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ZDARMA do Vašich schránek

Vydává obec CHLUMČANY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme na začátku měsíce července a plánované
investice jsou v plném proudu. Některé již
byly úspěšně dokončeny – zateplení bytových
domů č. p. 313, 318 a 319, dokončena rekonstrukce spodní části ulice Boženy Němcové
včetně veřejného osvětlení, v části Nerudovy
ulice bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, v novém sídlišti proběhla rekonstrukce
vodovodu, na čističce odpadních vod bylo
nutné nainstalovat automatické zařízení na
odběr vzorků z vypouštěných vyčištěných vod,
na Hradčanech bylo dokončeno síťování nových stavebních parcel pro výstavbu RD. Také
probíhají projektové práce na dalších investicích – výstavba nového obecního úřadu spolu
s multifunkčním sálem; rekonstrukce hlavního
vodovodního přivaděče v prostoru nádraží ČD.
Jsou ale také stavby, které se začaly realizovat
teprve až spolu s prázdninami – jako každý
rok i letos investujeme do vylepšování naší ZŠ,
tentokrát je to celková rekonstrukce sociálek,
kabinetů a chodby u tělocvičny. Také bude
probíhat rekonstrukce výpustního objektu
rybníku Hráz. V kulturní sféře finišuje příprava
dalšího již 14. „Dne Chlumčan“, který se uskuteční 19. a 20. srpna, a na který jste všichni srdečně zváni.
Závěrem mě dovolte, abych Vám, popřál
pěkné a spokojené prožití dovolených dle
svých představ a dětem šťastné, bezstarostné
a veselé prázdniny.
Jiří Kučera
starosta obce

Svá životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V červenci

Jana Výrubková
Zdeňka Hodinářová
Jan Haškovec
Anna Plincelnerová (U Keramičky)
Jaroslav Janovec
Jaroslav Zíka
Marie Naďová
Karel Fořt
Naďa Kopecká (U Keramičky)
Jarmila Šlajsová (Hradčany)
Božena Nová
Jan Žikeš
Božena Schillerová

V srpnu

Václav Tobrman
Danuše Purkartová
Josef Nazarov
Václav Pomahač
Zdeňka Vatalová
Vlasta Školoudíková

81 let
81 let
81 let
82 let
84 let
84 let
84 let
84 let
86 let
87 let
89 let
90 let
93 let

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

Josef Jindra
Marie Nohavová
Bohumír Beneš
Vlastimil Stehlík (U Keramičky)
Václav Kučera
Anna Havlíčková
Věra Vyskočilová

V září

Eva Kabátová
Václava Hrušková
Jaroslav Regner
Marie Balá
Jarmila Křivanová
František Lukáš
Jaroslav Koskuba
Věra Bohmannová (U Keramičky)
Václav Bárta
Božena Štefková
Anna Klesová

81 let
81 let
82 let
84 let
86 let
88 let
91 let

75 let
75 let
80 let
81 let
81 let
81 let
85 let
86 let
88 let
89 let
95 let

Srdečně blahopřejeme!
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CHLUMČANY V NOVÉ KNIZE

Nová publikace ve fondu místní lidové
knihovny představuje sedm desítek fotografií
z historie Chlumčan. Všechny snímky pochází
z pozůstalosti chlumčanského rodáka, foto-

grafa Josefa Procházky (1901–1948). Časově lze
fotografie vymezit roky 1920 až 1946.
Nejedná se o ucelený tématický celek, ale
spíše o jakýsi přehled širokého fotografova zá-

běru. Snímky pořízené při sklízení sena tak například střídají pohledy na hladinu návesního
rybníka. Rázem se ocitáme na chlumčanské
pouti, nebo na cvičišti tělovýchovných jednot – sledujeme průvod místních hospodářů
na nazdobených povozech a stáváme se i diváky běžeckých závodů v ulicích Chlumčan.
Nechybí snímky z různých ročních období. Zasněžená náves s budovou obecné školy se na
romantických fotografiích náhle stává jarním
bahništěm.
Všechny fotografie v knize jsou v rámci
možností popsány a některé i datovány. Publikace, jejímž autorem je chlumčanský badatel,
režisér a publicista Stanislav Dvořák, vznikla
pod finanční patronací obce. Jedná se o první
knihu z chystané publikační řady. Pro zájemce
je publikace v místní knihovně hned ve třech
kopiích.
Autorovi všech fotografií, panu Josefovi
Procházkovi bude věnován krátký medailonek
v příštím občasníku.
Redakce

CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
část 18. – KDYŽ ODEŠEL CÍSAŘPÁN
Opustili nás

Vzpomínáme!

V dubnu

Ludmila Žikešová
František Hrach
Miroslav Škola
Václav Šesták (Hradčany)

V květnu

Jindřiška Švajcrová

V červnu

Zdeněk Kriegelstein

86 let
64 let
70 let
83 let

82 let

73 let

Edita Havlíčková, 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.

