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ZDARMA do Vašich schránek

Vydává obec CHLUMČANY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v dnešním jarním čísle
našeho občasníku vás chci seznámit s fakty
a informacemi, které se týkají investiční akce
„VÝSTAVBA NOVÉHO OÚ + MULTIFUNKČ‑
NÍHO SÁLU“. K této akci směřuje čím dál tím
víc dotazů od našich občanů, a také hodně
spolků se nás ptá, kdy se už konečně začne
stavět.
Tato stavba je pro obec prioritou. Vedení
obce si již dávno uvědomilo, že obec naší veli‑
kosti, nemá prostory na společenský a kulturní
život. Myslím si, že drtivá většina našich ob‑
čanů ví, jak dopadl sál v kulturním domě, i v ja‑
kém žalostném stavu jsou ostatní prostory. Bý‑
valá vyhlášená hospoda se sálem „U Holých“,
je již léta zavřená. Před nedávnem jí také ná‑
sledovala restaurace „U Bílé Růže“. Nejnovější
informace okolo jmenované druhé hospody
jsou takové, že se našel nový nájemce, který
chce tuto restauraci provozovat, a který ji už
také oficielně otevřel, zatím však bez prostoru
vinárny.
Obec má na tuto klíčovou investici zajištěn
úvěr. Banka se nás neustále ptá, kdy začneme
čerpat. Ještě na podzim jsem banku ubezpe‑
čoval, že realizační PD by měla být hotova dle
projekční firmy BRM do konce listopadu 2016.
Ihned poté jsme chtěli požádat firmu MAZEPA
(profesionální firma na zadávání výběrového
řízení) o vypsání zadávacího a výběrového
řízení tak, aby s příchodem jara byla známa
dodavatelská firma a stavba se mohla naplno
rozběhnout.
Bohužel, takové to nadšení a odhodlání
chybí projekční firmě BRM, která už poněko‑
likáté opět změnila termín dokončení PD. Již

3. února 2014 jsem napsal urgentní dopis, ve
kterém jsem upozorňoval firmu BRM na nepl‑
nění smlouvy o dílo ze dne 10. 9. 2012 tak, jak
bylo ujednáno a oběma stranami podepsáno.
Zprvu se to týkalo projektové dokumentace
k územnímu řízení a stavebnímu povolení.
Nyní se to týká dokončení realizační doku‑
mentace, podle které by se dala stavba reali‑
zovat, a zároveň i vypsat zadávací a výběrové
řízení na dodavatele. Původní prvotní termín
dokončení tohoto stupně projektové doku‑
mentace (PD) zněl na 30. 11. 2016. Nový ter‑
mín z úst jednatele firmy BRM byl změněn do
28. února 2017. Dnes je čtvrtek 30. března 2017
a jsme tam, kde na podzim 2016. Realizační PD
není opět dokončena. I přes urgentní dopisy
směrované na jednatele této projekční kan‑
celáře, nám není známo, kdy skutečně bude
dokončena. Jsme z jednání této firmy velice
roztrpčeni a úplně zoufalí. Poslední urgentní
dopis jsem odeslal na firmu 29. 3. 2017 v násle‑
dujícím částečném znění:
„Vážený pane inženýre, je konec března, na
který jste, už ani nevím po kolikáté, přesunul
termín dokončení realizační PD. Z předchá‑
zejícího osobního jednání vím, že ani Vámi
uváděný poslední termín dokončení PD není
reálný!!! Prosím o sdělení, kdy bude skutečně
realizační PD dokončena, a zároveň také sdělte
důvody těchto odkladů a jakou nabízíte kom‑
penzaci za vzniklý stav!!! Důvod, který jste
dříve uváděl, že nebyla vypracována PD za‑
ložení stavby, a že jste na ni čekali neobstojí!
Vy to víte, stejně jako my, že spousta věcí se
mohla již dávno řešit v předstihu a být připra‑
…pokračování na str. 2 Ü

Svá životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V lednu

Jaroslava Karičková
František Puchta
František Sebránek
Marie Vorlová
Miroslav Levora
Ludmila Piklová (V Rumunsku)
Marta Kozáková
Marie Kohoutová
Karel Majer

V únoru

Josef Toman
Jarmila Bártová
Soňa Tykvartová
Zdeňka Fládrová
Anna Levorová

80 let
80 let
81 let
82 let
84 let
84 let
84 let
85 let
88 let

82 let
84 let
85 let
86 let
91 let
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vena pro dokončení výše zmiňované PD, a ne
teď vše dohánět na poslední chvíli, slibovat
nesmyslné termíny, o kterých sám nejste pře‑
svědčený, že je splníte.“
Hned druhý den přišla písemná odpověď
v tomto znění:

Životní jubilea

BRM, spol. s r. o. Farského 5, 326 00 Plzeň

Û…pokračování ze str. 1

V březnu

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

Obec Chlumčany
Vážený pan Jiří Kučera, starosta obce
členové rady, zastupitelé obce
V Plzni 30. 3. 2017
75 let
80 let
82 let
83 let
83 let
83 let
85 let
86 let
87 let
88 let
93 let

Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás

Vzpomínáme!

V prosinci

Libuše Křenová
Zdeňka Svobodová
Miroslav Míšek
Jaroslav Švajcr
Ladislav Kalina

V únoru

Ladislav Laštovička

V březnu

Věra Vyskočová
Anna Chmelíková
Marie Koskubová (Hradčany)
Františka Böhmová (Hradčany)
Ludmila Piklová
Petr Štych

95 let
81 let
70 let
89 let
85 let

81 let

92 let
83 let
85 let
94 let
84 let
58 let

Štěpánka Ulrichová, OÚ – evidence obyvatel
Svým blízkým mohou pozůstalí nechat za‑
zvonit poslední hodinku v kapli Panny Marie.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na
tel. 721 747 966.

Věc: Informace o dokončení dokumentace
pro provedení stavby (DPS) „Správní a spo‑
lečensko kulturní centrum Chlumčany“
Vážený pane starosto, členové rady, zastupitelé,
na základě výzvy p. starosty Vám předkládám
poslední informaci o stavu dokončení projektu
Centra.
1. V současné době se zpracovává:
• projekt interiéru a z něho vyplývající poža‑
davky na kotvení nebo upevnění do kon‑
strukcí a řemesel (topení, vzduchotechnika,
zdravotní technika, elektrotechnika),
• projekt ozvučení a osvětlení sálu, přísálí, ob‑
řadní místnosti, foyeru a zasedací místnosti,
• projekt akustických obkladů,
• výpisy prvků včetně jejich ocenění.
• rozpočet stavby.
2. Projekt bude dokončen a zkompletován
v průběhu měsíce dubna 2017, nejzaší je ter‑
mín 30. 4. 2017.
3. Za sebe jako jednatele firmy čestně prohla‑
šuji, že objem práce byl z mé strany podce‑
něn, proto ty neuvážené výroky o dokon‑
čení dříve.
4. Pokud se týká kompenzace za pozdní do‑
dání, tak sdělujeme následující:
• nad rámec plánovaných prací v prováděcím
projektu jsme objednali speciální projekt
scénického osvětlení a ozvučení vybraných
místností objektu, který Vám umožní sál
pronajímat na různé atraktivní akce (ma‑
turitní plesy, konference apod.) a tím si vý‑
znamně ekonomicky přilepšit do rozpočtu
obce. Pokud by projekt nebyl zpracován,
nemohla by být provedena příprava pro
scénické osvětlení a ozvučení dle součas‑
ných trendů a zejména požadavků budou‑
cích pronajímatelů. Cena tohoto projektu je
85.000 Kč. Rozsah kompletace případného
ozvučení a osvětlení dohodneme před vy‑
psáním zakázky nebo v průběhu stavby.
Přípravu (osazení konzolí, vytrubkování tras,
vymezení prostoru pro zesilovače apod.) je
však nutné udělat při realizaci stavby.
• součástí dokumentace nebyl projekt in‑
teriéru, ten se zpracovává i oceňuje zvlášť.
Kolegyně pí. Švecová rozpracovala projekt
interiéru, který je mj. konzultován i s jednot‑
livými zaměstnanci úřadu. Řešení interiéru
je potřebné, aby objekt byl přiměřeně re‑
prezentativní svému účelu. Jedná se o práce
v hodnotě 80.000 Kč.
5. Dle smlouvy o dílo měla být dokumentace
dokončena do 30. 11. 2016. Jako kompen‑
zaci bych Vás chtěl poprosit, že úhradu pro‑
jektu scénického osvětlení a ozvučení a pro‑

jektu interiéru v rámci dohodnuté ceny.
6. V rámci realizace opravy šaten tělocvičny
Vaší ZŠ v roce 2016 jsme si pro udržení dob‑
rých vztahů neúčtovali dozor stavby, kdy
jsme stavbu pro kontrolu a upřesnění ně‑
kterých detailů několikráte navštívili.
7. Prosím, neberte to jako kalkul z naší strany,
ale chceme Vám odevzdat kvalitně zpraco‑
vaný projekt, jehož provoz přinese obci vý‑
znamný prospěch a dobrý věhlas.
Vážený pane starosto, zastupitelé, já sám jsem
z této situace velmi nešťastný. Ujišťuji Vás, že
v tom není žádný jiný úmysl, ani upřednostňo‑
vání jiných akcí, starostů nebo obcí. Uvedený
termín dokončení projektu je skutečně reálný.
Prosím, vydržet to ještě ten poslední měsíc.
Děkuji.
S úctou
Miroslav Jaroš, jednatel společnosti
Co k tomuto dodat??? Úsudek k jednání této
firmy je na každém z vás.
Vážení spoluobčané, tímto článkem jsem
Vám chtěl vysvětlit příčiny, proč zatím jen sli‑
bujeme, že postavíme nový OÚ spolu s multi‑
funkčním sálem.
starosta Jiří Kučera

