic s využitím dotací
• Provedení zatrubnění odtoku z ČOV na
Hradčanech
• A mnoho ještě dalších

•

•

•
•

S nesplněných bodů programu jsou to:
rekonstrukce a úpravy ulic Na Vyšehradě, Na
Výsluní, Ke Kapli, Na Závisti – u těchto ulic je
nutné dořešit majetkové vztahy a poměry.
MŠ – celkové zateplení – čekalo se na vyhlášení dotace, vyhlášena teprve na jaře letošního roku, byla podána žádost o dotaci
a tu jsme skutečně letos na konci července
obdrželi. V současné době se dopracovává
předepsaná administrace a po schválení
bude provedeno výběrové řízení na provádějící firmu. Předpoklad je, že ještě letos
by se toto mohlo uskutečnit, popř. na jaře
příštího roku.
OÚ – celkové zateplení a výměna oken – řešení a provedení jako u MŠ
ZŠ – to samé platí také jako u MŠ a OÚ,
s tím rozdílem, že u této rozsáhlé investice
proběhne realizace od jara 2015. U všech
tří akcí je dotace ve výši 90 % uznatelných
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nákladů. Tak jak vidíte a čtete, vyplatilo se
posečkat na vyhlášení dotačního titulu.
Trvalé úpravy svažitých zemědělských
pozemků v bezprostřední blízkosti obce –
nesplněno jen z části – u lokality pod vodojemem. Úpravy budou navazovat na
rekonstrukci ulice Na Sadě, na kterou již
byla vypracována PD. Zdržení realizace
bylo způsobeno také souhlasem majitelů
sousedních nemovitostí (nedořešená dědická řízení). Skutečná realizace proběhne
na jaře 2015.

Aby seznam investic byl objektivní a úplný,
je tedy také nutné vypsat i akce a stavby, které
byly zrealizovány nad rámec našeho volebního programu:
• Celková rekonstrukce Dobřanské ulice
• Boční ulice
• ulice u hřiště
• ulice pod p. Hodinářem
• Ulice U Stadiónu – rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek
• Ulice Lukavická – rekonstrukce chodníků, vodovodu, veřejného osvětlení
• Ulice Na Závisti – protipovodňové opatření
• Ulice V Úvozu – sjezdová rampa pro kočárky
přes ul. Komenského, PD – rekonstrukce
opěrné zdi, výměna kanalizačního a vodovodního řadu
• Ulice B. Němcové – část od ul. M. Majerové
s napojením na Komenského
• Ulice Lipová – oprava ekodrenů a VO
• Hradčany – oprava místní komunikace okolo
lesa – získána dotace od KÚ
• Hradčany – přeložka plynovodu mimo pozemky p. Kasla
• Rekonstrukce oplocení sportovního hřiště
…pokračování na str. 2 Ü
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Svá životní jubilea

v letošním roce oslavili a oslaví
V září:

•
•
•

Josef Havelka
Jaroslav Koskuba (Hradčany)
Věra Bohmannová
Václav Bárta
Božena Štefková
Emanuel Voler
Anna Klesová

81 let
83 let
84 let
86 let
87 let
92 let
93 let

•
•
•
•

V říjnu:

•

Květa Šelepová
Alena Vargová
Jiří Šebek
Anna Chmelíková
Věra Kabátová
Miloslav Švajcr
Jiřina Černá

75 let
75 let
75 let
80 let
81 let
84 let
86 let

•

•
•
•

V listopadu:

Jana Jindrová
Marie Karasová
Ján Varga
Drahoslava Hodinková
Marie Smolová
Miloslav Drle
Oldřich Hodinka

75 let
75 let
80 let
81 let
81 let
81 let
83 let

•
•
•

•
•

podél nové komunikace k ČOV
Oprava a rekonstrukce topných kanálů v novém sídlišti
Oprava a rekonstrukce vtoku potoka pod náměstí. B. Kašpara
Hřbitov – terénní úpravy, vybudovány zadní
vjezdová vrata
Připravena PD na propojení vodovodu –
spodní a horní pásmo
Staré sídliště – vymístění HUP (hlavního uzávěr plynu) na fasádu domů
Staré sídliště – přeložka NN pro možnost zateplování bytových domů
Plynová kotelna – úpravy a opravy řídicího
systému
ZŠ – modernizace vybavení specializovaných
učeben – přiznána dotace
ZŠ – tělocvična – realizována nucená ventilace výměny vzduchu
ZŠ – vybudován nový vchod do šaten +
úprava hlavního vchodu s čistící zónou + celková úprava nádvoří před hlavním vchodem
ZŠ – celková rekonstrukce nouzového únikového východu ze šaten
ZŠ – PD pro možnost rozšíření nářaďovny
u tělocvičny
ZŠ – osazení zvýrazňovacích výstražných tabulí před přechody
Pošta – výměna oken a mříží, zateplení, terénní úpravy
DPS – výměna oken
Místní lidová knihovna – výměna oken,
oprava omítek, instalace nových regálů a vybavení, moderní počítačové vybavení
Inventura značení ulic – pořízeny nové cedule
s názvy ulic pro celou obec
a ještě mnoho jiných

Srdečně blahopřejeme!
Částka hodně přesahující 2 milióny korun
byla podpora od obecního úřadu pro oblast
kultury a společenského života, kterou jsme
dodrželi dle našeho volebního programu na
100 %. Snažili jsme se ještě o větší pestrost
a podporu organizací a spolků, které pořádali
a organizovali plesy, různé kulturní vystoupení
a volnočasové aktivity (sportovci, hasiči, myslivci, zahrádkáři, včelaři, aj.).
Odpadové hospodářství je položkou, která
figuruje v našem rozpočtu částkou cca 1,2 mil.
za likvidaci odpadů a druhotných surovin.

Opustili nás

Vzpomínáme!

V červenci:

Marie Ježková
Květuše Vladíková

V srpnu:
Jan Kurek

V září:

Jaroslav Sochorec
Miloslava Hrdličková

48 let
60 let

59 let

65 let
89 let

Pavla Lokajíčková, OÚ – evidence obyvatel
Svým blízkým mohou pozůstalí nechat
zazvonit poslední hodinku v kapli Panny Marie. Bližší informace na obecním úřadě nebo
na tel. 721 747 966.

Samozřejmostí pro obec je trvalá péče
a údržba zeleně, včetně keřů a stromů. Také
nám přibyla zákonná povinnost se postarat
o zimní údržbu chodníků. Proto bych chtěl
alespoň touto cestou poděkovat všem pracovníkům a zaměstnancům obecního úřadu za
odvedenou práci.
A ještě s jednou věcí bych Vás rád seznámil, a tou je chod obecního úřadu. Z výčtu
akcí a proinvestovaných peněz je zcela patrné, jak velký je jejich rozsah a nárůst. Také
sledování a pročítání dotačních titulů zabírá
dost času, nemluvě o sepsání a podávání žádostí a o vlastní administraci. Takže objem
náročné administrativy celkově narůstá na
všech postech za neměnného počtu pracovníků. Jak jistě víte, čím dál ve větší míře se snaží
stát přenášet svoji působnost a povinnosti na
obce. Bohužel, v dnešní době, kdy se stát snaží
šetřit za každou cenu, budou dopady patrny
především na obcích, městysech i městech.
Opětovně se přistoupilo k centralizaci státní
správy, zanikly a zanikají regionální pracoviště.
Povolování staveb a stavební řízení je čím dál
více složitější a náročnější na čas. Proto také
některé akce nemohly být splněny a dokončeny tak, jak bychom si přáli. A tady se jasně
ukazuje, že čtyři roky funkčního období je příliš krátká doba na realizaci některých investic,
zvláště těch složitějších a náročných na administraci (vyprojektování a povolení, vypsání
výběrového řízení na dodavatele a další).
Vážení spoluobčané, tímto článkem jsem
popsal naši činnost za čtyřleté funkční období
a vystavil tak „účet“ našeho hospodaření na
obci. Jsem velice rád, za vše, co se nám podařilo zrealizovat a vykonat, včetně podpory
všem volnočasovým aktivitám. Co je rovněž
velmi důležité a z čehož mám největší radost,
je ta skutečnost, že Obec Chlumčany vstupuje
do nového volebního období bez jakéhokoliv
dluhu, což je velkou devizou v nadcházejícím
plánovacím období a je základním předpokladem získání dotací jak z národních zdrojů, tak
i z Evropské unie.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
členům rady a zastupitelům, členům výborů
a komisí za čtyřleté působení ve vedení obce,
za vstřícný a korektní přístup při rozhodování
a řešení problémů. Poděkování samozřejmě
patří také všem zaměstnancům obce a obecního úřadu.
Jiří Kučera – starosta obce

Chlumčanský film zamířil do Španělska
Od premiéry filmu
CHLUMČANY – VESNICE VE
STÍNU HISTORIE uběhl více
nežli rok. Dokument byl
dobře přijat nejen laickou
veřejností, ale rovněž řadou
erudovaných osobností. Na
sklonku letošního léta čekalo autory filmu milé překvapení. Do Chlumčan přijely návštěvou sestry Naďa Podobská
a Irena Trnková. Vzdálené příbuzné Bohuslava
Kašpara, jehož příběh autoři snímku rovněž
zpracovali. Milý rozhovor, okořeněný prohlídkou rodinných fotografií, zapředly obě dámy
s režisérem snímku Stanislavem Dvořákem.