V letošním roce je tomu sto
let od odchodu velkého evropského císaře, Františka
Josefa I. Habsburského. Pokud na tuto historickou událost, která přišla v průběhu
světové války, nahlížíme
vesnickým drobnohledem
Chlumčan těch časů, je
nutné pohlédnout do stránek školních kronik.
Právě ve školních kronikách, v zápiscích kantorů
a řídících učitelů shledáváme časté postřehy k životu vladařského domu.
České země byly nedílnou
součástí Rakousko-Uherského soustátí a podobizna císaře Františka Josefa I. visela v každé školní třídě. A je nutno připomenout, že
k tomu neexistovalo žádné oficiální nařízení
a portrét vladaře tak visel na očích několika
generací z opravdové úcty a jako projev loajality. České země nebyly trpěným buřičským
jařmem císařství, ale dokonalým průmyslovým srdcem a líhní lidového intelektu. České
švadleny, kuchařky, učitelky odcházely pravidelně za prací a rozšíření obzorů do rakouských měst stejně tak jako tisíce českých mužů
v nesčetných odborných i neodborných profesích. Plzeňské průmyslové závody chrlily na trh
monarchie ty nejskvělejší výrobky a s nimi se

do světového povědomí dostávali i naši strojní inženýři,
kováři a kotláři, zbrojíři atd.
Námořní důstojnickou školu
v Chorvatské Pule dokončovali i muži z Čech a dokonce
i z Chlumčan známe jména
sloužících námořníků v řadách loďstva monarchie.
Krátce poté, co se
v Chlumčanech řídící učitel Josef. V. Korbel dozvídá
o úmrtí Františka Josefa I.
(21. 11. 1916), usedá ke stolu
ve svém skromném služebním bytě a při světle petrolejové lampy činí zápis do
školní kroniky.
Rozechvělé řádky začíná těmito slovy: „Miliony a miliony věrného lidu sklánějí se v teskném bolu, roní hořké, teplé slzy a lkajíce žehnají slavné, zářící, věčné památce vznešeného,
velikého vladaře, největšího přítele školy a dítek, jež horoucně miloval a vznešené krásné
heslo vyřknul: Vše pro dítě!“
Ze zápisu řídícího učitele se dále dočítáme, že na škole byl vyvěsen černý prapor
na znamení smutku a dítka školní odebrala
se 2. 12. 1916 do místní kaple ke smuteční mši.
Na okresní hejtmanství byl z Chlumčan zaslán
kondolenční přípis.
Ladislav Bechyňský
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Anonym
Vážení spoluobčané.
Když se zamyslím nad tím, o čem se s vámi
dnes chci podělit, tak mám dojem, jakoby se
nám vracela doba před listopadem 1989, kdy
se lidé z důvodu nesvobody projevu báli něco
říci, a anonymní udání nebyla ničím neobvyklým. Těžko uvěřit, že se tomu děje i v dnešní
době, kdy máme demokracii a svobodně vyjádřit svůj názor je naším nezadatelným právem.
O tom všem se zmiňuji proto, že v rozmezí
několika měsíců, byl na obec doručen v pořadí již druhý anonymní dopis. První z měsíce
září loňského roku se týkal neplatičů nájemného v obecních bytech a bylo na něj přesto,
že se jednalo o anonym, v Chlumčanském
občasníku ředitelem bytového hospodářství
odpovězeno. Druhý, již zmíněný anonym, byl
starostovi obce doručen 22. dubna letošního
roku a týká se činnosti SDH v Chlumčanech.
Oba anonymy vzhledem k projevu a ke stylu,
jakým byly napsány, rozhodně nepsal stejný
pisatel, ale něco společného přece jen mají.
V první řadě ani jeden z nich nebyl adresován
přímo na obec, ale jiným institucím, které již
jen z toho důvodu, že se jednalo o anonymy,
s jejich obsahem nemohly nic dělat. První anonym byl zaslán na Stavební bytové družstvo
v Přešticích a druhý na Krajský úřad Plzeňského kraje, načež oba byly obci přeposlány.
Za druhé oba anonymní dopisy obsahovaly
řadu nepřesností a lží a za třetí ať již jej psal
muž, či žena, se z mého pohledu jedná o člověka, který se schovává za nepodepsaný list
papíru, údajně z důvodu obav o své bezpečí.
Promiňte, ale to mi připadá stejně tak absurdní,
jako třeba tvrzení, že některé maminky údajně
nechtějí být jmenovány v souvislosti s peticí
za prodloužení provozní doby v mateřské
školce o prázdninách. Buď tato tvrzení nejsou
pravdivá, anebo jsou to věci, které já prostě
nepochopím.
Jelikož anonymní pisatel mimo jiné přisuzuje obci negativní podíl na chování členů
SDH, rád bych jako statutární zástupce obce,
která je zřizovatelem JPO (jednotky požární
ochrany) v obci rád něco řekl. Poté budete mít
možnost si přečíst celý text anonymního dopisu, po kterém bude následovat stanovisko
člověka, kterého se obsah anonymního dopisu dotkl velice osobně. Je jím starosta SDH
v Chlumčanech pan Libor Fux, který je mimo
jiné také členem zastupitelstva nikoliv však
obecního úřadu, jak píše anonym, ale obce
Chlumčany.
K obsahu dopisu. Věřím pisateli, že má
obavy z toho, že jeho stížnost bude zametena pod stůl, protože anonymy si v podstatě
nic jiného nezaslouží. Kdyby se však jednalo
o podepsanou stížnost, se jménem a adresou
pisatele, tak takováto stížnost je v první řadě
zaevidována pod číslem jednacím, a s datem
kdy byla doručena do knihy došlé pošty a následně zařazena mezi stížnosti, které se musí
ze zákona řešit do 30 dnů. V tomto případě se
jakéhokoliv zametení obávat nemusel. Co se
týká té skutečnosti, že hasiči organizují své
kulturní akce na veřejném prostranství před
hasičskou zbrojnicí, v tom má anonym pravdu.
Kdyby se ale více zajímal o dění v obci a chodil
na veřejná zasedání, či četl občasník, musel by