Nekrolog
Petr Štych

S hlubokým zármutkem
sdělujeme, že jsme se
dne 30. 3. 2017 dozvěděli
smutnou zprávu. Ve věku
58 let nás po těžké ne‑
moci navždy opustil náš
kamarád a dlouholetý
sekretář výboru fotbalového oddílu TJ Ke‑
ramika Chlumčany Petr Štych. Jeho jméno
je spojeno s největšími úspěchy chlumčan‑
ského fotbalu. Nejen fotbalový oddíl jeho
odchodem utrpěl velkou ztrátu. Odešel
totiž všestranně zaměřený a společensky
aktivní člověk. Kromě vynikající práce pro
fotbalový oddíl byl dlouhodobým členem
a předchozím předsedou výkonného vý‑
boru TJ Keramika Chlumčany. Založil a po
celou dobu řídil organizaci Ligy starých
gard Plzeň‑jih. Nezastupitelná byla rovněž
jeho mimosportovní činnost. Svůj zájem na
veřejném dění aktivně projevoval jako člen
Zastupitelstva obce Chlumčany. Mnozí
z nás si jej budou pamatovat i jako odda‑
ného knihovníka Místní lidové knihovny
v Chlumčanech. Petře, budeš nám chybět!
Výbor fotbalového oddílu
TJ Keramika Chlumčany

Poděkování

Děkuji zastupitelstvu obce Chlumčany,
Okresnímu sdružení hasičů PJ, Sboru dob‑
rovolných hasičů Chlumčany a Českému
zahrádkářskému svazu ZO Chlumčany za
blahopřání k mému životnímu jubileu.
František Puchta s rodinou

Chlumčanský občasník
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Tříkrálová sbírka otevírá to dobré v nás

„Už vás vyhlížíme a čekáme na vás. Napište
nám prosím požehnání na dveře.“ Úsměvy,
milé přijetí, radost z možnosti dát příspě‑
vek do kasičky Tříkrálové sbírky. Začátkem
ledna sice mrzlo jako na Sibiři, ale radost
zahřívala.
Radost, ano, radost, říkám si. Kdybych měla
vystihnout koledování v rámci každoroční Tří‑
králové sbírky jedním slovem, to slovo bude
radost. Radost těch, kdo svým příspěvkem
podpořili pomoc Charity ČR potřebným, ať už
jsou to matky s dětmi v tíživé situaci, senioři
potřebující péči, lidé, kteří se ocitli bez pří‑
střeší… Radost malých koledníků a kolednic,
kteří si takto uvědomují, co znamená pomáhat.
Radost těch, kdo je jako vedoucí skupinek do‑
provázejí. Ať je krutý mráz nebo prší, ta radost
tu prostě je.
Nebývalo to tak vždycky. Když jsme před
lety začínali v Chlumčanech koledovat jako
jediná skupinka, lidé o nás nic moc nevěděli,
mnozí byli pochopitelně nedůvěřiví. Vysvět‑
lovali jsme, že nekoledujeme do vlastní kapsy,

ale do zapečetěné charitní pokladničky, někde
nás přesto vyhnali.
A letos? Tři kolednické skupinky, které do‑
provázeli paní Blažková s dcerou Lenkou, pan
Eisenhammer a já, byly očekávány, vítány,
přímo na ulicích zastavovány, chváleny a jejich
kasičky se utěšeně plnily.
Celkem bylo v Chlumčanech letos vybráno
16 846 Kč, jako koledníci se na tomto skvělém

výsledku podíleli Anička Skálová, Rozárka
Veitová, Janička Cibulková, Kristýnka Černá,
Sárinka Korschinská, Péťa Šmolík, Klaudinka
Slámová, Janička Eisenhammerová, Nikolka
Samková, Anička Dvoráková a Honzík Zíbar.
„Tohohle pána jsem se vždycky bála, teď
jsem ho poprvé viděla, jak se usmívá,“ ra‑
dostně konstatovala malá kolednice z mé
skupinky poté, co dotyčnému předala letáček
a cukřík jako poděkování. I v tom je přínos Tří‑
králové sbírky. Obdarovávání je totiž vzájemné.
Děkujeme za Vaše otevřená srdce a laskavé
přijetí. Děkujeme za všechny, jimž Vaše pří‑
spěvky pomůžou. Děkujeme všem, kdo se na
Tříkrálové sbírce podíleli. Děkujeme za skvělou
spolupráci Základní škole Chlumčany, vážíme
si jí, ne všude je to běžné.
A těšíme se na setkání u Vašich dveří za
rok, až Vám s písničkou „My tři králové jdeme
k Vám“ zase popřejeme štěstí a zdraví.
Alena Ouředníková
(vedoucí jedné ze skupinek Tříkrálové sbírky)

Jarní zamyšlení
Tento příběh ukazuje, co schází dnešní
společnosti. Úcta k bližnímu, láska k člo‑
věku, sebeobětování, vzájemná sebeúcta
a mnoho dalších vlastností pro vzájemné
spolužití.
Pokud vážení spoluobčané při čtení to‑
hoto krátkého příběhu ucítíte takové to
zvláštní šimrání v nose, či vám dokonce
ukápne slza, vězte, že máte srdce na správ‑
ném místě.
Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil.
Po několika minutách čekání jsem zatroubil
znovu. Měla to být moje poslední jízda toho
dne, a tak jsem si říkal, že bych mohl odjet, ale
místo toho jsem auto zaparkoval, šel ke dve‑
řím a zaklepal. „Chviličku“, ozval se za dveřmi
slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak něco
táhne po zemi.
Po dlouhém čekání se dveře otevřely. Stála
přede mnou malá, přibližně devadesátiletá
žena. Byla oblečena v hedvábných šatech
s kloboučkem se síťkou, jako v nějakém filmu
ze čtyřicátých let. Vedle ní na zemi stál malý
kufřík. Byt vypadal, jako by v něm nikdo po
mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl
zakryt prostěradly, na stěnách nebyly hodiny,
na poličkách nebyly ani hrnečky ani žádné
ozdůbky. V rohu stála kartónová krabice plná
fotografií a skleněného nádobí.
„Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?“,
požádala mě. Odnesl jsem zavazadlo do auta

a vrátil jsem se, abych té ženě pomohl. Chytla
se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Ne‑
ustále mi děkovala za laskavost. „To přece
nic není“, řekl jsem jí, „snažím se jen chovat
ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl, aby
se lidé chovali k mé matce“. „To jsi opravdu
hodný chlapec“, řekla mi. Když jsme se usadili
do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se,
zda bychom mohli jet přes centrum. „To ale
není nejkratší cesta“, upozornil jsem ji. „Ach
ano, já vím“, řekla. „Já nespěchám, jsem na
cestě do hospice“.
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její
oči se leskly. „Už nemám žádnou rodinu“, po‑
kračovala tichým hlasem. „Lékař říká, že mi
nezbývá již moc času“. Pomalu jsem natáhl
ruku a vypnul taxametr.
„Jakou cestou byste chtěla jet?“, zeptal jsem
se. Následující dvě hodiny jsme jezdili po
městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno
pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme
čtvrtí, kde s mužem žili jako novomanželé. Při‑
vedla mě ke skladu nábytku, v němž byl kdysi
taneční sál, kam chodila ještě jako malá hol‑
čička. Občas mě požádala, ať zabrzdím před
konkrétní budovou nebo uličkou. Seděla
beze slova, schoulená v koutku. Najednou
řekla: „Jsem již unavená, asi pojedeme“.
Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala.
Byla to nízká budova, něco jako maličké sa‑
natorium s příjezdovou cestou podél prů‑
čelí. Jakmile jsem zastavil, přišli k autu dva

ošetřovatelé a opatrně jí pomohli vystoupit.
Otevřel jsem kufr u auta a zanesl její malé za‑
vazadlo ke dveřím. Žena už seděla na koleč‑
kovém křesle. „Kolik Vám dlužím?“, zeptala se
a vytáhla kabelku. „Nic“, řekl jsem. „Vždyť si
musíte vydělávat na živobytí“, namítla. „Mám
i jiné pasažéry“, odpověděl jsem. Téměř bez
přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. Ona
mě také pevně objala. „Daroval jsi staré ženě
trochu štěstí“, řekla se slzami v očích. „Děkuji
Ti“.
Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře za mými
zády se zavřely. Byl to zvuk uzavírající další
knihu života.
Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasa‑
žéry. Jel jsem, kam mě oči vedly, ponořen do
myšlenek. Nemohl jsem ten den ani s nikým
mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého
naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by
nechtěl tak dlouho čekat? Co kdyby jí odmítl
splnit její prosbu nebo co kdybych byl jen
párkrát zatroubil a prostě odjel?
Uvědomil jsem si, že jsem v dosavadním
svém životě, ještě nic důležitějšího neudělal.
Jsme zvyklí si myslet, že se náš život
otáčí v kruzích kolem velkých okamžiků,
ale ty velké okamžiky nás často zastihnou
nepřipravené. Nejspíš to bude tím, že jsou
krásně zahalené tím, co někteří mohou
považovat za pouhou maličkost.
Redakce
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SDH Chlumčany
Začátek roku

Nový rok jsme zahájili výroční valnou hroma‑
dou, která se konala dne 7. 1. 2017 v Kulturním
domě. Zde jsme si shrnuli naši činnost za rok
2016 a připravili se na činnost v roce 2017.