Profesorka Irena Trnková žije
v Madridu, kde vyučuje na tamním polytechnickém institutu
a zároveň má živé vazby na
českou imigrantskou komunitu.
A právě v tomto prostředí bude
chlumčanský film na sklonku
letošního roku prezentován. Zatím neformální pozvání obdrželi i autoři. Film
na DVD se i nadále prodává například v místní
lékárně, v trafice, nebo v řeznictví. Ve vzájemném vyjednávání jsou v současné době autoři
dokumentu s Českou televizí, kde je film podroben prohlídce v Centru převzatých pořadů.
redakce
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CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ

část 11. – 265 LET MÍSTNÍHO BAROKA

(věnujme naší kapli pozornost)
Pohled na chlumčanskou kapli se mnohým z nás nikdy neomrzí. Noční osvětlení nám
dokonce tuto podívanou ještě umocní a vtírá
se otázka, jak by se tmou prozářený pohled

líbil našim předkům. Ženám, mužům a dítkám, těm všem, kteří se od podzimu do
jara brodili rozbahněnými chlumčanskými
ulicemi a v každodenní lopotě snad sotva
zvedli hlavu.
Až doposud je v regionální literatuře
vždy shodně uváděn rok dostavby kaple
letopočtem 1749. Pojato řečí básníků není
už naše kaple rozpustilou slečinkou, ale
noblesní dámou. Každý den ji máme na
očích. Vnímáme ji jako elementární pocit
jistoty, stálosti místa a okamžiku. Spatříme
kapli po návratu z dovolené, po návratu ze
zaměstnání, ze školy a uvolněně vydýchneme, už jsme doma. Domov, návrat, útěcha, výdech, radost, čistota, naděje, svornost,
minulost, budoucnost. A další příměry, jež
tuto dámu uvádějí na piedestal a nás v pouhé
zahanbení.

Den Chlumčan 2014

Vážení spoluobčané.
Jako každoročně se v podzimním vydání
Chlumčanského občasníku zamýšlím nad právě
skončeným Dnem Chlumčan a několik slov
bych rád řekl i tentokráte.
Jistě budete se mnou souhlasit, když řeknu,
že Alfou a Omegou akcí pořádaných pod širou
oblohou je počasí a několik let zpátky jsme si na
jeho nepřízeň opravdu nemohli stěžovat. Letos
tomu bohužel bylo naopak, a kdo z vás, jste se
oslavy naší obce zúčastnili, jste ke své nelibosti
jistě zaznamenali, že jak páteční, tak i sobotní
průběh programu byl poznamenán několika
lokálními přeháňkami, které decimovaly jeho
průběh a hatily snahu zaměstnanců obce o udržení pořádku na celé ploše. Tímto bych rád
všem, co se na přípravě a průběhu letošního
dne Chlumčan podíleli, upřímně poděkoval
za dobře odvedenou práci a zároveň vyjádřil
i velké poděkování těm firmám a soukromým
podnikatelům, kteří nám i letos pomohli jak finančně, tak materiálně.
Možná očekáváte, že s končícím volebním
obdobím budu tyto čtyři roky ze strany pořádání Dne Chlumčan hodnotit, ale protože jsem
však nechával hodnocení jednotlivých ročníků
na veřejnosti, nebudu tyto uplynulé čtyři roky
hodnotit ani jako celek.
Řeknu to jinak. Mým úkolem při každém
Dnu Chlumčan je spolu se zástupci pořádající
agentury dbát na řádný průběh programu, okamžitě řešit všechny nastalé problémy a v neposlední řadě také přivítat všechny účinkující
a postarat se o jejich občerstvení. Mimo to si
také a někdy i nechtěně vyslechnu připomínky
k programu i průběhu akce a o některé z nich
bych se s vámi rád podělil.
Kdo z vás, vážení spoluobčané, jste pravidelnými čtenáři Chlumčanského občasníku, mi
jistě potvrdíte, že jsem v minulosti opakovaně
žádal veřejnost o věcné připomínky, či o návrhy
koho byste rádi na pódiu přivítali. Nikdy nikdo
s žádnými návrhy, či připomínkami nepřišel, což
ovšem platilo jen do té doby, nežli byl hotový
program a vylepeny plakáty. Pak se vždy odně-

kud vyrojili kritici, proč není v programu
ta, či ona kapela, proč někdo vystupuje
ve 13.00 hodin, když by bylo lepší, aby
vystupoval až odpoledne, protože on je v té
době na obědě atd. Každý má samozřejmě
právo na svůj názor, já se také v této souvislosti
s nikým nepřu, ale stejně si pořád myslím, že
by pro příště bylo určitě přínosnější svůj návrh,
nebo názor říci předem.
Na co mám zcela odlišný názor než ti, které
jsem rovněž vyslechl, je například vystupování
Chlumčanských orientálek. Dříve než vám jej
sdělím je nutno říci, že Den Chlumčan si nikdo
nesmí plést s rockovým, nebo jiným specificky
zaměřeným festivalem, protože od samého začátku byl náš svátek koncipován tak, že by měl
být hlavně pestrý, aby si v něm mohl každý najít
to, co jej baví. Z toho důvodu, že se jedná o svátek naší obce a našich občanů, jsme se vždy
snažili dávat při oslavách Dnů Chlumčan prostor místním hudebním uskupením, či spolkům
a v minulých letech jste měli možnost mnohdy
i opakovaně shlédnout vystoupení skupin
Jedubaby, Band, Septic People, Žízeň, Selfish
Sohn, Rambanbám. Vystupovala zde také kapela Turbo, jejíž člen Jiří Lang je naším spoluobčanem, či mladý raper Tadeáš Matys (vnuk paní
Marie Karasové).
Rovněž jste měli možnost shlédnout různá
vystoupení jógy, erobiku, Erotického výsadku
a již zmíněných Chlumčanských orientálek.
Některé z těchto skupin a spolků již v současné
době neexistují, na rozdíl od orientálek, které
neúnavně pracují, snaží se, zdokonalují svá vystoupení, reprezentují naši školu a obec a za to
vše by orientálky neměli na Dnech Chlumčan
vystupovat? S tímto názorem samozřejmě nikdy souhlasit nebudu.
I přesto, že letošní program pro děti byl již
daleko zajímavější než v posledních dvou letech, budeme na jeho zatraktivnění pro příští
roky i nadále pracovat a na místo soutěží v rámci
dřevařských disciplín vymyslet obdobnou soutěž, jakou bylo házení a chytání vajec, která by
dokázala zapojit větší množství soutěžících.
Ke konstatování jedné konkrétní osoby,
která se vyjádřila v tom ohledu, že program je

Jistě, není to epochální dílo Santiniho či
Dientzenhofera. Druhý jmenovaný postavil
barokní chrám v Přešticích. A přeci nás naše
kaple ohromí čistotou svých tvarů, zřejmostí
volnosti v krajině. Otáčí se před námi, ne my
okolo ní. To ona chce odejít, roztančit se před
námi do polí a vrátit se až nad ránem. Barokní
kněžka jedné noci pro malou západočeskou
vesnici. Celé léto má rozpálené tváře a vztyčena na návrší pyšně hledí k západní hranici
země. Zažila mnohé a pamatuje si. V jiskřivých
nocích mrazivé zimy opět odolává s nastavenou tváří. Je nositelkou příběhů.
Nyní jsme my její souputníci. Nadešel náš
společný čas. A doba není těžká, dobrá, zlá.
Dobu tvoří lidé, kteří v ní žijí, a tak je to odnepaměti. Snad ještě dokážeme vnímat prostředí své vesnice a nacházet v ní svá kouzelná
místa, tak jako to dělávali naši předci. Věnujme
naší kapli pozornost a postarejme se o ni. Zanechme naši stopu, aby i ti po nás v ní dokázali
číst.
Ladislav Bechyňský

čím dál tím horší. Nevím, co tím bylo přesně
myšleno, ale domnívám se, že tato narážka se
týkala vystupování skupin, které mají u svého
jména přídomek „revival“ a je pravdou, že revivalových skupin, které jsou kopiemi originálních uskupení, jsme u nás měli možnost slyšet
povícero. U skupin jako ABBA Stars revival, The
BEATLES revival, nebo RANGERS Band revival,
byla důvodem jejich angažování ta skutečnost,
že hudbu v podání těchto originálních skupin
v živém vystoupení si již vyslechnout nemůžeme, protože již prakticky neexistují, nebo
veřejně nevystupují. U ostatních skupin, jako
KROKY Michala Davida revival, či KABÁT revival, byla hlavním důvodem cena za vystoupení,
která netvořila ani 20 % z částky, kterou požadují za svá vystoupení jejich originální hudební
kolegové. Rovněž je třeba si uvědomit, že jako
všechno, postupně podražili i umělci a my stále
vycházíme z finanční částky, kterou se snažíme po celou dobu konání tohoto dne udržet
zhruba na stejné výši, a která se pohybuje okolo
300 000 Kč. Z toho vyplývá, že ty umělce, které
jsme si za tuto částku mohli dovolit pře 10 lety,
už bychom si v současné době dovolit nemohli.
Když každoročně zjišťuji, kolik umělci z populární scény požadují za svá vystoupení, tak 100,
150 i 180 tisíc za dvě hodiny produkce není výjimkou a to se mi zdá opravdu dost. Pokud však
bude někdy v budoucnu novým zastupitelstvem schválena vyšší částka na pořádání dalších ročníků Dnů Chlumčan, můžeme se dočkat
třeba i vystoupení mistra Karla Gotta, Kabátů, či
nějakých jiných slavných umělců z naší populární scény, ale to už jak jsem předeslal, bychom
se pak bavili o úplně jiném rozpočtu.
Vážení spoluobčané. Závěrem bych vás
chtěl ujistit, že v tradici konání Dnů Chlumčan
bude pokračovat i nové zastupitelstvo, které
z blížících se komunálních voleb vzejde a já
bych rád popřál vám i novým zastupitelům jen
to nejlepší, hlavně hodně zdraví a Dnu Chlumčan krásné počasí, spokojené diváky a jak již
jsem jednou psal: „AŤ FRČÍ“.
Jiří Šebek
místostarosta obce
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Miroslav Levora – „DLÁBA“