Nový vůz

Dne 8. 2. bylo pořízeno nové zásahové vozidlo
značky Mercedes Benz za podpory dotací GŘ
HZS ČR, Plzeňského kraje a obcí Chlumčany.

vili bohaté občerstvení a přispěli do našich
kasiček.
Moc si vážíme toho, že společně s námi udr‑
žujete v obci tuto tradici.

Hasičský ples

25. 2 o měsíc déle než jsme byli zvyklí, se konal
tradiční hasičský ples. Již druhým rokem jsme

Vozidlo je specifikace DA L1Z, 9 místné vozidlo
je určeno k přepravě členů JPOSDH na místo
zásahu, evakuace osob a dalším činnostem
JPOSDH. Vozidlo je vybaveno dvěma hasicími
přístroji, lekárničkou typu III, RDS, několika
světlomety a dalším drobným materiálem.

Masopust

18. 2. se již poněkolikáté prošel obcí maso‑
pustní průvod. K vidění byla například po‑
jízdná udírna, vozík tažený koníky a nechyběla
ani tradiční maska medvěda.
Velký dík však patří Vám, kteří nám připra‑

tento ples připravili v obci Vstiš. Nechyběla
bohatá tombola, k tanci a poslechu zahrála
kapela Hájenka a nechybělo ani půlnoční
překvapení.
Na ples byla i tento rok sjednána autobu‑
sová doprava.

Proměna KD 4. března –
maškarní ples
Úderem 15. hodiny se Kulturní dům proměnil
v pohádkovou říši. Konal se zde totiž dětský
maškarní rej. Zazněla spousta známých dět‑
ských hitů, při kterých se hodně soutěžilo.

A po takové náročné soutěži často vyhládne,
a proto bylo připraveno malé občerstvení.
Když měly všechny masky plná bříška, tančilo
a soutěžilo se dál. Nakonec byla vyhlášena
tombola, ve které samozřejmě vyhrává každé
číslo a oceněny byly i nejlepší a nejoriginál‑
nější masky.
Úderem 20. hodiny se kulturní dům promě‑
nil v pěknou divočinu. To totiž popustili uzdu
své fantazii dospělí a za doprovodu kapely Ag‑
nes rock tančili až do ranních hodin.
A co by to bylo bez pořádného maškarního,
kdyby se neocenili nejoriginálnější masky.

Prší v hasičárně?

Dne 18. 3. se konal již druhý ročník Turnaje
v prší. Zúčastnilo se ho 24 hráčů (mužů i žen).
Na začátku i na konci tabulky se umístili čle‑
nové SDH. K občerstvení byla připravena teplá
Svíčková omáčka a studené pivo.
Všem děkujeme za účast.
Za SDH Chlumčany Veronika Weberová

Chlumčanský občasník
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USNESENÍ Č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 15. prosince 2016 od 19.00 hodin
v přísálí KD.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

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

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2016.
Zprávu z mezidobí od 14. 10. 2016 do 15. 12. 2016.
Zprávu starosty.
Odměnu novému členovi zastupitelstva a zastupitelům v nových funkcích s platností od 16. 12. 2016.
Odměnu neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády s platností od 1. 1. 2017.
Úpravu rozpočtu obce k 15. 12. 2016. (9. rozpočtovou změnu)
Rozpočet obce a příspěvků organizacím a spolkům na rok 2017.
Rozpočtový výhled na roky 2018–2020.
Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2017.
Zastupitelku Marii Stuchlovou jako členku Finančního výboru.
Zastupitelku Ing. Markétu Hrubou jek předsedkyni Finančního výboru.
Zastupitele Pavla Veita jako člena rady obce.
Finanční dar starostovi Jiřímu Kučerovi a místostarostovi Jiřímu Šebkovi dle § 85, písm. b, zák. č. 128/2000 v platném znění ve výši 50 tisíc korun každému za
mimořádné práce ve prospěch obce nad rámec zákonných povinností vyplývajících z jejich funkcí.
Provedení fyzické účetní inventury majetku obce k 31. 12. 2016. Hlavní inventarizační komisi ve složení předseda Jiří Šebek, členové Jaroslava Kaderová, Pavel
Veit, Ing. Ivan Říha a Bc. Jana Čubrová.
Dále dílčí inventarizační komisi pro obecní úřad ve složení předseda Karel Ausberger, Ing. Petr Brandl a Libor Fux, která je zároveň i komisí likvidační. Komisi
pro dokladovou inventuru ve složení Ing. Edita Havlíčková, Štěpánka Ulrichová a Ing. Markéta Hrubá. Inventury budou dokončeny do 29. 2. 2017.
Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumčany OZV č. 2/2016, o rušení nočního klidu v obci Chlumčany.
Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumčany OZV č. 3/2016 o úhradě nákladů za vývoz a odstraňování směsného komunálního odpadu v roce 2016.
Projednání návrhu opatření obecné povahy, vypracované po veřejném projednání návrhu Územního plánu Chlumčany, které se konalo dne 19. 10. 2016, pro‑
jektantem územního plánu Ing. arch. Oldřichem Fárou a pořizovatelem územního plánu p. Petrem Šanderou.
Ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
návrh Územního plánu Chlumčany, není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, a platnými zásadami územního rozvoje Plzeň‑
ského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Vydání Územního plánu Chlumčany, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v sou‑
ladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy.
Obecně závaznou vyhlášku 4/2016 o zrušení Obecně závazné vyhlášky 1/1997 o územním plánu sídelního útvaru obce Chlumčany (ÚPN – SÚ), ze dne 4. 2. 1997,
a zrušení vyhlášky 5/2006 – o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Chlumčany, ze dne 15. 12. 2006.
Ukončení platnosti Územního plánu sídelního útvaru Chlumčany se všemi jeho změnami, ke dni nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterou se vydává
Územní plán Chlumčany.
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 858/7, p. č. 1174 a p. č. 1775 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro přeložku
kabelového vedení NN se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouvu o zřízení věcného břemene obce na umístění vodovodu pod železniční tratí ČD se společností ČD, a. s.
Odkoupení pozemku p. č. 1726 o výměře 13 286 m2 za odhadní cenu 12 Kč/m2 od sourozenců Marie Leškové, Na Rozhledně 1421, 397 01 Písek-Budějovické
Předměstí a Václava Štěpána, Hlincová Hora 42, 373 71 Hlincová Hora.
Odkoupení pozemku p. č. 102/3 o výměře 565 m2 od Růženy Benediktové, Svatopluka Čecha 27, Chlumčany za odhadní cenu 50 Kč/m2.
Cenu vodného na rok 2017 27,00 Kč/m3 a cenu stočného na rok 2017 34,35 Kč/m3, sazby jsou uvedeny s DPH.
Prodej pozemku pozemek p. č. 1842 o výměře 474 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizaci se sídlem: Na
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 za cenu 68 240 Kč.
Nákup vozidla pro SDH Hradčany na přepravu osob v ceně do 450 000 Kč.

B) Bere na vědomí:
1. Zprávu čerpání rozpočtu k 30. 11. 2016.
2. Doplnění zastupitelstva o náhradnici Marii Stuchlovou.

C) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.
2. Starostovi obce zajistit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zveřejnění opatření obecné povahy na úřední desce obce.

Z 12 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro: 11
proti: 0
zdrželo: 1 (J. Zahálka)
Usnesení schváleno.
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USNESENÍ Č. 13
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 30. března 2017 od 19.00 hodin
v přísálí KD.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 30. 3. 2017.
Zprávu z mezidobí od 16. 12. 2016 do 30. 3. 2017.
Zprávu starosty.
Úpravu rozpočtu obce k 30. 3. 2017. (2. rozpočtovou změnu)
Radě zadávat zakázky malého rozsahu do výše 100 tisíc korun bez výběrového řízení.
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. 1807/1 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro zemní kabelové vedení NN se
společností ČEZ Distribuce, a. s. pro pozemek p. č. 1807/2.
7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017 ve výši 141 780 Kč.
8. Poskytnutí účelového příspěvku – daru TJ Keramika Chlumčany na nákup vozidla pro dopravu sportovců na soutěže a zápasy ve výši 300 000 Kč.
9. Zrušení budu A/24 z usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2016.
10. Odkoupení pozemku p. č. 1726 o výměře 13 286 m2 za cenu 15,30 Kč/m2 od sourozenců Marie Leškové, Na Rozhledně 1421, 397 01 Písek-Budějovické Před‑
městí a Václava Štěpána, Hlincová Hora 42, 373 71 Hlincová Hora.
11. Odepsání zmařené investice ve výši 877 447 Kč na stavbu DPS na Náměstí Bohuslava Kašpara.
B) Bere na vědomí:
1. Zprávu Finančního výboru o hospodaření obce.
2. Zprávu kontrolního výboru o činnosti za rok 2016 a plán kontrolní činnosti na rok 2017.
C) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.
Ze 14 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro: 14
proti: 0
zdrželo: 0
Usnesení schváleno.
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Kalendář akcí
DUBEN

30. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
TJ Nezamyslice × DOROST od
10.00 hod.

30. 4.

1. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“ × Blovice od 16.30 hod.

2. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
FK Holýšov × DOROST od 14.00 hod.

SDH Chlumčany – STAVĚNÍ MÁJKY
v 16.00 před hasičskou zbrojnicí,
občerstvení zajištěno

2. 4.

Klub biatlonu – Mini 3 gun ve spolu‑
práci s IPSC Přeštice a SSK Dobřany

KPOZ – zdobení kraslic
(termín bude upřesněn).

2. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
FK Horažďovice × „A“ od 16.30 hod.

KPOZ – setkání seniorů (termín
a místo konání bude upřesněno)

8. 4.

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

8. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST × TJ Luby od 10.00 hod.

9. 4.

1. 5.

KPOZ – PRVOMÁJOVÝ POCHOD
k rybníku „Šavlice“. Sraz účastníků ve
13.00 hodin u ZŠ

6. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST × S. Mrákov od 10.00 hod.

6. 5.

SDH Chlumčany – MÁJOVÉ POSEZENÍ
PŘI MUZICE od 13.00 hod.
Hudba různých žánrů

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“ × TJ Tlučná od 16.30 hod.

15. 4.

RC oHRÁTka – Velikonoční pletení
pomlázek, hledání Zajíčkovi nadílky

15. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
FK Staňkov × DOROST od 10.00 hod.

6. 5.

KLADENÍ VĚNCŮ K PAMÁTNÍKU
PADLÝCH

15. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“ × Chlum od 17.00 hod.

6. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
Dvorec × „B“ od 14.00 hod.

16. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
S. Mochtín × „A“ od 17.00 hod.

7. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“ × Slavoj Žihle od 17.00 hod.

22. 4.

Myslivecké sdružení „OBORA“ –
UKLIĎME SVĚT. Úklid černých skládek
ve spolupráci se ZŠ, obcí a širokou
veřejností.

13. 5.

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

13. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST × ZD Meclov od 10.00 hod.

13. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“ × Střížovice od 15.00 hod.

13. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
TJ Žichovice × „A“ od 15.00 hod.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
DOROST × FK Nepomuk od 10.00 hod.
Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“ × S. Pačejov od 17.00 hod.

23. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
Ptenín × „B“ od 17.00 hod.

27. 4.

ŠSK ZŠ Chlumčany – okresní kolo –
vybíjená dívky 3.–5. ročník ZŠ

27. 4.

ŠSK ZŠ Chlumčany – McDonald‘s CUP
okresní kolo v minikopané 1.–5. roč‑
ník ZŠ – hřiště TJ Keramika

20. 5.

20. 5.

29. 4.

29. 4.

28. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“ × SK Kdyně od 17.00 hod.

28. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
Losiná „B“ × „B“ od 17.00 hod.
KPOZ – I. ročník „Kuličkiády“
(termín a místo bude upřesněno)

KVĚTEN

Oddíl kopané – mistrovské utkání
Lužany × „B“ od 16.30 hod.

23. 4.

RC oHRÁTka – Výstava retro her a re‑
tro hraček s divadýlkem od skupiny
Militis – při příležitosti Světového dne
her a mezinárodního Dne dětí

KPOZ – zájezd
(termín a místo bude upřesněno).

9. 4.

22. 4.

28. 5.

21. 5.

ČERVEN
1.–2. 6. Okresní liga malého fotbalu,
dívky, chlapci 1.–5. ročník ZŠ
tělocvična, víceúčelové hřiště ZŠ
3. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“ × Letiny od 17.00 hod.

3. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
SK Horní Bříza × „A“ od 17.00 hod.

4. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
FK Nýrsko × DOROST od 10.30 hod.

9.–10. 6. ZŠ – Pouťová výstava dětských
prací, výstava pohárů, diplomů
10. 6.

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

10. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
Vstiš × „B“ od 17.00 hod.

11. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
Start Tlumačov × „A“ od 17.00 hod.

11. 6.

KPOZ – pouťové setkání s dechovkou

17. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
FK Nepomuk × „A“

Oddíl kopané – mistr. utkání FK Ho‑
ražďovice × DOROST od 10.00 hod.

17. 6.

Myslivecký spolek „OBORA“ – MYSLI‑
VECKÝ DEN – areál myslivny

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“ × Dnešice od 17.00 hod.

22. 6.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE od 19.00 hod.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„A“ × Košutka Plzeň od 17.00 hod.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
„B“ × Dolní Lukavice od 17.00 hod.

27. 5.

Oddíl kopané – mistr. utkání DO‑
ROST × Nalžovské Hory od 10.00 hod.

Oddíl kopané – mistrovské utkání
S. Křimice × „A“ od 17.00 hod.

27. 5.

SDH Chlumčany – DĚTSKÝ DEN –
místo a čas konání akce budou
upřesněny

ZŠ Chlumčany – Letní koncert CHDS
Rarášci a Tamtamy v kapli.
(termín bude upřesněn)
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TJ KERAMIKA

CHLUMČANY

Oddíl kopané – MJŠ

Aktuality z fotbalového oddílu
Začátkem února proběhlo pravidelné soustře‑
dění „A“ družstva mužů oddílu kopané v pen‑
zionu Koryťák nedaleko Nýrské přehrady. Pat‑
náct účastníků včetně trenérů nabíralo fyzičku
v přilehlých kopcích.
V letošním roce jsme využili dostatek sněhu
a uspořádali také večerní závod v biatlonu se
střelbou ze vzduchovek. Běželo se v Nýrsku
pod sjezdovkou na osvětleném okruhu. Díky

„umění“ některých hráčů stát na běžkách
jsme si užili spoustu legrace. Při společných
večerech došlo i na turnaj v kartách. Právě na
takových akcích se tvoří parta, která dokáže
táhnout za jeden provaz.
Všem hráčům patří uznání za přístup k jed‑
notlivým tréninkům a vedení mužstva za při‑
pravený program celého soustředění.
Za fotbalový oddíl J. Milota

TJ Keramika Chlumčany, fotbalový oddíl
Výsledky našich mužstev po podzimu 2016
Krajská soutěž dorostu sk. B

1. A třída – muži „A“
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

1

Slavoj Mýto

15

12

0

3

47:22

35

1

0

1

START LUBY

11

11

0

0

70:6

33

0

0

2

Slavoj Žihle

15

12

0

3

36:19

35

1

0

2

FK Horažďovice

11

9

0

2

59:26

27

0

0

3

Keramika
Chlumčany

11

7

0

4

40:25

21

1

1

4

SOKOL
MRÁKOV

11

6

0

5

32:24

20

1

3

3

SK Horní Bříza

15

11

0

4

36:16

33

1

1

4

FK Horažďovice

15

8

0

7

50:24

28

0

4

5

Start Tlumačov

15

9

0

6

32:20

28

0

1

6

Sokol Křimice

15

10

0

5

35:39

26

4

0

7

Sokol Kralovice

15

8

0

7

31:31

25

1

2

Penalty -

5

FK Staňkov

11

7

0

4

41:35

19

2

0

FK Okula
Nýrsko

11

6

0

5

37:31

18

1

1

8

FK Nepomuk

15

7

0

8

38:29

23

1

3

6

9

TJ Žichovice

15

7

0

8

26:28

20

2

1

10

Sokol Mochtín

14

7

0

7

26:31

20

1

0

7

TJ Nezamyslice

11

6

0

5

32:26

18

0

0

11

SK Kdyně 1920

14

6

0

8

14:26

18

0

0

8

Sokol
Kasejovice

11

5

0

6

41:28

16

1

2

12

Keramika
Chlumčany

15

6

0

9

36:34

17

1

0

13

Město Touškov

15

5

0

10

28:31

17

0

2

14

Sokol Pačejov

15

6

0

9

24:31

17

1

0

15

Košutka Plzeň

15

5

0

10

18:32

15

1

1

16

T.J. Tlučná

15

0

0

15

12:76

0

0

0

3. třída – muži „B“
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

Blovice

13

10

0

3

50:19

30

1

1

2

Střížovice

13

10

0

3

37:24

29

1

0

9

ZD Meclov

11

4

0

7

20:38

11

1

0

10

FK Nepomuk

11

4

0

7

40:63

11

1

0

11

FK Holýšov

11

1

0

10

10:53

3

1

1

12

Nalžovské Hory

11

0

0

11

8:75

1

0

1

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

Chlumčany

10

10

0

0

102:7

29

1

0

2

Žákava

10

9

0

1

113:3

28

0

1

3

Štěnovice

10

7

0

3

71:26

21

0

0

4

Spálené Poříčí

10

6

0

4

62:38

18

0

0

5

Kasejovice

10

4

0

6

46:65

12

0

0

Okresní přebor žáků

3

Vstiš

13

9

0

4

42:26

28

0

1

4

Lužany

13

10

0

3

31:17

28

2

0

6

Stod

10

3

0

7

37:42

9

0

0

Vstiš

10

1

0

9

12:107

3

0

0

5

Spálené Poříčí
"B"

7

13

7

0

6

25:18

21

1

1

8

Merklín

10

0

0

10

1:156

0

0

0

6

Chlumčany "B"

13

7

0

6

28:20

20

2

1

7

Dvorec, z.s.

13

6

0

7

26:24

20

0

2

8

Ptenín

13

5

0

8

21:28

17

1

3

9

Merklín "B"

13

6

0

7

27:30

16

2

0

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

10

Dolní Lukavice

13

5

0

8

24:31

16

0

1

1

Dobřany

10

10

0

0

122:33

30

11

Letiny

12

5

0

7

21:26

15

1

1

2

ŽÁKAVA "A"

10

8

0

2

100:39

24

3

Stod

10

8

0

2

94:41

24

12

Chlum

13

5

0

8

17:25

15

1

1

13

Losiná "B"

12

4

0

8

25:34

12

1

1

14

Dnešice

13

1

0

12

10:62

3

1

1

Okresní přebor starších přípravek

4

Přeštice z. s.

10

8

0

2

101:53

24

5

Chlumčany

10

4

2

4

56:55

14

6

FC Dráčci Nová
Ves

10

3

0

7

69:106

9

Chlumčanský občasník

9
7

TJ Chotěšov, z.s.

10

2

1

7

40:74

7

8

Vstiš

10

2

0

8

41:88

6

9

Merklín

10

2

0

8

33:86

6

10

Lužany

10

1

1

8

22:103

4

Okresní přebor mladších přípravek
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

1

Dobřany

11

10

1

0

178:37

Body
31

2

Chlumčany

11

8

1

2

108:52

25

3

Stod

11

6

1

4

90:78

19

4

Přeštice

11

5

2

4

81:71

17

5

Chotěšov

11

5

0

6

62:94

15

6

Merklín

11

3

0

8

43:102

9

7

Vstiš

11

2

1

8

31:100

7

8

Dolní Lukavice

11

2

0

9

40:99

6

Nejlepší střelci jednotlivých mužstev
„A“: 6 – Lukáš Nohava, 5 – Jan Havlíček, Jan Roubíček, Lukáš Tomášek
„B“: 7 – Benedikt Tomáš, 6 – Lösch František, 4 – Janoušek Jan
Dorost:
15 – Michal Zíka, 7 – Patrik Smetana, 3 – Kryštof Dolanský, Karel Lang
Žáci: 20 – Sebastian Lang, 16 – David Merhaut, 12 – Matěj Šebek
St. přípravka:
20 – Jan Volf, 12 – Filip Lösch, 7 – Vanda Šlehoverová
Ml. přípravka:
34 – Tomáš Volf, 21 – Simona Drncová, 18 – Martin Potočník
Per Štych

Mistrovské zápasy TJ Keramika Chlumčany na jaře 2017
Neděle 12. 3. 2017 14.30
Keramika Chlumčany „A“ – Slavoj Mýto

Sobota 15. 4. 2017 17.00
Keramika Chlumčany „B“ – Chlum

Sobota 13. 5. 2017 15.00
TJ Žichovice – Keramika Chlumčany „A“

Sobota 18. 3. 2017 15.00
Keramika Chlumčany „B“ – Spálené Poříčí „B“

Neděle 16. 4. 2017 17.00
Sokol Mochtín – Keramika Chlumčany „A“

Sobota 20. 5. 2017 10.00
FK Horažďovice – Keramika Chlumčany „dor“

Sobota 18. 3. 2017 15.00
Město Touškov – Keramika Chlumčany „A“

Sobota 22. 4. 2017 10.00
Keramika Chlumčany „dor“– FK Nepomuk

Sobota 20. 5. 2017 17.00
Keramika Chlumčany „B“ – Dnešice

Sobota 25. 3. 2017 10.00
Keramika Chlumčany „dor“– Sokol Kasejovice

Neděle 23. 4. 2017 17.00
Keramika Chlumčany „A“– Sokol Pačejov

Neděle 21. 5. 2017 17.00
Keramika Chlumčany „A“– Košutka Plzeň

Neděle 26. 3. 2017 15.00
Keramika Chlumčany „A“– Sokol Kralovice

Neděle 23. 4. 2017 17.00
Ptenín – Keramika Chlumčany „B“

Sobota 27. 5. 2017 10.00
Keramika Chlumčany „dor“– Nalžovské Hory

Neděle 26. 3. 2017 15.00
Merklín „B“ – Keramika Chlumčany „B“

Sobota 29. 4. 2017 17.00
Keramika Chlumčany „B“ – Dolní Lukavice

Neděle 28. 5. 2017 17.00
Keramika Chlumčany „A“– SK Kdyně 1920

Sobota 1. 4. 2017 16.30
Keramika Chlumčany „B“ – Blovice

Sobota 29. 4. 2017 17.00
Sokol Křimice – Keramika Chlumčany „A“

Neděle 28. 5. 2017 17.00
Losiná „B“ – Keramika Chlumčany „B“

Neděle 2. 4. 2017 14.00
FK Holýšov – Keramika Chlumčany „dor“

Neděle 30. 4. 2017 10.00
TJ Nezamyslice – Keramika Chlumčany „dor“

Sobota 3. 6. 2017 17.00
Keramika Chlumčany „B“ – Letiny

Neděle 2. 4. 2017 16.30
FK Horažďovice – Keramika Chlumčany „A“

Sobota 6. 5. 2017 10.00
Keramika Chlumčany „dor“– Sokol Mrákov

Sobota 3. 6. 2017 17.00
SK Horní Bříza – Keramika Chlumčany „A“

Sobota 8. 4. 2017 10.00
Keramika Chlumčany „dor“– TJ Start Luby

Sobota 6. 5. 2017 14.00
Dvorec – Keramika Chlumčany „B“

Neděle 4. 6. 2017 10.30
FK Okula Nýrsko – Keramika Chlumčany „dor“

Neděle 9. 4. 2017 16.30
Keramika Chlumčany“A“ – TJ Tlučná

Neděle 7. 5. 2017 17.00
Keramika Chlumčany „A“– Slavoj Žihle

Sobota 10. 6. 2017 17.00
Vstiš – Keramika Chlumčany „B“

Neděle 9. 4. 2017 16.30
Lužany – Keramika Chlumčany „B“

Sobota 13. 5. 2017 10.00
Keramika Chlumčany „dor“– ZD Meclov

Neděle 11. 6. 2017 17.00
Start Tlumačov – Keramika Chlumčany „A“

Sobota 15. 4. 2017 10.00
FK Staňkov – Keramika Chlumčany „dor“

Sobota 13. 5. 2017 15.00
Keramika Chlumčany „B“ – Střížovice

Sobota 17. 6. 2017 17.00
FK Nepomuk – Keramika Chlumčany
Petr Štych

Oddíl tenisu

TENISOVÉ
AKTUALITY

V posledním čísle občasníku jsme veřejnost
seznámili převážně se sportovními výsledky
letních tenisových turnajů uspořádaných
naším oddílem v loňském roce. Abychom ale

nezůstali nic dlužni, vrátím se ještě k říjnovým
vydařeným oslavám 20. výročí tenisového
oddílu a dalším 2 zájezdům na utkání Fed
Cupu žen v listopadu 2016 a únoru 2017.
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Chlumčanští tenisté oslavili 20 let od založení

Předseda oddílu tenisu při slavnostním projevu
Tenisový oddíl jako součást občanského sdru‑
žení (nyní spolku) TJ Keramika Chlumčany byl
založen v roce 1996, a tak mohli chlumčanští
tenisté v sobotu 22. 10. 2016 bilancovat už
20 let své činnosti. Na slavnostním večeru
v restauraci W‑klub v Dobřanech se sešla
asi čtyřicítka členů a nechyběli ani pozvaní
hosté – zástupci sponzorů oddílu, obce
Chlumčany, mateřské TJ Keramika i ČTS. Po při‑
vítání pozvaných členů a hostů moderátorem
večera Ing. Robertem Kottem nejprve všichni
přítomní vyslechli slavnostní projev předsedy
oddílu Ing. Ivo Regnera, který zavzpomínal na
dobu výstavby 2 antukových kurtů, volbu prv‑

Originální tablo s magnetkami z činnosti TO
ního výboru oddílu, zapojení členů do spor‑
tovní činnosti a stovky hodin odpracovaných
členy při postupném vylepšování tenisového
areálu. Ocenil přístup členů k reprezentaci
oddílu v okresní soutěži družstev neregistro‑
vaných hráčů Davis Cup a jejich iniciativu při
pořádání každoročních tenisových turnajů
pro dospělé, děti místní ZŠ, veterány, ženy
i smíšené dvojice. Nezapomněl ani na zájezdy
na utkání českých tenistů a tenistek v Davis
Cupu a Fed Cupu, tenisové turnaje jednotlivců
(Paříž, Řím, Madrid, Halle) a také exhibiční zá‑
pasy bývalých světových tenisových hvězd.
Zájemce o členství v oddílu odkázal na oddí‑

lové webové stránky www.tenischlumcany.
estranky.cz s kompletními sportovními vý‑
sledky a dalšími informacemi o činnosti oddílu.
Za dosavadní spolupráci poděkoval zástup‑
cům obce Chlumčany i přítomným sponzorům.
Zpestřením akce bylo i promítání fotografií ze
života oddílu na plátně, k nahlédnutí byly též
písemné kroniky i Chlumčanské občasníky
s příspěvky tenisového oddílu. V následné
diskuzi vystoupila v pozitivním duchu i řada
hostů, včetně předsedy Zpč. tenisového svazu
a předsedy České tenisové rady Ing. Zdeňka
Štengla. Poté bylo oceněno 10 členů oddílu
za zásluhy o rozvoj chlumčanského tenisu –
ocenění převzali Ing. Robert Kott, Miloslav Ko‑
zel, Michal Marák, Václav Matýs, Ing. Ivo Reg‑
ner, František Šambergr, Jiří Vaněček, Otakar
Vokoun a 2 zástupci mladé generace – Stela
Šambergrová a Robert Kott mladší. Po předání
ocenění a poděkování sponzorům následoval
zajímavý tenisový kvíz o ceny a pak už přišla
na řadu chutná večeře a další program za do‑
provodu živé hudby (skupina Perla) k poslechu
i tanci pokračoval až do nedělních ranních
hodin. Účastníci akce se rozcházeli v dobré ná‑
ladě a s předsevzetím, že tenis v Chlumčanech
určitě přežije i další kulatá výročí.