HUMORNÉ PŘÍBĚHY
Povídka čtvrtá – „BÁL“
Šenk, velká sednice v hospodě „U Bílé
Růže“ vřela, doslova se otřásala v základech.
Bylo po Silvestru a velitel hasičů pan Petr Purkar svolal Valnou hromadu členů hasičstva, na
které má být zhodnocena činnost Sboru dobrovolných hasičů v Chlumčanech za minulý rok.
Mimo zhodnocení zásahů a to především u požárů Burianovi a Strnádkovi usedlosti, jednotlivých cvičení, finanční hotovosti a co se chystá
na tento rok, bude jistě v pozornosti většiny
přítomných i termín hasičského bálu. Datum
nebude zajímat jen organizátory, ale a to především panímámy a děvuchy v celé vsi.
Pantáta, šenkýř Šlajs spolu se svojí panímámou korpulentní postavy, měli co dělat,
aby splnili přání přítomných. Pantáta roznášel
pivo a panímáma plnila přání všem, co měli mimořádné chutě na něco lepšího, dá se říci ostřejšího, než měli u domácího stolu. Statný pes
Bivoj se proplétal mezi nohama hostů, čekajíc
na vhozený pamlsek.
V tu chvíli, kdy všeobecný ruch poněkud
utichl, neboť každý byl již obsloužen, poklepal
předseda Purkar sklenicí na keramický tácek.
Šenk ztichl. Předseda povstal, majestátně se
rozhlédl po celém šenku a než začal pronášet
uvítací řeč, několikrát si odkašlal: „Sešli jsme
se opět po roce, abychom si coby hasiči, promluvili o naší práci. Proto vítám všechny členy
našeho výboru i hasičů a vás sousedé, kteří
chcete slyšet o našich starostech. Zprávu za
minulý rok přednesu já, pokladní zprávu pokladník Hůla, co chceme dělat nového tento
rok Pepík Šlajs a přípravu bálu Kašpar Jelínek.
Upozorňuji vás, abyste dávali pozor, nedělali
kravál a nepřerušovali předkladatele zpráv. Až
pak se budete moci ptát na to, co chcete vědět.
Než začnu zprávu o naší práci, chci vás všechny
požádat, abyste povstáním vzdali úctu zemřelým našim členům v minulém roce a to Jakubu
Polívkovi a Martinu Tolarovi“. Celý šenk povstal
a se sklopenými hlavami vzdal poctu zemřelým. „Tak a nyní ke zprávě za minulý rok“.
Purkar začal zprávu od minulého bálu,
který byl na Silvestra. Pokračoval zásahem při
požáru Burianova a Strnádkova stavení, na
kterém nebylo nic senzačního. Dále se zmínil
o nových uniformách a koupi žebříků a háků
a pomoci sedláka Dolanského při opravě hasičské kůlny. Jeho zpráva netrvala dlouho, byla
věcná. Po něm přečetl pokladní zprávu Hůla.
Stav pokladny potěšil všechny přítomné, skoro
sto deset zlatých nebyl malý peníz. Zpráva, co
se chystá, v letošním roce od Pepíka Šlajse byla
stručná, pozornost vzbudila snad jen oprava
stříkačky a tím i plánovaný cvičný útok u rybníka „Ovčínská“.
A nyní přišel na pořad termín bálu. Kašpar Jelínek nejdříve velmi podrobně popsal
minulý bál, včetně jeho velmi pěkné tomboly.
Byla oceněna hlavní cena předsedy Purkara –
podsvinče, které vyhrál chalupník Bouzek, ale
i další věcné ceny, jako kachny, husy, párky holubů, obilí i láhev režné. Všichni přítomní souhlasně pokyvovali. „A teď k termínu letošního

bálu“, ukončil Kašpar hodnocení. „Myslíme si,
že by to měla být sobota 21. ledna a měl by se
uskutečnit opět tady u Šlajsů. Ceny do tomboly můžete dávat už od rána až do pěti odpoledne, neboť bál by měl začít od šesti hodin.
Hrát by měla oblíbená hudba našeho mladého
kapelníka Vojty Maška“, ukončil zprávu Jelínek.
Důstojně se rozhlédl po šenku, narovnal záda,
pokynul předsedovi Purkarovi a posadil se na
lavici. Purkar, aniž by povstal, vyzval přítomné,
především členy sboru, k dotazům na přednesené zprávy. „Ptejte se na to, co tu bylo řečeno“
a kopl přitom pod stolem Bivoje, který se mu
otíral o nohy. „Proč je bál až 21. ledna a proč
není u Tolara?, řeklo se, že se bude střídat. Jednou tady a jednou u Tolara“, vznesl svůj dotaz
Honza Bláha, věčný rebel.
„Termín tak pozdní je proto, že Mašek přislíbil 7. ledna dobřanským dragounům, neboť
si myslel, že si vezmeme jinou kapelu, když se
bál měl konat u Tolara. A proč nemůže hrát
u Tolara je vám asi každému známo. Jejich
vzájemná nenávist kvůli prodeji krávy, protože
si oba stále myslí, že podvedl jeden druhého.
No a čtrnáctého jsme jako hasiči přislíbili společnou účast na bále hasičů v Dolní Lukavici.
A jinou kapelu jsme ani nesháněli“, vysvětlil Purkar, nahnul se nad stůl, popadl půllitr
a zhluboka se napil. Postavil sklenici na tácek
a levou rukou si utřel pot z čela. Zasloužil si to,
na tak dlouhou řeč nebyl zvyklý. Většina přítomných souhlasně pokyvovala, jen pár jednotlivců mezi sebou tiše debatovalo.
Jelikož již nebyl žádný dotaz, ukončil předseda schůzi s poděkováním všem přítomným
a přáním hojné sešlosti na bále s tím, že ceny
do tomboly se budou brát od božího rána
toho 21. ledna.
Jako každý rok i tohoto roku, se vesnice
připravovala na událost v masopustě – na hasičský bál. Na okamžik zmizely běžné starosti,
zapomnělo se i na malé šarvátky mezi sebou.
Děvčata si potají, aby to ta druhá nevěděla,
připravovala šaty, vyšívala si přehozy a šály.
Švec byl v permanenci a pod přísahou, že
neprozradí, co si která poručila za střevíčky.
Mládenci se k přípravám naopak chovali jaksi
nepřítomně, i když uvnitř svého já, byli určitě
nervózní. Nemenší starosti měly paňmámy
a nejen ty, jež měly dospívající dcery, ale i ty
starší, které tyto starosti již opustily. I ty musely
před celou vesnicí vypadat noblesně a chtěly
se předvést. V neposlední řadě tu byla i vesnická chasa – děvečky a pacholci. I ti měli své
postavení na tomto bále a nebylo tajemstvím,
že leckterá děvčica ze statku se líbila pacholkovi a naopak. Tyto propletence se často dávaly na odiv právě na tomto bále a byly předmětem debat po celé vsi několik neděl. Málo
kdy to také končilo jen slovně. Někdy to končilo vyraženým zubem a ve většině případů, se
boule zatlačovaly přiloženým zlaťákem.
I náš děda Josef, když starosti o své dospívající dcery přenechal svojí manželce, se
na tento bál těšil. Věděl, že svojí přítomností
přiláká pozornost svého okolí, které od něho
bude očekávat nějakou tu taškařici. Sousedé
znali jeho kousky, které prováděl běžně celý

rok. Třeba ty s jeho fajfkou. Nepozorovaně se vytratil z domova na pivo ke
Šlajsům. Faninka, když jej nemohla
najít, ihned věděla, že je na pivě.
Bylo-li potřeba něco udělat,
nebo zařídit, posílala pro něho
jednoho, nebo druhého syna.
Samozřejmě vždy poslechl. Dopil,
vzal svoji fajfku, a buď ji zastrčil do
zástěry a toho dne již do hospody nepřišel, anebo ji postavil do rohu u okna
a také odešel – ale jen na chvilku. Po
příchodu domů totiž začal láteřit – třebaže si zapomněl fajfku v šenku, nebo že
se domluvil s tím, nebo oním sousedem
na nějaké věci. Okamžitě se otočil a pelášil
zpět. Za chvíli slyšeli štamgasti dupot po
dřevěné lávce a jeho „tradá – tradá“, jak
troubí na celé kolo. A doma na dvoře, ve
většině případů pak řekla Faninka Petříkovi: „Petříku vypřáhni kravky z vozu,
orat už nebudete. Až jindy“.
Přišel všemi netrpělivě očekávaný den bálu. Už od rána
Šlajsův pacholek pravidelně
přikládal do dvojích kamen,
aby byl sál dostatečně vyhřátý. Představenstvo hasičů zdobilo chvojím stěny
sálu a navěšovalo barevné
pentličky. Nad jevištěm visel
velký znak hasičů v zeleném
věnci. Šenkýřka strouhala
svíčky pro děvečku, která je rozhazovala po prkenné podlaze sálu, aby
to při tanci lépe klouzalo. Šenkýř proplachoval
trubky u pultu a nadával na psa Bivoje, který se
mu stále pletl pod nohama. Tombola se začala
plnit věcnými dary. Překvapivý byl pár lakovek
od ševce Kašpara.
Po čtvrté hodině se začali scházet muzikanti. Na jevišti, kde už měli připravené stoličky, stavěli své dřevěné pultíky. I když, každý
muzikant a každý hudební nástroj má ve fungování souboru své neodmyslitelné místo,
přesto kapelník Mašek ještě upřesňoval nějaké
drobnosti. Před pátou hodinou dal kapelník
pokyn k první zkoušce. Bylo domluveno, že
báloví hosté budou pouštěni do sálu úderem
páté hodiny a to už nechtěl usazující se hosty
k připraveným stolům rušit. Jeden z těchto
stolů byl vyhrazen také pro spřátelené hasiče
z Dolní Lukavice. Po zkoušce jednotlivých
nástrojů a zahrání několika taktů z písničky
„Andulko šafářova“, byl kapelník spokojen
a dal všem šestnácti hudebníkům rozchod do
šenku.
Tam již se scházela omladina, netrpělivě
pozorující kdo s kým přijde, jaké bude mít ta či
ona dívčice šaty a jak jí to sluší, nebo naopak.
Jejich úloha na bále byla již známa – postávat
kolem sálu, maximálně usednout na prázdné
místo v šenku. Jak šenk, tak i sál se pomalu
zaplňoval. Věšáky kolem sálu i v šenku byly
plné odložených kožichů a kabátů. Na jednom
visely vedle sebe i dvojka hajného Maška a kutana faráře z Dobřan, pro kterého dojel pacholek Josefa Škrábka. Jeho přítomnost byla
nezbytná. Vždyť byl zpovědníkem místních
hříšníků a znal jejich slabosti i přednosti a určitě nebyl jen pouhým sluhou božím. Vžíval
se do jejich situací, soucítil s nimi a jejich úcta
byla vzájemná.
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Přítomnost všech
hostů, místních občanů,
sedláků a jejich rodin, chalupníků s manželkami, jakož
i místní chasy – děveček a pacholků dávala za povinnost předsedovi Purkarovi, aby bál zahájil. Učinil tak na pódiu před muzikanty slovy“ „Vítám vás všechny
na našem bále a dávám tímto pokyn kapelníkovi Maškovi, aby svojí hůlčičkou spustil tuš“.
A tím byl bál hasičů odstartován. Paňmámy
v dlouhých róbách, dívčice v blůzičkách, které
dávaly vyniknout jejím přednostem, chasníci
ve vyšívaných vestách – vše splynulo v jednom
kole.
V šenku bylo rušno. Zde se usazovali postarší muži i místní pacholci, čekající na pozdější dobu, až veselí v sále dostoupí vrcholu
a opadne tak ostražitost přítomných, vše kritizujících gardedám. V této společnosti společně
u stolu s panem farářem, obchodníkem Dolanským a řídícím učitelem Bůžkem, nemohl chybět ani náš Josef. Jako vždy byl Josef se svými
historkami středem pozornosti. Výřečnost,
jeho do podrobností vymyšlené slovní obraty
se dobře poslouchaly. Všichni to věděli, a proto
jej stále vybízeli k vyprávění dalších a dalších
povídaček.
K této rozjařené společnosti přistoupil
jaksi nenásilně pantáta Šlajs, opravil si skřipec na nose, nahnul se k Josefovi a něco mu
pošeptal. Josef souhlasně přikývl a za bedlivé pozornosti přítomných pokračoval dále
ve svém barvitém vyprávění. Po chvilce, když