Zájezd na 1. kolo Fed Cupu 2017 do Ostravy

Čekání na nádraží v Plzni na příjezd Pendolina
Namlsáni dalším triumfem českých tenistek
ve Fed Cupu jsme se již při návratu z francouz‑
ského Štrasburku rozhodli, že nemůžeme chy‑
bět ani na úvodním kole světové skupiny Fed
Cupu v roce 2017, v němž byly jako soupeřky
českých žen vylosovány Španělky. A tak již
v prosinci zajistil osvědčený organizátor Karel
Hodinář pro zájemce 6 permanentek na oba
víkendové dny 11.–12. 2. 2017 a zároveň re‑
zervoval ubytování v hotelu Zámek Zábřeh.
Do místa konání akce – Ostravy se nakonec
vydalo 5 členů oddílu – Robert Kott st., Robert
Kott ml., Ivo Regner, Jiří Vaněček a Miroslav
Švátora, které doplnil nečlen Luboš Kobera.
Z Plzně jsme vyjeli rychlovlakem Českých drah
Pendolino v sobotu v 7:58 hod. a po 4 a půl
hodinách jsme maximální rychlostí 160 km/h
úspěšně absolvovali cestu přes Prahu, Kolín,
Pardubice, Českou Třebovou a Olomouc až do
nádraží Ostrava-Svinov. Odtud jsme se 2 taxíky
dopravili do hotelu, uložili si zde zavazadla
a následoval rychlý přesun do Ostravar arény,
kde jsme usedli na svá místa v 19. řadě právě
včas, abychom mohli sledovat úvodní dvouhry.
V 1. zápase sice Bára Strýcová nepřekvapila
a podlehla 7. hráčce žebříčku WTA Muguruza‑

Vítězný tým českých žen s kapitánem Pálou

M. Švátora se raduje s ostravskými fanynkami
ové, ale vzápětí se postarala o vyrovnání Karo‑
lína Plíšková, která porazila houževnatou Arru‑
abarrenovou. Spokojenost s výsledkem nám
bohužel pokazili až nezvykle přísní pořadatelé
a především nekonečné fronty na občerstvení
v hale. Po vyzvednutí v podstatě prázdných ba‑
tůžků, které jsme museli odevzdat v úschovně
mimo stadion, jsme tedy dorazili náležitě
vyhladovělí a žízniví do hotelu, kde jsme si
v hotelové pivnici vynahradili především ne‑
dostatečný pitný režim (případným návštěvní‑
kům můžeme doporučit především zámecké
pivo Pikard nebo „zákusky“ v podobě me‑
ruňkovice, hruškovice či slivovice. Po vydatné

Vyprodaná hala slaví 2. bod Karolíny Plíškové
snídani jsme ještě na pokojích sledovali další
úspěšný medailový pokus Gábiny Koukalové
na MS v biatlonu a jako lehké polední menu
jsme v nedaleké restauraci zvolili polévku,
kávu a točený Prazdroj. Nedělní program Fed
Cupu pokračoval utkáním jedniček obou týmů,
v němž Karolína Plíšková podala tentokrát su‑
verénní výkon a Muguruzaové uštědřila těž‑
kou porážku 6:2, 6:2. Vítězný bod pak vybojo‑
vala rovněž ve 2 setech Bára Strýcová, takže za
rozhodnutého stavu dostaly v deblu šanci na
obou stranách dosud odpočívající hráčky. Pro‑
hra našeho páru ve zkrácené hře 3. setu byla
především důsledkem nesehranosti Šafářové
a Siniakové, nicméně na výhře 3:2 a postupu
Česka do semifinále už to nemohlo nic změ‑
nit. Také zpáteční cesta Pendolinem do Prahy
a následný přestup na rychlík do Plzně s pří‑
jezdem v pondělí asi v 1.00 hod. ráno proběhl
bez problémů. Cestou samozřejmě padl návrh
na možnost vydat se i na semifinálové utkání
Fed Cupu, které proběhne v USA v termínu
22.–23. 4. 2017. Dnes už je jasné, že do Tampy
na slunnou Floridu odletí pětice fanoušků
z Chlumčan a okolí. Na jejich zážitky se můžete
těšit v dalším čísle občasníku.
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Zájezd na finále Fed Cupu 2016
do Štrasburku

Losování před rozhodující čtyřhrou

Katedrála Notre-Dame ve Štrasburku
O víkendu 12.–13. 11. 2016 se zúčastnilo
5 členů tenisového oddílu (řidič Karel Hodi‑
nář, Miloslav Kozel, Ivo Regner, Jiří Vaněček
a Otakar Vokoun) zájezdu do Štrasburku,
kde svými hlasivkami přispěli k výhře českých
tenistek ve finále Fed Cupu proti domácí
Francii 3:2 a k celkově 5. triumfu v této sou‑
těži v posledních 6 letech. Výjezd byl jako ob‑
vykle plný nevšedních zážitků. Cesta dlouhá
přes 540 km až k Rýnu, na jehož levém břehu
město leží, nám trvala se zastávkami asi 5 ho‑
din. Po zaparkování v podzemním parkovi‑
šti u Place Gutenberg jsme navštívili skvost
města – katedrálu Notre‑Dame a poté jsme
si prošli historické centrum Štrasburku. Na
budovy 3 významných evropských institucí
(Rada Evropy, Evropský parlament a Evropský
soud pro lidská práva) už nezbyl čas. Po pro‑
hlídce města jsme přejeli několik kilometrů
k hale Rhenus pro 6 tisíc diváků, po důkladné
prohlídce u vstupu a předložení vstupenek
(cena 30 €) jsme se mohli usadit na svá místa
v rohu hlediště, ale s dobrým výhledem. Pak
už následovalo slavnostní zahájení s hym‑
nami obou zemí a doslova pekelná atmosféra,
kterou vytvořili domácí fanoušci s transpa‑
renty „Allez les Bleus!“ Neustálé povzbuzo‑
vání za jakéhokoli stavu dávalo tušit, že svým
hráčkám bezmezně věří a cítí velkou šanci na
úspěch. Zatímco v úvodním zápase Karolína
Plíšková zdolala domácí Kristinu Mladeno‑
vicovou až po téměř 4 hodinách poměrem
16:14 ve 3. setu, po 2. zápase bylo vyrovnáno,
když Caroline Garciaová porazila ne zcela
zdravou Petru Kvitovou ve 2 setech. Po vyu‑
žitém mečbolu to vypadalo, že hala spadne,
ale naštěstí se tak nestalo a my jsme se mohli
těšit na nedělní pokračování duelu za vyrov‑
naného stavu. Teprve kolem 21. hodiny jsme
dorazili do rezervovaného hotelu, a tak jsme

Zahrádkáři
soutěž

Ćeské ženy jsou opět ve Fed Cupu nejlepší

Pětice tenisových fandů může být spokojena
k večeři vzali zavděk zbytkem domácích řízků
a piva z vlastních zdrojů. V neděli ráno jsme
si v hotýlku vychutnali typickou francouz‑
skou snídani (bagety, vajíčka se slaninou,
croissanty, jogurty, apod.), rozloučili se s paní
v recepci a v 8.30 hod. nás průvodce Karel
Hodinář zavezl do nedalekého alsaského
městečka s názvem Ribeauvillé, kde jsme
ochutnali místní svařák a v jednom z mnoha
obchodů pro turisty nakoupili místní vyhlá‑
šené suvenýry v podobě výborného vína
a sýrů. K obědu jsme si dali ve štrasburské
restauraci Flunch půlku pečeného kuřete
s přílohami a sklenkou vína a před zahájením
nedělního programu jsme zaparkovali hned
u haly na místě pro VIP. Druhý hrací den za‑
čala Garciaová opět za úžasné podpory pub‑
lika skvěle a po výhře nad Plíškovou ve 3 se‑
tech přivedla Francouzky do vedení. Nadšené
publikum ovšem vzápětí zchladila Barbora
Strýcová, kterou kapitán Pála nasadil do boje
místo Kvitové. Bára přehrála jasně Alizé Cor‑
netovou a ve čtyřhře proti 2. páru světa Gar‑
ciaová, Mladenovicová se spolu s Plíškovou
podílela nemalou měrou na zisku rozhodují‑
cího bodu. A česká radost mohla vypuknout
naplno. Slavil i Jirka Vaněček – jak je jeho
zvykem, ve francouzském dresu a klobouku,
které vyměnil s fanoušky soupeře za ob‑
dobné české propriety. Třešničkou na dortu
byla důstojná dekorace vítězek Fed Cupu pro
rok 2016. Ačkoliv je ceremoniál s Češkami na
nejvyšším stupni v posledních letech téměř
neměnným pravidlem, pokaždé je spojen
s velkým zážitkem přítomných fandů. Jsme
rádi, že i tentokrát jsme byli při tom.
Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany

Český zahrádkářský svaz v Chlumčanech
vyhlásil soutěž o nejkrásnější okno nebo
balkon a to v bytovkách a v domcích.
V létě jsme několikrát prošli a hodnotili,
ale nebylo to jednoduché vybrat jednot‑
livce, jelikož bylo na co koukat. Nakonec
jsme vyhodnotili nejkrásnější balkon v by‑
tovkách p. Krejčího a v domcích p. Bier‑
hanzlová, Bártová a Kabátová.
Všichni obdrželi dárek ve formě hnojiva,
aby i v příštím roce se dalo na co koukat.
Jak vidíte, nejsou to naši členové, a přesto
máme všichni radost z pohledu na krásnou
květenu.
výbor ČZS

Na kafíčko

st
čt
pá
so
ne

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

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

Rezervace večírků

a narozeninových oslav
na tel. 732 882 552
Facebook:
kavarna "Na kafíčko"
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Oddíl badmintonu