domluvil a jeho posluchači se ještě prohýbali
smíchy, povstal s tím, že si odskočí. Při návratu
z toalet vklouzl do kuchyně vedle šenku, kde
už na něho čekal Šlajs. „Podívej se Josef, mám
tu kadečku slanečků a nějak nejdou na odbyt.
Udělej chutě tam v šenku, a jestli tě to dá, tak
i v sále, ať mi ti slanečci zmizí“. Josef zvedl svoji
plešatou hlavu, pohoupal se na špičkách, strčil
palce za vestu a přikývl. „Přines mi jich tam tak
pět na tácku, uvidíme“. Za chvilku se paňmáma
Šlajsová s táckem nad hlavou prodírala ke stolu
našeho Josefa: „Tak, tady jsou, ti slanečci Josefe, pochutnej si“. Josef povstal, vzal jednoho
slanečka, rozrhl jej napříč vejpůl, zaklonil se,
otevřel pusu a pravou rukou pomalu vsunul
jednu polovičku slanečka do otevřených úst.
Dvakrát polkl, zvedl levou ruku a to samé provedl s druhou půlkou slanečka: „Šenkýřko, jsou
svělý, ani ty kosti nepřekáží“ a tímto způsobem
pokračoval s dalším slanečkem. Tento slanečkový rituál neušel pozornosti většiny přítomných a objednávky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Po úspěchu v šenku mu nezbývalo než
pokračovat v sále. Počkal, až hudba přestala
hrát, stoupl si mezi rám dveří šenku a sálu,
v každé ruce jednoho slanečka a s pro něho
typickým výkřikem „kykyryký – kykyryký,
s nimi začal mávat nad hlavou. Když upoutal
pozornost v sále, opět zvrátil hlavu a rituál
pokračoval ve stejné podobě, jako před chvílí
v šenku. Ohlas byl takový, jaký si šenkýř přál,
a za chvíli byla bečka prázdná. „Pověz mně, ale
Josef, proč si v šenku polykal vždy jen jednu
polovičku, ale v sále celého“, zeptal se Šlajs po
sklence borovičky, která měla udělat tečku za
jejich obchodem. „To máš tak, Václave. V šenku
byli většinou ti méně majetní, kdežto v sále ti
břichatější. Každému co patří“.
Po slanečkové anabázi, pokračovala zábava v sále v rytmu hudby a v šenku, při debatách u stolů. U Josefova stolu se debatovalo
o dnešní tombole, a kdo do ní přispěl. Došla i řeč na lakýrky ševce Kašpara. V tu chvíli
bleskla Josefovi hlavou myšlenka. Po chvilce
se zvedl od stolu, zamířil do sálu a jeho cesta
vedla přímo k tombole, kterou střežil soused
Jelínek. Nenápadně si prohlížel všechny ceny,
aby nevzbudil podezření, že ho nejvíce zajímají lakýrky. Přistoupil k nim, jaksi nenápadně
si je chvilku prohlížel a pak pokyvujíc hlavou,
spokojeně odcházel. Ano ty by mu padly –
možná o trochu větší, ale to nevadí.
Vrátil se ke stolu a pohledem hledal svého
syna Josefa. Spatřil jej v hloučku chasy na cestě
na dvůr, kde se nacházely záchody. Mrkl na
Josefa a pohybem hlavy mu naznačil, aby jej
následoval. Zašli za zídku záchodů, starý Josef
přitáhl k sobě syna, a aby jej nikdo neslyšel,
mu pošeptal: „Jdi domů, vezmi viks na boty,
kartáč a nenápadně mi ho dej – rozumíš?“.
Syn, který znal velmi dobře otcovi výstřelky
a oproti ostatním členům rodiny jej v mnohém nabádal, ne-li podporoval, okamžitě bez

Volby do zastupitelstev obcí
V naší obci byly pro volby do zastupitelstva obce zaregistrovány tři kandidátní listiny,
dvě od sdružení nezávislých kandidátů a jedna
od politické strany.

Pod pořadovým číslem 1. kandidátní listina „Pro rozvoj obce Chlumčany“, pod číslem
2. kandidátní listina Pro dobro obce a občanů
a pod číslem 3. kandidátní listina Komunistické
strany Čech a Moravy.

dalšího vyptávání poznal, že jde o nějakou
čertovinu a proto krabička s viksem a žíněný
kartáč, byly cobydup v tátově kapse. Josef si
vyžádal souhlas paňmámy a opatrně se vplížil
do špajzky, která byla součástí kuchyně. Tam
ve vůni uzeného masa a ostatních dobrot zul
své boty, sundal pletené ponožky, otevřel krabičku s viksem a šetrně dvěma prsty nanášel
tuto černou hmotu na své nohy. Pořádně viks
rozetřel, chvilku počkal a pak kartáčem vyleštil. Spokojeně při svitu petrolejky přehodnotil
své dílo, boty strčil do rohu a rázně vykročil ze
špajzu. Nevšímavě prošel šenkem a sestoupil
ze tří schodů, které vedly do sálu. V té době
měli muzikanti pauzu. S hlavou vztyčenou si
vykračoval přes celý sál zvedaje nohy, aby tak
vzbudil pozornost. Debaty u stolů umlkaly
a hlavy přítomných se obracely k pódiu muzikantů, kde se Josef zastavil. Zvedl ruku a rázně
poručil kapelníkovi Maškovi: „Kapelníku zahrajte tu mou“. A mírnějším hlasem, aby to neslyšeli všichni, dodal: „Zlatku dostaneš až pak“.
Kapelník pochopil, o co jde. Znal dobře Josefovi vtípky, které posléze přidával k lepšímu
za hranicemi obce, všude tam, kde hrál. I jeho
zásluhou se Josef řečený „Dlába“, stal známou
postavou v širokém okolí. Bez váhání zaklepal
svojí taktovkou na stojan, svolávaje tak všechny
muzikanty. „Part č. 12“ – prohlásil a dal tak povel k polce „Na tý louce zelený“. Josef přešel
doprostřed sálu, strčil palce za vestu, rozhlédl
se a čekal na první tóny. Pak rázným krokem
zamířil ke své sousedce Polívkové, po chalupě
Kubešce. Teď již celý sál věděl, že je Josef bos
a se smíchem očekával, jak to dopadne. Mladá
Kubeška, celá červená v obličeji, nemohla však
Josefa odmítnout. Její ostýchavost pomalu mizela po prvních tanečních krocích. Spíše než
o taneční kroky se však jednalo o poskakování
po sále v rytmu polky. To bylo to pravé a k veselí se svým zpěvem přidal celý sál. Vstávalo se
od stolů, zvedaly sklenice a připíjelo se snad na
všechno. Dá se říci, že bál vrcholil. Po posledním taktu hudby zazněl sálem potlesk a volání
souhlasu. Josef galantně odvedl svoji tanečnici
ke stolu, poděkoval manželovi Vojtovi, který
se pýřil v nové hasičské uniformě a odešel do
šenku. Poklepávání po zádech jej provázelo při
jeho cestě do špajzu pro svoje boty.

Tak skončil další z jeho
kousků, o kterém se opět mluvilo do té doby, než provedl další.
Závěr této povídky? Bálový výbor hasičů se jednohlasně rozhodl „Dlábovi“, ty nové lakovky
z tomboly darovat. A to byl přeci
jeho cíl. Nebo ne?
Miroslav Levora

Volební programy:
1. kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů „ Pro rozvoj obce Chlumčany“
2. kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů Pro dobro obce a občanů
3. kandidátní listina politické strany KSČM
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.8/785$$632/(ú(16.Ü×,927
» SRPRFREFHVSRUWRYFĭPSĥLUHNRQVWUXNFLEXGRY\QDVWDGLyQX
komunální volby v &KOXPûDQHFK0. a łtMQD

PRO DOBRO OBCE A 2%ú$1ŕ

» ]DFKRYDWDSRNUDĆRYDWYHVSROXSUiFLV3ROLFLtą5
'REĥDQ\SĥL]DMLåīRYiQtYHĥHMQpKRSRĥiGNX
DEH]SHĆQRVWLREĆDQĭ

6GUXåHQtSROLWLFNpKRKQXWtVWDURVWRYpDQH]iYLVOtDQH]iYLVOêFKNDQGLGiWĤ

» SRGSRUDNXOWXUQtPDVSROHĆHQVNøPDNFtP

YÝVWDYEDVSROHûHQVNRNXOWXUQtKRFHQWUD

» ]DFKRYiQtD]NYDOLWğRYiQtSHĆRYDWHOVNpVOXçE\
SURVHQLRU\

MHQDÖH

priorita

1iå YROHEQt SURJUDP MH VHVWDYHQ SĥHGHYåtP
z SRWĥHE REĆDQĭ a MHMLFK SRGQĕWĭ a WDNp ]iURYHğ
QDYD]XMH QD SĥHGHåOi YROHEQt REGREt -H VHVWDYHQ s maximální
RGSRYĕGQRVWta YøKOHGHPGREXGRXFQD1HFKFHPHDE\ÀQDQĆQtSURVWĥHGN\
E\O\ UR]GĕORYiQ\ MHQ MHGQtP VPĕUHP V SURJUDPX PiPH LQYHVWLFH GR PtVWQtFK
komunikací a FKRGQtNĭ GR LQIUDVWUXNWXU\ YRGRYRG NDQDOL]DFH SO\QRYRG\ NRWHOQD
YHĥHMQpRVYĕWOHQt DOHWDNpGR=äa 0ä7DNpv WRPWRYROHEQtPREGREtVHEXGHPHVQDçLW
RE\YDWHOĭPRERXVtGOLåī]NYDOLWQLWa ]SĥtMHPQLWçLWta E\GOHQt
6WHMQĕ MDNR v PLQXOøFK REGREtFK MVPH VL
YĕGRPLçHçLYRWv naší obci není jen o invesWLFtFKDOHMHWĥHEDSRGSRURYDWNXOWXUQta spoOHĆHQVNpGĕQtYROQRĆDVRYpDNWLYLW\QH]LVNRYp
organizace a VSRON\]HMPpQDW\NWHUpSUDFXMt
s GĕWPLa POiGHçt1H]DSRPtQiPHDQLQDRE\YDWHOH+UDGĆDQa .HUDPLĆN\%XGHPHVOHGRYDW
QDEt]HQpWLWXO\z QRYpKRGRWDĆQtKRREGREtSUR
]tVNiQt PD[LPiOQtKR REMHPX ÀQDQĆQtFK SURVWĥHGNĭ a MHMLFK HIHNWLYQtKR a KRVSRGiUQpKR
]KRGQRFHQta Y\XçLWt

9içHQt VSROXREĆDQp YiçHQt YROLĆL v miQXOpPYROHEQtPREGREtY\FKi]HOQiåSURJUDP
z UHDOLW\ o PRçQpP MHKR VSOQĕQt S NRQĆtFtP
YROHEQtPREGREtPYiPPĭçHPHs KUGRVWta se
FWtR]QiPLWçHVHQiPVNXWHĆQĕSRGDĥLORQDplnit minulý volební program z K tomuto
SR]LWLYQtPX YøVOHGNX PĭçHPH WDNp MHåWĕ SĥLGDWi investice a DNFHNWHUpE\O\UHDOL]RYiQ\
QDGUiPHFYROHEQtKRSURJUDPX²

» Y\WLSRYDWGDOåtÅSUREOHPDWLFNi´PtVWDSURPRçQRVW
XPtVWĕQtIRWRSDVWtD]i]QDPRYøFKNDPHU²GOH
PRçQRVWLGRWDĆQtFKÀQDQFt
» ]DFKRYiQtĆLQQRVWLÅNRPLVHSURREĆDQVNp]iOHçLWRVWL´YĆHWQĕYtWiQtQRYøFKREĆiQNĭ
» SRNUDĆRYDWYWUDGLFLSRĥiGiQtÅ'QH&KOXPĆDQ´
» ]DFKRYDWY\GiYiQtREĆDVQtNX
» SRNUDĆRYDWYVHWNiYiQtVHQLRUĭ
» SRGSRURYDWRUJDQL]RYDQpYROQR
ĆDVRYpDNWLYLW\²VSRUWRYQt
zájmové
» RSUDYDNDSOH²YUiPFLDGOH
PRçQRVWtGRWDĆQtFKSURJUDPĭ
DJUDQWĭ
» SRGSRURYDWYHVSROXSUiFLVNUDMHPUR]åtĥHQtRNUXKXÅYHĥHMQpLQWHJURYDQpGRSUDY\´
» ]DFKRYiQt]GUDYRWQLFNøFK]Dĥt]HQtYHVWHMQp~URYQLMDNRGRSRVXG
» ]DFKRYiQtVOXçHESRåW\DOHVSRğYGRVDYDGQt~URYQL
» UR]PtVWLWDGRSOQLWQDYKRGQiPtVWDODYLĆN\ NDSOHQiPĕVWtXKĥELWRYDVtGOLåWĕ

3HYQĉYĉłtPHØHQiÖYROHEQtSURJUDPSURREGREt– EXGHVWHMQĉ
QDSOQĉQWDNMDNRWHQPLQXOÝa EXGHNXSURVSĉFKXYÖHFKQDÖLFKREûDQŖ

,19(67,ú1¾$.&(
67$5e$129e6¾'/,Õ7Ĉ

VOLEBNÍ PROGRAM 2014 – 2018
1D9øVOXQt PDMHWNRYpQDURYQiQt
Y\SUDFRYiQt3'YODVWQtUHDOL]DFH

» SRNUDĆRYDWY]DWHSORYiQt]EøYDMtFtFK
E\WRYøFKGRPĭYHVWDUpPVtGOLåWL

» Y\EXGRYiQtSDUNRYDFtFKSORFKD~SUDYD
XOLFH86WDGLyQX

» UHNRQVWUXNFHHOUR]YRGĭXE\WGRPĭ
ĆSDYQiYD]QRVWLQDĆS


» SURGORXçHQtFKRGQtNXNQiGUDçtGOH
]SUDFRYDQp3']URNX

» UHNRQVWUXNFHNRWHOQ\Y1RYpPVtGOLåWL
YĆHWQĕYøPĕQ\NRWOH
» RGSRMHQtGiONRYpKRY\WiSĕQt0äDSRåW\
» UHNRQVWUXNFHSO\QRYRGQtFKUR]YRGĭ²
SĥHPĕQD]Qt]NRWODNXQDVWĥHGRWODN
» Y\EXGRYiQtQRYpSO\QRYRGQtSĥtSRMN\
SURSRåWXDRVD]HQtQRYpKRSO\QRYpKR
kotle s propojením na stávající topný
V\VWpP

» Y\SUDFRYiQt3'QDUHNRQVWUXNFLXOLFH
6YąHFKD
» ~SUDYDSORFK\SDUNRYLåWĕXNXOWXUQtKR
GRPX²GOHPRçQRVWtGRWDĆQtFKÀQDQFt
» VSROXSUDFRYDWVą'QDY\EXGRYiQt
GUXKpKRSĥtVWĥHåNXSURFHVWXMtFt
XQiVWXSLåWĕVPĕUHPQD.ODWRY\
» GRNRQĆHQtQRYpKR~]HPQtKRSOiQX

=»./$'1¾Õ.2/$

» UHNRQVWUXNFHWRSQøFKNDQiOĭDYHĥHMQpKRRVYĕWOHQtY1RYpPVtGOLåWL

» SĥtVWDYEDUR]åtĥHQtQiĥDĐRYQ\XWĕORFYLĆQ\GOHSURMGRNXPHQWDFH]U

» RSUDYDFKRGQtNĭDNRPXQLNDFtY1RYpP
VtGOLåWL

» ]DWHSOHQtQRYpEXGRY\=äWĕORFYLĆQ\
DVSRMRYDFtFKFKRGHEYĆHWQĕVWĥHFK
²GOH]tVNDQpGRWDFH]URNX

» Y\WYRĥHQtGDOåtFK]SHYQĕQøFKSORFKSUR
PRçQRVWSDUNRYiQtRVREQtFKDXWRPRELOĭ
» UHYLWDOL]DFH]HOHQĕYRERXVtGOLåWtFK
REPĕQDY]URVWOøFKVWURPĭDNHĥĭ

.2081,.$&($9(Ł(-1»
352675$1679¾

» UHNRQVWUXNFHD~SUDYDXOLF1D6DGĕ
1D=iYLVWLGOHGRNXPHQWDFH]U
» UHNRQVWUXNFHXOLF1D9\åHKUDGĕ

» Y\EXGRYiQtYHĥHMQpKRGĕWVNpKRKĥLåWĕVÀQDQĆQtSRPRFt]GRWDĆQtFKWLWXOĭ

» UHNRQVWUXNFHåDWHQD]i]HPtSURWĕORFYLĆQX²GOHY\XçLWtGRWDĆQtKRWLWXOX

0$7(Ł6.»Õ.2/$

» ]DWHSOHQtEXGRY\YĆHWQĕVWĥHFK\²
VY\XçLWtPGRWDFH]tVNDQpYURFH

(.2/2*,(
759$/»3eú(2=(/(1e3/2&+<

» SRVWXSQiREPĕQDVWDUøFKY]URVWOøFK
VWURPĭ

» PRçQRVWY\XçtWtSORFKøFKVWĥHFKSUR
,QVWDODFLIRWRYROWDLFNøFKDWHSORYRGQtFK » WUYDOp~SUDY\VYDçLWøFK]HPĕGĕOVNøFK
NROHNWRUĭ²GOHPRçQRVWtGRWDFHSUR
SR]HPNĭYEH]SURVWĥHGQtEOt]NRVWLREFH
YODVWQtVSRWĥHEX
N]DPH]HQtåNRGSĥLSĥtYDORYøFKGHåWtFK
» LQVWDODFHSO\QRYøFKNRWOĭDMHMLFKQDSR- » Y\ĆLåWĕQtDUHYLWDOL]DFHYRGQtFKSORFK
MHQtQDVWiYDMtFt~VWĥHGQtWRSHQt
DYRGRWHĆtYNDWDVWUXREFH
» ]UXåHQtGiONRYpKRWRSHQt]NRWHOQ\
» UHNRQVWUXNFHYøSXVWLDREWRNXXU\EQtND
Y1RYpPVtGOLåWL²~VSRUDHQHUJLH
2YĆLQVNiGOHSURMHNWRYpGRNXPHQWDFH
]URNXYĆHWQĕRGEDKQĕQt
» ]DWHSOHQtEXGRY\2ÔYĆHWQĕYøPĕQ\
RNHQGOHGRWDFH]tVNDQpYURFH
» SRGSRUDYøVDGE\]HOHQĕVWURPRĥDGt
RGEODERUDQWOHW
NXFKDłNDOHW
SRÖWRYQtGRUXûRYDWHOND ~ûHWQtOHW
UHPt]NĭDGĕOHQtOiQĭQDPHQåtSORFK\
OHW
XûLWHOND=ÕOHW
Y\EXGRYiQtSROQtFKFHVWGOHVFKYiOHQp
+$6,ú6.»=%52-1,&(
koncepce komplexních pozemkových
» SRGSRUD6'+SĥL]tVNiQtDUR]åtĥHQt
úprav
vlastní nemovitosti
» ~SUDY\]HOHQĕYSURVWRUXÅ1D9UFKX´