J. Vaněček oslavil
šedesátku!
Společně se svými
přáteli a kamarády
oslavil v měsíci
březnu životní ju‑
bileum předseda
odd. badmintonu
Jiří Vaněček!
Celý svůj život
věnoval
sportu,
trénování mládeže
i dospělých, kte‑
rým nejen předá‑
val své zkušenosti
a umění, ale učil
je i lásce k těmto
zálibám!
Jeho největší úspěchy jsou spojovány
s jeho badmintonem, ale začínal již v šesti
letech i s místnim fotbalem, kde patřil k so‑
lidním střelcům a jeho součet branek se
zastavil až na rovné stovce! Poté se věnoval
trénéřině a jeho kdysi žáčci hrají ještě nyní
za dospělé celky oddílu kopané!
V badmintonu nastoupil ke svému
prvnímu utkání za dospělé již v 17 letech
a spolu s fotbalem, hrál oba sporty zá‑
vodně až do svých třiceti let (úraz kolene)!
Poté již jen badminton, kde se stal nej‑
úspěšnějšim badmintonistou v historii
Chl. oddílu, za který nastoupil ve 410 mi‑
str. utkáních a za vyhraných 189 dvouher,
290 čtyřher a 184 mixů získal neuvěřitel‑
ných 663 bodů!
Záhy po vojně, se zde začal věnovat
i prací s mládeží a to až doposud! Jako hráč
a trénér získal s dospělým celkem Ch. 3 ×
titul nejlepšího družstva v kraji, tedy Ob‑
lastního přeborníka ZČ! Vybojoval s ním
i postup do 2. ligy, což byl vrchol místního
badmintonu vůbec! V této době získal
oddíl i 2 × titul Nejlepší kolektiv okresu
Plzeň‑jih!
K badm. vedl i své děti. Dcera Michaela
získala 7 medajlí z Mistr. České republiky,
z toho jednu zlatou s olympionikem Pe‑
trem Koukalem!
Mistra ČR získal i on vloni, na MČR Ve‑
teránů a to v mixu! Badm. prostě zvítězil,
i přesto, že dosud hraje aktivně tenis, který
je pro něj také moc oblíbený! To samé platí
o jízdě na kole v barvách cyklo
‑ oddílu
CK Kramolín! Nemluvíme již o st. tenise,
který k němu ve volných chvílích a hlavně
při Vánočních turnajích (16 ×) patří!
Končit již chtěl několikrát, ale, jak může,
když ještě, jako opora družstva, získal i le‑
tos s „B“ družstvem pátý titul v řadě pro
Chlumčany, v Oblastním přeboru sk. „M“!
Ví, že to jednou přijde, ale také ví, že
u sportu zůstane, třeba již jen, jako tréner!
Zdeněk Vlna – prezident

Zprávy z oddílu badmintonu,
prosinec 2016–březen 2017

Za uplynulé období se v oddílu badmintonu
TJ Keramika Chlumčany událo mnoho nového
a nedávno se dohrála i mistrovská soutěž do‑
spělých, ale popořadě!
Vánoční turnaj rodič‑žák 16. 12. 2016
Tradičního turnaje se zúčastnilo v jeden den

a na dvou místech celkem 19 dvojic ve třech
turnajích, což byl pro pořadatele pěkný oříšek
a starost!
Nejmladší kategorii vyhrála N. Císařová‑
–P. Ondruš, to bylo v Chlumčanech a v hale
v Dobřanech pod nádražím brala první místo
ve skupině střed, dvojice A. Dvořáková‑
–M. Hrnčár. No a mezi nejstaršími to byla pak
dvojice D+J Zápotockých. Všem je třeba po‑
gratulovat, ale i poděkovat pořadatelům.

16. ročník Vánočního turnaje
ve stolním tenise

29. 12. 2016, tedy těsně před koncem roku,
uspořádal oddíl badmintonu ve spolupráci
s oddílem tenisu již 16. ročník turnaje ve stol‑
ním tenise a ten se jim myslím vydařil.

16 hráčů ve dvouhře a osm
párů ve čtyřhře, to bylo po‑
těšující a boje trvaly celé
odpoledne.
Pořadí ve dvouhře: 1. P. Šes‑
ták (Dnešice) 2. M. Kozel
(tenis) 3. J. Urban (Přeštice)
4. J. Vaněček (badminton)! Ve
čtyřhře zvítězila dvojice z Pře‑
štic M. Havránek–J. Urban.
Všichni zúčastnění si odnesli pěkné ceny a tur‑
naj se jim musel líbit!
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VČS oddílu badmintonu 7. 1. 2017 v kavárně „Na kafíčko“
Na hodnocení r. 2016 se sešli badmintonisté ihned po začátku r. 2017 „Na ka‑
fíčku“ a vyzkoušeli naplno kapacitu tohoto nového zařízení V Chlumčanech,
které je také vlastně pomalu jediným místem v obci, kde se dá něco podob‑
ného uspořádat! Za ochotu, snahu a kvalitní obsluhu, bychom chtěli tímto
jejich majitelům a zaměstnancům, moc poděkovat!
Na hodnotící schůzi nechyběli žádní zástupci pozvaných složek a oddílů,
včetně vedení obce, a tak byla i celková spokojenost! Oddíl mimo jiné, vy‑
hodnotil nejlepší ze svých řad a to byla v mladších žácích Anička Dvořáková,
ve starších Libuška Špačková a Dominik Samek, v dorostu pak Veronika Kuka‑
ňová a badmintonistou r. 2016 se stal Jiří Vaněček!
Jako družstvo, pak celek dospělých „B“, který získal v soutěži družstev titul
v Záp. oblasti již počtvrté v řadě za sebou!
Všichni se bavili do pozdních hodin a řada z nich i déle, ale tak to již, při
schůzích badmintonistů chodí!
Z mnoha dalších akcí vybíráme turnaj v Dobřanech, dne 25. 2. 2017!
Účast 14 žáků z Chlumčan, 1. místo ve dvouhře David Zápotocký a Natálie
Andrýsová, 2. A. Němec a F. Rataj, 3. L. Špačková a N. Samková! To samo hovoří
o tom, že jsme se ani na dalším turnaji neztratili a ostatní navázali na 3. místo
Aničky Dvořákové, která byla začátkem února třetí na velkém turnaji v Rado‑
nicích u Prahy, všem blahopřejeme!

Od podzimu probíhala pochopitelně také soutěž
družstev našich dvou celků dospělých

Družstvo „A“ bojovalo o nesestupové místo
v tabulce a to se jim také pátým místem v Kraj‑
ském přeboru „A“ nakonec povedlo! Výsledky
jejich posledních dvou kol: S. Doubravka „C“ ×
K. Chl. „A“ 4:4, body: D. Kabát 2, Z. Krausová,
P. Kovařík, R. Takáč a J. Dobrovolný. USK Pl‑
zeň „B“ × K. Chl. „A“ 6:2, body: J. Dobrovolný
a R. Takáč. K. Chl. „A“ × BKV Plzeň 1:7, bod D. Ka‑
bát. K. Chl. „A“ × S. Doubravka „B“ 6:2, body:
2 body D. Kabát, M. Takáč, R. Takáč, J. Dobro‑
volný a 1 b. Z. Krausová! Zvláště v posledním
utkání dokázali naši hráči, že stále patří do
elitní skupiny Západočeské oblasti!
To družstvo „B“ mělo úplně jiné starosti! Vy‑
hráli základní část a měli tak v play‑ off nakro‑
čeno k pátému titulu v řadě a to nemá v oblasti
obdoby! Nakonec se to také povedlo a hra‑
jící trenér J. V. dostal krásný dárek k jubileu!
Všichni hráči zaslouží stejnou pochvalu a to

jer, R. Majer a J. Tomášek. K. Chl. × SK Jupiter
Plzeň 3:1, body: J. Vaněček 2, M. Uhlík 2 a Gab‑
riela Štenglová 1!

nejen za předvedené výkony v místě konání,
v Klatovech, ale za bojovnost po celou sezonu,
kdy opravdu kvalitně reprezentovali svůj oddíl,
svoji TJ a naši obec Chlumčany, díky!
Výsledky posl. kola + play
‑ off: 5. kolo:
K. Chl. × Bílá Hora 4:0, body: Z. Bártová 2, L. Ma‑

Play‑ off 18. 3. 2017 Klatovy
Semifinále: K. Chl. × SK Jupiter „2“ 3:1, body:
J. Vaněček, Z. Bártová, R. Majer, L. Majer
a M. Uhlík!
Finále: Ker. Chl. × SK Jupiter „1“ 3:1, body:
J. Vaněček, Z. Bártová, M. Uhlík a H. Fládrová!
A 5. Titul pro oddíl badmintonu Ker. Chlum‑
čany v řadě!!!
Řada turnajů, např. MŘR. Veteránů 7. 5. 2017
v Dobřanech, nás ještě čeká, ale o tom až zase
příště!
Za všechny badmintonisty sepsal př. J. V.
Badmintonu zdar.