0DULH678&+/29» 'DQD-$%/21,&.» 0JU9ODGLPtUD
Õ7(-529»

+Ł%,729

» UHYLWDOL]DFH]HOHQĕD~SUDYDFKRGQtNĭ
DXOLĆHN

+5$'ú$1<

» UHNRQVWUXNFHUR]YRGĭLQçHQøUVNøFKVtWt²
HOHNWĥLQ\YRG\DM

» ]DVtīRYiQtQRYøFKSDUFHOSURYøVWDYEX
URGLQQøFKGRPNĭDMHMLFKSURGHM

» PRçQRVWY\XçtWtSORFKøFKVWĥHFKSUR
,QVWDODFLIRWRYROWDLFNøFKDWHSORYRGQtFK
NROHNWRUĭ²GOHPRçQRVWtGRWDFHSUR
YODVWQtVSRWĥHEX

» GRNRQĆHQtQiVWDYE\KDVLĆVNp]EURMQLFH

/LEXÖHÕ8%5729» 0LOXÖH&+/$'29»

» ]DFKRYiQtĆLQQRVWLVEĕUQpKRGYRUDYH
VWHMQpPUHçLPX
» QDGiOHSRGSRURYDWWĥtGĕQtRGSDGĭ
» SRVWLKRYDWY]QLNĆHUQøFKVNOiGHNOLNYLGDFLD~NOLG
»YHVSROXSUiFLVHVSRUWRYFLQDKUDGLW
SRVWXSQĕRGURVWOpSURV\FKDMtFtWRSRO\
OtSDPLYSURVWRUXVSRUWRYQtKRVWDGLyQX
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Volební program kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy v Chlumčanech na volební období 2014–2018
Vážení a milí spoluobčané,
vzhledem k tomu, že v naší obci bývá zvolen nižší
počet kandidátů KSČM, než by bylo potřebné k výraznému ovlivnění života občanů a rozvoje naší obce,
musíme počítat s tím, že ti, kteří budou zvoleni, musí
působit aktivně a pozitivně ve všech oblastech činností, které jim budou svěřeny, a to především v oblasti rozvoje obce k jejímu prospěchu, dále ve prospěch
mladých rodin s dětmi, seniorů společenských a zájmových organizací.
Kandidáti KSČM, kteří získají Vaši podporu a budou zvoleni, se budou plně angažovat v práci v obecním zastupitelstvu tak, aby činnost zastupitelstva byla
co nejprospěšnější obci a tedy i všem jejím občanům.

☐

činnost obcí a jejich orgánů a toto dodržování důsledně kontrolovat a vyžadovat

☐

účelné a správné vytváření nových investic a jejich další udržování

☐

spolupůsobení při výstavbě „Společensko-kulturního centra“, které by mělo působit ke zkrášlení
náměstí i jako důstojné zázemí společenských
a zájmových organizací

☐

vhodné dotváření dopravní infrastruktury a komunikací v obci, hlavně z hlediska bezpečnosti
pohybu dětí a občanů

Svoji pozornost budou směřovat zejména na:
☐

řádné a hospodárné užívání majetku obce, jeho
soustavné udržování a rozvoj

☐

v souvislosti s tím i na soustavnou údržbu komunikací a chodníků v celé obci

☐

smysluplné a řádné hospodaření s finančními
prostředky obce

☐

☐

dodržování zákonných ustanovení, která jsou
stanovena pro

podporu činnosti zájmových a společenských organizací v obci s důrazem na rozvoj aktivit dětí,
mládeže a sportu.

Kandidáti KSČM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno a příjmení

věk

povolání

pol. přísl.

Ing. Josef Doubek
Ing. Jiří Ausberger
Marie Pospíšilová
Zdeněk Galuška
Dana Malíková
František Šmat
Hana Kunešová
Ladislav Mourek
Marie Galušková
Václav Ziegler
Marie Valečková
Zdeňka Stuchlová
Jiřina Balounová
Ing. Ludmila Doubková
Zdeněk Valečka

70
47
67
59
50
65
42
66
58
68
67
62
69
69
63

zemědělský inženýr
dopravní inženýr
důchodce
invalidní důchodce
prodavačka
důchodce
zdravotní sestra
důchodce
invalidní důchodce
důchodce
důchodce
důchodce
důchodce
důchodce
zedník-obkladač

KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
bezp.
bezp.
KSČM
bezp.
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
bezp.
KSČM
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USNESENÍ Č. 20

Kalendář kulturních
a sportovních akcí
v Chlumčanech

ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 25. září 2014 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

A)
1.
2.
3.

Schvaluje:
Zprávu starosty.
Zprávu z mezidobí od 20. června 2014 do 25. září 2014.
OZV č. 3/2014, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vyvěšeno
26. 9. 2014. Sejmuto 12. 10. 2014.
4. OZV č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chlumčany. Vyvěšeno
26. 9. 2014. Sejmuto 12. 10. 2014.
5. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN_2014_ 0019 s O2 Czech republic a. s., týkající se přeložky telekomunikačního kabelu v ulici Na Sadě z důvodů plánované rekonstrukce ulice.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemky
p. č. 1021/4, PK 1031, PK 100/1 a PK 100/2, k vedení kabelu NN pro nemovitost Komenského 2 ve
vlastnictví K-Immoinvest.
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o. na plynárenská zařízení pro obytnou zónu 11 RD-Chlumčany-Hradčany na pozemcích p. č. 1146, p. č. 1209,
p. č. 1220/1, p. č. 1233 v k. ú. Chlumčany u Přeštic.
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o. na plynárenská zařízení (STL plynovody Chlumčany – U Keramičky) na pozemcích p. č. 802/19 a st. 1137 v k. ú.
Chlumčany u Přeštic.
9. Smlouvu o dílo na zhotovení 3. Etapy nástavby Hasičské zbrojnice na Hradčanech s firmou BIS, s. r. o.
Havířská 5, Plzeň za cenu 401 841,23 Kč s DPH.
10. Záměr směny obecního pozemku p. č. 1542 o výměře 2 194 m2 Ing. Miloslavu Jíchovi, Hřbitovní 249,
Chlumčany za jiný odpovídající pozemek.

ŘÍJEN
2. 10. ŠSK ZŠ Chlumčany – okresní kolo
v přespolním běhu, areál myslivny
na vrchu
11. 10. Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA od 8.00–10.00 hodin v hasičské
zbrojnici SDH Chlumčany
OSLAVY 100 LET STARÉ ŠKOLNÍ
BUDOVY

LISTOPAD
1. 11.

RC oHRÁTka – PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDÝLKY od 16.00 hodin.

4. 11.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 hod.
(dle termínu konání komunálních
voleb)

6. 11.

SDH Hradčany – LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD k zakončení období letního
času. Sraz na návsi v 17.30 hodin

8. 11.

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

B) Neschvaluje:
1. Darovací smlouvu o převodu místní infrastruktury (vodovodu a kanalizace včetně jejich součástí
a příslušenství) na obec Chlumčany v obytné zóně Na Nivách od spoluvlastníků Mgr. Ing. Ivany Čejkové, Akátová 622, Chrást a Ing. Lubomíra Valenty, Veleslavínova 51, Plzeň.

20. 11. ZŠ Chlumčany – Charitativní prodej
adventních výrobků žáků.

C) Bere na vědomí:
1. Zprávu FV o hospodaření obce do 31. 8. 2014.
2. Zprávu KV o činnosti za volební období 2010–2014.

29. 11. SDH Hradčany – IV. HRADČANSKÉ
ADVENTNÍ TRHY, spojené se zpíváním koled a rozsvícením vánočního
stromu. Začátek v 16.00 hodin na
návsi

D) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím
zasedání.
Schválení usnesení:
pro: 13

proti:

0

PROSINEC
5. 12. RC oHRÁTka – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA od 16.00 hodin

zdrželo: 0

6. 12. SDH Chlumčany – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA od 14.00 hodin

Usnesení schváleno.