Číslo 51

Strana 14

duben 2017

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

Vážení spoluobčané
Přesně před 10 lety
jsem v tehdejším
vydání Chlumčan‑
ského občasníku
č. 17 přál jednomu
našemu spoluob‑
čanu při příležitosti
jeho 50. narozenin.
Deset roků uply‑
nulo jako voda a já
bych své tehdejší
přání rád zopakoval
a přidal něco navíc.
Tenkrát jsem začal tím, že v té době, kdy
jsem aktivně hrál fotbal, jsem měl mnoho
kamarádů, blízkých přátel a vzorů, kteří mně
více či méně pomáhali a motivovali v mém
snažení a že jedním z nich byl a stále zůstává
sportovec tělem i duší Jirka Vaněček. Ano vá‑
žení spoluobčané. Tím jubilantem, který začát‑
kem března oslavil své 60. narozeniny je sku‑
tečně pan Jiří Vaněček. Není zvykem v našem
zpravodaji přát našim spoluobčanům před
dovršením věku 75 let, ale v tomto případě
mi dovolte tuto výjimku opět udělat. Ti z vás,
kteří sledujete sportovní dění v naší obci mi
dáte určitě za pravdu, že Jiří Vaněček je v tom
co dělá skutečně výjimečný. Nejde však jen
o to co dělá, ale jak to dělá a jak dlouho se své
činnosti věnuje. Rovněž není podstatné, ko‑
lik mistrovských titulů ve své kariéře získal, či
jaké soupeře dokázal zdolat. Důležitá je však
ta skutečnost, že ať ve svém životě provozoval
jakýkoliv sport, vždy bojoval naplno, obětavě

a i přestože nerad prohrával, vždy hrál podle
pravidel fair play. Jako většině ctižádostivých
bojovníků se mu nevyhnula ani zranění, kte‑
rých bylo hned několik, ale Jirka se na důkaz
své nezlomné vůle dokázal vždy vrátit.
Dovolte mi ocitovat dopis, který byl jmé‑
nem zastupitelstva obce Chlumčany Jiřímu
Vaněčkovi v souvislosti s jeho jubileem zaslán.
Vážený Jiří Vaněčku.
Při příležitosti Vašeho významného ži‑
votního jubilea mi dovolte, abych Vám
jménem ZO Chlumčany ze srdce popřál
do dalších let hodně štěstí, mnoho zdraví
a úspěchů jak v osobním, tak profesním ži‑
votě a samozřejmě jak také jinak, i na poli
sportovním.
Rád bych Vám touto cestou upřímně
poděkoval za dosavadní vykonanou práci
a zároveň Vás ujistil, že si všichni nesmírně
vážíme Vašeho přínosu pro chlumčanský
sport, ať již se tomu tak děje zásluhou Va‑
šich skvělých sportovních výkonů či trpě‑
livé, až mravenčí práce s naší mládeží.
Není v chlumčanské sportovní rodině
mnoho takových, pro sport zapálených,
obětavých a výjimečných sportovců, ja‑
kým jste Vy a po právu se jméno Jiří Vaně‑
ček stalo pojmem, který již dávno přesáhl
hranice obce, regionu i kraje. S úctou a přá‑
telským pozdravem
Jiří Šebek
místostarosta obce

• 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

KOVO-ELEKTRO
Dobřany
Náměstí T. G. M. 117

přijme do pracovního
poměru prodavačku
na 6 hodin

Bližší informace
na č. tel. 377 972 686,
mob. 734 419 612

Biatlonová sezóna 2016
Rád bych shrnul sezónu 2016, během které
jsme se jako klub zúčastnili 12 závodů.
Tento rok byl poměrně úspěšný a za klub zá‑
vodil David Žahour v Dorostencích „A“ a Jindra
Zahálková.
Rozbor závodů
Beroun
Na tomto závodě jsem skončil předposlední
s příšerným časem a i střelbou, takže bylo vidět,
že musím více trénovat. Mohu ještě podotk‑
nout, že při běhu jsem si podvrkl kotník, takže
jsem posledních 500 m běžel kulhavým stylem
a pár dalších závodů jsem musel nosit ortézu.
Plzeň vytrvalostní závod
Na tomto závodě jsem skončil 8. ze 13, ale jinak
jsem si tento závod velice užil, ale bohužel mi
o 4 body utekla 2. výkoností třída.
Plzeň sprint
Tento závod se tolik nevydařil, ale také jsem
si ho užil a skončil jsem 9. z 11. Můžu přidat
úsměvnou historku, jak jsem nechal doma
kraťasy a musel mi je dovézt otec asi 10 minut
před startem.
Chlumčany
Jakožto domácí jsem si tento závod nejen užil,

ale také se mi povedlo získat kvalifikaci na
pohárové závody, protože jsem skončil 2. z 5.
A také bylo krásně vidět, že dlouhá trať a ko‑
pečky jsou prostě moje.
1. kolo – Český Pohár v Letohradě
1. den – tento den bych nazval jedním velkým
propadákem. Poprvé v životě se mi totiž stalo,
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že jsem odstoupil ze závodu pro totální vyčer‑
pání. Osobně bych dal vinu svojí přemotivova‑
nosti a příliš rychlému tempu.
2. den – den dopadl výrazně lépe díky po‑
vedené střelbě, která mě zároveň namotivo‑
vala ke zrychlení, a také delší trati, která mi víc
sedla, a tak jsem skončil 27. z 39, což mi vylep‑
šilo náladu.

Chlumčanští
rybáři
Volné chytání pro děti i dospělé na rybníku
Ovčínská bude probíhat vždy od 8.00–
12.00 v termínech:

2. kolo – Český Pohár v Bystřici pod Hostýnem
1. den – mezi jednotlivými koly poháru jsem
usilovně trénoval (chodil jsem pravidelně bě‑
hat 4 × týdně), ale bohužel byl tento závod
pro mě mírným zklamáním, protože jsem se
neumístil podle svého
očekávání. Každopádně se
běželo ve velikém vedru
a jedna závodnice kvůli
vysoké teplotě zkolabovala
a musela pro ni přijet sa‑
nitka. Moje umístění bylo
19. z 22.
2. den – počasí se rychle
změnilo. Zatímco první
den jsme měli 30°C ve
stínu, tak další den se velmi ochladilo a modlil
jsem se, aby nepršelo. Umístil jsem se 21. z 24
závodníků.

už začínal být znát, ale bohužel se jednalo
o sprint a moje rychlost na krátké vzdálenosti
není úplně nejlepší
(momentálně na tom
pracuji). K tomu se
připočetlo 7 trestných
ran a umístil jsem se
22. z 27.
2. den – tento den
byl závod s hromad‑
ným startem, a nic
jsem
neponechal
náhodě. Nástřel už
proběhl bez problémů a na start jsem se po‑
stavil skvěle připravený a s relativně dobrou
náladou. Následně jsem předvedl střelbu za 5
trestných, která mi dovolila dohnat kamaráda
na cvičišti, ale nepřítele na závodišti, který byl
velice dobrý běžec. Díky tomu, že jsem s ním
chtěl udržet tempo (až na posledních 100 met‑
rech mi utekl), tak jsem na MS ČR skončil na 16.
místě s 92 body a tudíž jsem si vyběhnul 1. vý‑
konností kategorii.

3. kolo – Český Pohár v Novém Městě na Moravě
1. den – tento den nebyl až tak moc vydařený,
protože mi bylo špatně od žaludku a nepove‑
dená střelba tomu moc nepřidala. Ovšem díky
tomu, že jsem zpomalil, tak jsem závod dokon‑
čil sice s příšerným časem, ale dokončil 30. z 32.
2. den – tento den jsem si zlepšil náladu
29. místem z 35, ale stále byl můj čas pomalý,
a proto mi došlo, že musím ještě více tréno‑
vat. Musím přiznat, že závodit na místě, kde
se odehrávají závody ve světovém poháru,
má něco do sebe. Toto závodiště dýchá svojí
atmosférou.

Celkově bych sezónu hodnotil velice kladně.
Tento článek píšu s odstupem času, tak už jsem
zapomněl na to, jak strašně to bolelo. Na závěr
bych chtěl poděkovat mému trenérovi Marku
Šmatovi, Jindře Záhalkové za dopravu na zá‑
vody, Klubu Biatlonu za materiální podporu.

Mistrovství ČR
1. den – tento závod se mi velice líbil, až na
malé problémy ráno při nástřelu. Můj trénink

15. 4. 2017
6. 5. 2017
27. 5. 2017
10. 6. 2017
1. 7. 2017
Martin Vytisk

PNEUSERVIS
ROMAN VACHL
Komenského 506, CHLUMČANY


PNEUSERVIS pro osobní a nákladní
automobily,

 možnost uskladnění pneumatik,
 prodej pneumatik (např.
Brillantis 175/65R14 – 870 Kč,
Brillantis 185/60R14 – 950 Kč,
Brillantis 195/65R15 – 1100 Kč,

Těším se na vás při sezóně 2017!

Brillantis 165/70R14 – 870 Kč,

David Žahour

Barum 205/55R16 – 1270 Kč)

po
ořádá u příleežitosti Měssíce

mysliivosti

v sobotu
u 17. června
č
2
2017

v areálu mysliivny



SERVIS nákladních automobilů,



VÝKUP EUR PALET



PŘIJMEME ŘIDIČE MKD
KONTAKT: 773 790 033

Program:
r

Děětské odpool.edne

[od 14
1 hodin] soutěže pro
p děti vššech kategoorií
od 5 let do
d 60let

Zahrajee prima coountry

[od 17 hoodin] coun try muzikka nejvyššíí kvality

Vystouupení Chhlumčanskkých orienntálek

[od 18.30 hodin] Taaneční kreacce děvčat 5 + až 60 -

Huudební uskkupení hra
rající dle potřeby
p
a nálady poosluchačůů

[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 !!!!!!

Směr Plzeň k benzince
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

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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Redakce: Jiří Šebek, Ing. Petr Brandl
Grafická úprava a sazba: Lukáš Kůst – Typografik centr
Tisk: Typografik centr, Plzeň – www.typografik.cz