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Léto se tu vůbec neohřálo a už
je tady podzim. Pro nás ve školce
to znamená začátek nového školního roku. Školka se opět zaplnila
a jak už to v září bývá, neobešlo se
to bez slziček. To ale není nic, co
by se ve spolupráci s rodiči nedalo
zvládnout. Teď, po pár týdnech,
je situace úplně jiná. Většina dětí
jde zvesela, smutný obličej se
obvykle objeví jen při pondělku. Pomocnou
ruku také podávají předškoláci. Děti jsou vedeny k dodržování pravidel – pomáháme si,
domlouváme se, nasloucháme si. Je jasné, že
to občas zaskřípe, ale školáčci hned vědí, kde

28. 11. KPOZ – SETKÁNÍ SENIORŮ v restauraci „U Bílé Růže“ od 17.00 hod.

se stala chyba a snaží se vše napravit.
Došlo také ke změně v názvu jedné
třídy. Kytičky se od září jmenují Koťata.
Paním učitelkám a dětem se zdálo, že
hraní a dovádění patří spíše ke koťatům
než ke květinkám.
Takže se společně těšíme na to, co
nám nové měsíce přinesou. Čekají nás
různé soutěže na zahradě, plnění úkolů
s rodiči a určitě k nám přijede divadlo.
Postupně nás podzim dovede až k Vánocům.
Ale to asi už moc předbíháme. Přejeme všem
hezké babí léto a dobrou náladu.
Dagmar Zápotocká

10. 12. ZPÍVÁNÍ KOLED – vystoupení CHDS,
charitativní prodej adventních výrobků žáků
13. 12. Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA od 8.00–10.00 hodin v hasičské
zbrojnici SDH Chlumčany
13. 12. RC oHRÁTka – VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍČKY JEŽÍŠKOVI od
15.00 na náměstí B. Kašpara
16. 12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 h.
24. 12. ZŠ Chlumčany – ŠTĚDRODENNÍ
KONCERT CHDS v kapli Panny Marie
Pomocné
ŠSK ZŠ Chlumčany – VÁNOČNÍ VOLEJBAL VÁNOČNÍ LAŤKA, možná
účast veřejnosti
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Zájezd do Lán a na Křivoklát

AUTO PLUS – VEIT PAVEL
Boční 46, Chlumčany, 334 42
• OPRAVY vozů všech značek
a prodej náhradních dílů
• KLIMATIZACE plnění, opravy, desinfekce
• DIAGNOSTIKA a servisní prohlídky
všech vozidel
• PNEUSERVIS kompletní služby,
prodej pneu za internetové ceny
• PŘÍPRAVA a zajištění STK + EMISE
• VYŘÍZENÍ pojistných událostí včetně
autoskel a zapůjčení náhradního vozidla
• POJIŠTĚNÍ vozidel
(příklad: Fabia 1.4 za 1 220 Kč,
Octavia diesel 1.9 za 1 550 Kč)
možnost kalkulace a uzavření na
WWW.AAPP.CZ
Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

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

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

ZAHRADY

KARL & KRS

V sobotu 20. září 2014 uspořádala Komise
pro občanské záležitosti při obci Chlumčany
zájezd do Lán a na Křivoklát.
V Lánech jsme si prohlédli Muzeum
T. G. Masaryka - hlavní expozice přibližuje
osobnost T. G. Masaryka, jeho rodinu a historické události, které zasáhly do jejich života.
Navštívili jsme lánský hřbitov - místo posledního odpočinku prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a jeho členů
rodiny. Prošli jsme se v zámeckém parku, kde
v těsné blízkosti zámecké budovy je Francouzská květinová zahrada. Za shlédnutí stálo
i muzeum sportovních vozů, kde je vystaveno
kolem 100 exponátů. Při zpáteční cestě jsme se
ještě zastavili na hradu Křivoklát.
Jaroslava Kaderová

Aktuální program RC oHRÁTka

•

•

•

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

Čtvrtky

9.30–10.00 cvičeníčka s miminky pod dohledem porodní
asistentky Moniky (od 6 měsíců)
10.00–12.00 dopolední hobbiti (předškolkové dětičky 2–3,
5 r hraní, říkanky, tanečky) – samozřejmě mohou i s mladšími
sourozenci kteří se do programu nezapojují – NENAPLNĚNO – hlašte se rodiče 
15.45–16.30 Angličtina pro děti od 3–6
let (začínáme 2. října)

Pátky – v období podzim/zima

16.00–17.30 kurz Výtvarníček – jen
přihlášení účastníci (děti od 3 let bez
rodičů)
Děti od 3 let vyrábí pospolu velké koláže,
naučí se kreativitě, rozvinou svou fantazii, pobaví se a výrobek si odnesou domů. Kurz vychází cca na 75 Kč za lekci včetně materiálu.
•

Víkendy

– pořádáme během roku větší akce v návaznosti na nějaký svátek či pranostiku (viz soupis akcí od obce) nebo na facebooku. Nebojte

se proto přijít mezi nás  ať máte mimi
v kočárku, či ťapací ratolest
Nejbližší akce: 27. 9. 2014 od
15.00 – oslavy sv. Václava s histor. taneční skupinou, drátkování, zábava –
v RC ohrátka!

PO–ČT odpol. :

Nové programy pro děti bez rodičů od 3 let:
1) Tancujeme s Míšou (zábavné a naučné cvičení dle Míši a Dády Patrasové)
45 min / 40 Kč
2) Jóga pro maminky i tatínky – začátečníci (malé skupinky po 4 lidech )
U těchto dvou nových programů je
třeba se nahlásit jako zájemce se jménem
na tel. č. 732 882 552, posléze se dle žádostí,
komu se to kdy hodí od pondělí do čtvrtka,
utvoří skupinky na předběžné informativní
schůzce v říjnu.
Oslavy:
je možné si pronajmout prostory na den
350 Kč (úklid si zařídíte sami, nebo bez uklízení
500 Kč)

Chlumčanský občasník
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„Obezřetnost se vyplatí“

brožura vydaná Krajským úřadem Plzeňského kraje a Ministerstvem vnitra ČR
Zprostředkování půjček – pomoc nebo
pohroma
Cesta k neúměrnému zadlužení může
být mnohem kratší, než bychom si dokázali
představit. Na lidi s finančními potížemi má
totiž políčeno velké množství „šmejdů“, kteří
na cizích problémech vydělávají a zadlužené
lidi strhávají do ještě větších problémů. Své by
o tom mohl říct pan Stanislav. Ten před časem
ztratil zaměstnání a skončil v evidenci úřadu
práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Ocitl se tak zcela bez příjmu, závislý na
pomoci od rodiny. Rozhodl se oslovit zprostředkovatelskou společnost, která mu slíbila,
že mu sežene půjčku. Za svoji „pomoc“ si naúčtovala osm tisíc korun. Pan Stanislav navíc
na doporučení společnosti uzavřel životní
pojištění, kvůli zvýšení důvěryhodnosti u potencionálních věřitelů. Po několika měsících

však žádnou nabídku na půjčku nedostal.
Pan Stanislav neměl peníze na základní
potřeby, a proto pojištění vypověděl.
Na to zareagovala zprostředkovatelská společnost a za porušení smlouvy požadovala
zaplacení pokuty ve výši deset
tisíc korun. Pan Stanislav žádnou půjčku nezískal, naopak přišel
o osmnáct tisíc a ještě se vystavil riziku
exekuce.
Oddlužení jako past
Lidí, kteří už nejsou schopni splácet své
dluhy, stále přibývá. Pro ně představuje tzv.
oddlužení jakousi poslední spásu. Ani tato
oblast se však neobejde bez aktivit „šmejdů“,
kteří se na neštěstí druhých chtějí obohatit.
O tom už ví své i paní Zdena, která si společně
s manželem vzala půjčku na rekonstrukci

městského bytu. Ta se však neplánovaně prodražila a manželé si vzali další úvěr. Krátce po
rekonstrukci bytu přišel manžel paní Zdeny
o zaměstnání. Neštěstí nechodí samo
a tak jim v té době někdo ukradl auto,
které bylo na leasing. Manželé navíc
spláceli půjčku, kterou si vzali pro
syna. Manžel paní Zdeny nemohl najít
nové zaměstnání a upomínky za neplacení
půjček chodily stále častěji. Paní Zdenu proto
zaujala nabídka jedné oddlužovací agentury,
která nabízela vyřešení všech dluhů. Oddlužovací agentura jim nabídla, že si mohou podat
návrh na oddlužení a všechny problémy se
okamžitě vyřeší – jen to bude stát dvacet tisíc.
Tyto peníze paní Zdena samozřejmě neměla
a na doporučení oddlužovací společnosti si je
šla půjčit.
Zadlužení jako trestný čin?
Rozbitá pračka, neočekávaná složenka,
nemoc – i v těchto situacích řadě lidí nezbývá
jiná možnost než se zadlužit. Pokud se nedaří
vzniklé dluhy splácet, situace spěje k dalším
a dalším půjčkám. Může se tato zoufalá snaha
řešit finanční situaci stát trestným činem?
Regionální pobočka společnosti Člověk
v tísni nyní vydala příručku „Obezřetnost se
vyplácí“. Příručka se snaží upozornit na riziková
jednání a situace, do kterých se může dostat
kdokoli z nás. „Vedle příběhů lidí, kteří se obrátili na naše služby, v publikaci uvádíme i návody, jak se rizikovým situacím vyhnout a jak
na ně případně reagovat,“ upřesňuje Michala
Baslová. Kromě popisu rizik spojených s oddlužením se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst například o problémech
spojených se zprostředkováním úvěru, exekucí, oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.
Vydání příručky bylo hrazeno z prostředků Ministerstva vnitra a Plzeňského
kraje. „Příručka bude distribuována zdarma
a bude od poloviny října k dispozici na krajském úřadě, ale i na obecních a městských
úřadech po celém kraji,“ doplňuje Pavlína
Kučerová z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
V elektronické podobě je příručka k dispozici
například na webových stránkách organizace
clovekvtisni.cz/plzen.

Hledá se
kronikář
Obec
Chlumčany
hledá kronikáře nebo
kronikářku pro psaní
Kroniky obce Chlumčany. Výhodou je
znalost místního prostředí a cit pro zaznamenávání podstatných, důležitých a významných událostí pro život obce.
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TENISOVÉ AKTUALITY

Bagrování terénu před pokládkou dlažby
Tenisová sezóna 2014 v Chlumčanech pomalu končí, a tak je čas na ohlédnutí, co se nám od letošního brzkého nástupu jara podařilo.
Koncem března se podařilo díky organizačním schopnostem hospodáře
oddílu R. Kotta a zásluhou velmi dobře odvedené práce místní firmy Štolba
realizovat pokládku pásu zámkové dlažby podél obou kurtů, čímž došlo
k dalšímu vylepšení tenisového areálu. Kromě této stěžejní akce odpracovali
členové oddílu při údržbě kurtů a jejich okolí 150 brigádnických hodin. Příští
rok nás čeká další úkol – dokončit nátěry oplocení kolem kurtů.
Výsledek práce firmy Štolba - nová zámková dlažba

Okresní Davis Cup – áčko zpět mezi elitu

Květen a červen jsou již tradičně vyhrazeny
pro prestižní boje v okresním Davis Cupu neregistrovaných tenistů. Mezi zúčastněnými
19 družstvy se tentokrát představila „jen“
2 družstva z Chlumčan.
Od B-týmu (vznikl sloučením „béčka“
a „céčka“ z předchozího roku) se zázraky čekat
nedaly – díky nešťastné prohře s Nepomukem
skončil až na 5. místě ve skupině B. Jádro týmu
tvořili P. Boháč (2 výhry a 2 prohry ve dvouhře)

a kapitán T. Duda (3 výhry a 5 proher v singlu,
2 výhry a 1 prohra v deblu), ostatní hráči byli
méně úspěšní.
V A-týmu, který loni nešťastně sestoupil do II. divize, se představili všichni nejlepší
tenisté a jejich cíl byl jednoznačný – návrat
do I. výkonnostní divize. Vysoké ambice naši
tenisté potvrdili, když vyhráli úvodní 4 utkání
a podlehli až v posledním zápase v Přešticích,
což jim stačilo na 2. místo ve skupině A a účast

v baráži o postup. V ní dokázalo „áčko“ zvítězit
po boji na dvorcích vítěze skupiny B v Nové Vsi
a díky tomu bude po roční přestávce v roce 2015
opět startovat mezi nejlepšími 7 týmy v okrese.
O výborný výsledek se zasloužili ve dvouhrách
zejména M. Kozel (7 výher, jediná prohra) a nováček v týmu M. Jeslínek (6 výher, 3 prohry),
v deblu měli kladnou bilanci M. Marák (4 výhry,
2 prohry) i R. Kott (3 výhry, 1 prohra).

Výsledky našich týmů v DC 2014
Chlumčany A (II. divize, skupina A)

Chlumčany B (II. divize, skupina B)

Ker. Chlumčany A – Sokol Blovice D 4:1

TJ Dobřany – Ker. Chlumčany B 3:1

Sokol Šťáhlavy B – Ker. Chlumčany A 1:4

Ker. Chlumčany B – Sokol Nepomuk 2:3

Sokol Blovice B – Ker. Chlumčany A 2:3

Sokol Přeštice B – Ker. Chlumčany B 4:1

Ker. Chlumčany A – TK Nová Ves A 3:1

Ker. Chumčany B – Sokol Blovice C 3:1

Sokol Přeštice A – Ker. Chlumčany A 4:1

Ker. Chlumčany B – TK Nová Ves B 1:3

Chlumčanský občasník
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Baráž o postup do I. divize
TK Nová Ves „B“ – TJ Keramika Chlumčany „A“ 1:4

Daniel Škvor – Robert Kott 6:2, 6:2
Pavel Vostřák – Miloslav Kozel 6:4, 4:6, 5:7 (Kozel vyhrál ze stavu 2:5 ve 3. setu)
Petr Kánský, Tomáš Trojovský – Robert Kott, Michal Marák 2:6, 2:6
Tomáš Trojovský – Michal Marák 1:6, 1:6
Daniel Škvor – Miloslav Kozel 5:7, 4:6

A-tým (Kozel, Kott, Marák a Jeslínek) je zpátky

Přeřazení M. Jeslínka do A-týmu bylo dobrým tahem

Turnaj dětí základní školy

Další, v pořadí již 16. ročník tenisového turnaje dětí ZŠ V Chlumčanech se uskutečnil v sobotu
14. 6. 2014 za účasti 14 dětí, z toho
11 chlapců a 3 dívek. Výsledky turnaje
(s výjimkou zápasu o 3. místo) prakticky kopírovaly umístění z roku 2013.
Mezi chlapci zvítězil již počtvrté za
sebou David Pavlon, který ve finálové repríze loňského souboje proti

Lukáši Kabátovi zopakoval stejný
výsledek 6:4. Na třetí místo tentokrát
dosáhl Vojtěch Vachl, který zdolal
Tomáše Duchka. Mezi děvčaty byla
nejlepší 10letá Stela Šambergrová,
která se opět utkala zároveň i s chlapeckou konkurencí, kde skončila na
pěkném 5. místě.

Turnaj ve čtyřhře

Čtvrtfinále:

Semifinále:

David Pavlon – Petr Procházka 4:1
Vojtěch Vachl – Ladislav Podoba 4:1
Tomáš Duchek – Vladimír Regner 4:1
Lukáš Kabát – Stela Šambergrová 4:0

David Pavlon – Vojtěch Vachl 4:1
Lukáš Kabát – Tomáš Duchek 4:1

Zápas o 3. – 4. místo:

Finále:

Vojtěch Vachl – Tomáš Duchek 4:3

David Pavlon – Lukáš Kabát 6:4

Konečné pořadí tenisového turnaje ve dvouhře dívek

Zápas o 3.– 4. místo:
Tomáš Duchek, Vladimír Regner - Ladislav Podoba, Josef Kutil 4:3
Finále:
David Pavlon, Stela Šambergrová - Lukáš Kabát, Robert Kott ml. 6:0

Děvčata při vyhlášení vítězů

1. Stela Šambergrová
2. Eva Hrdonková
3. Štěpána Křížová

Medailisté mezi chlapci
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Maty Cup
V sobotu 30. 8. 2014 proběhl 9. ročník turnaje deblistů Maty Cup. Své
umění v něm předvedlo 7 deblových dvojic, které se střetly nejprve každý
s každým a nejlepší 4 páry pak o konečné umístění. Vítězství si opět odnesl
hlavní organizátor turnaje Václav Matýs st. – tentokrát spolu s matadorem
Jiřím Vaněčkem, kteří porazili ve finále mladíky Václava Matýse ml. a Pavla
Šimánu.

Semifinále:
Václav Matýs st., Jiří Vaněček – Miloslav Kozel, Karel Hodinář 6:3
Václav Matýs ml., Pavel Šimána – Robert Kott, Martin Ježek 6:2

Zápas o 3. místo:
Robert Kott, Martin Ježek – Miloslav Kozel, Karel Hodinář 6:3

Finále:
Václav Matýs st., Jiří Vaněček – Václav Matýs ml., Pavel Šimána 6:1

Finalisté Maty Cupu: zleva P. Šimána, V. Matýs ml., V. Matýs st. a J. Vaněček

Chlumčanský občasník
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Women Cup a Mix Cup
5. ročník tenisového turnaje žen Women Cup a současně s ním i turnaj
smíšených párů Mix Cup se uskutečnily 20. 9. 2014. Nejúspěšnější tenistkou
se stala opět s Ivana Milotová, která vyhrála nejen individuální soutěž žen, ale
obhájila i titul v mixu spolu s Rostislavem Hrubým.

Medalistky Women Cupu 2014: S. Šambergrová.
I. Milotová a K. Kašparová-Květoňová

Women Cup - finále:
Ivana Milotová – Stela Šambergrová 4:1

Mix Cup - finále:
Rostislav Hrubý, Ivana Milotová – Jiří Vaněček, Klára Kašparová-Květoňová 8:1

kosmetické
služby

Vìra Šlajsová

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

domácí prostøedí, pøíjemná atmosféra

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

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

mezoterapie

(hloubkové zapracování aktivních látek do pokožky - omlazení)

práce s ultrazvukovou špachtlí

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

chemický peeling
trvalá na øasy
VYNIKAJÍCÍ SLUŽBY SE ZNAÈKOVOU NÌMECKOU
A ŠVÝCARSKOU PØÍRODNÍ KOSMETIKOU BEZ PARAFÍNU
ZA BEZKONKURENÈNÍ CENY!!!
Před finále Mix Cupu: R. Hrubý a J. Vaněček,
v podřepu I. Milotová a K. Kašparová-Květoňová

PØIJÏTE VYZKOUŠET ŠIKOVNÉ RUCE KOSMETIÈKY!!!
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DALŠÍ AKCE TENISOVÉHO ODDÍLU
Fiftýn Fest
tenisový turnaj osobností v Dobřanech
V sobotu 21. 6. 2014 v Tenisové hale v Dobřanech proběhla zajímavá
akce pro veřejnost – 2. ročník tenisového turnaje osobností pod názvem
Fiftýn Fest 2014, které se zúčastnili také otec a syn Kottovi – Robert starší

jako regionální ředitel Raiffeisen banky a Robík ml. jako člen dobřanské Tenisové akademie. O této úspěšné akci informovaly nejen Dobřanské listy,
ale i Plzeňský deník.

Oddílový turnaj Chlumčany Cup 2014
Nejstarší tenisový turnaj ve dvouhře a čtyřhře se letos dočkal již 19. pokračování a vyvrcholil koncem září 2014. Do finále dvouhry se stejně jako
loni probojovali Miloslav Kozel a Michal Jeslínek a také zápas o 3. místo
Michal Marák – Robert Kott bude reprízou loňského roku. Díky brzké
uzávěrce občasníku budou konečné výsledky dvouhry i čtyřhry známy až
v dalším čísle (hraje se 27. 9.). Kdo chce znát vítěze dříve, může ho zjistit
dříve. Stačí se podívat na webové stránky tenisového oddílu TJ Keramika
Chlumčany – adresa www.tenischlumcany.estranky.cz. Zde najdete veškeré
užitečné informace – podmínky členství v oddílu (možnost stažení členské

přihlášky), plán akcí pořádaných oddílem tenisu a ostatními oddíly v okrese
Plzeň-jih, výsledky turnajů i bohatou fotodokumentaci.
Přijďte mezi nás!
Ing. Ivo Regner
předseda oddílu tenisu
TJ Keramika Chlumčany

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

TISKÁRNA

Od CTP až po dokončující zpracování,
vše na strojích

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

í tisk

Příspěvky shromažďuje redakce, která nezodpovídá za jejich obsah.
Adresa pro Vaše příspěvky: chlumcany@obecni-urad.net
Redakce: Jiří Šebek, Ing. Petr Brandl
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