vědět, že za tímto účelem obec odkoupila objekt po zemřelém panu Rynešovi, který přímo
sousedí s hasičskou zbrojnicí a kde je plánováno nejen vybudování uzavřeného prostoru
ke konání akcí, ale také cvičební plochy pro
malé hasiče. Nebude to samozřejmě hned, jelikož při stavebních úpravách se bude muset
koordinovaně postupovat s výstavbou muzea
motocyklů, budováním parkovišť s podélným
stáním v ulici Na Kovárně a přeložkou elektrického vedení. Neboli o tomto problému obec ví
a je evidentní, že ho řeší. Jsou si toho vědomi
i samotní hasiči, a nežli bude již zmíněné zázemí pro ně vybudováno, budou se snažit po
domluvě se sportovci, část svých aktivit přesunout do sportovního areálu. Ještě je nezbytné
říci, že doposud všechny akce, které hasiči
před hasičskou zbrojnicí pořádali, byly na obci
nahlášeny a následně povoleny. V souvislosti
s kulturními a sportovními akcemi bych rád
ještě poznamenal, že i sportovci měli v loňském roce při pořádání hudební produkce problém s jedním manželským párem ze Sluneční
ulice. V tomto případě se ale pán zachoval ve-

lice korektně, při řešení nastalé situace na OÚ
řekl, že chápe, když se lidé baví a následně jsme
po dohodě s ním a fotbalisty dospěli k dohodě
o respektování zájmů obou stran, se kterou by
měli být do budoucna všichni spokojeni.
Některým spoluobčanům se kupříkladu
nelíbí hluk při střelbách na střelnici. I zde bylo
s biatlonisty domluveno, v kterých dnech není
vhodné, aby se na střelnici střílelo.
Je přirozené, vážení spoluobčané, že ne
všichni jsou vždy a se vším, co se v obci děje
spokojeni. To snad ani nejde. Znamená to však,
že bychom teď všichni měli psát anonymní
oznámení? V první řadě tato cesta nikam nevede a toto je skutečně poslední stížnost podaná touto formou, kterou se zabýváme. Jde
přece jen o to domluvit se a neuchylovat se
například k takovým formulacím, jako že hasiči
jsou ostudou obce. Jelikož jsem sám členem
SDH, a vím, s jakým úsilím se hasiči snaží své
poslání naplňovat, přijde mi toto tvrzení na jejich adresu jako rána pod pás a jsem si jist, že
tímto anonym skutečně hodně přestřelil.
Jiří Šebek, místostarosta obce
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Vyjádření hasičů – anonym
Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych jménem SDH v Chlumčanech reagoval na výše uvedený anonymní dopis. Úvodem bych se chtěl vyjádřit k využívání
komunikace před hasičskou zbrojnicí. Komunikaci využíváme při pořádání kulturních akcí
s povolením OÚ (stavění májky, májové oslavy,
dětský den), tedy na akce, které jsou určeny
pro naše spoluobčany. K prodeji piva a alkoholických nápojů máme platné živnostenské
oprávnění i koncesní listinu. Naše akce jsou
hlášeny na OSA (ochranný svaz autorský) a při
výběru vstupného vždy platíme řádně poplatky (většinou jsou však naše akce pro spoluobčany bez vstupného). Při oslavách a podobných akcích jsme zproštěni poplatků smlouvou
uzavřenou mezi SHČMS a OSA. Při pořádání
akcí není zjišťováno, zda dochází k překročení
limitu hluku, ale vždy dbáme na dodržování

konců hudebních produkcí, na kterých jsme se
domluvili s OÚ.
Je pravda, že si občas před hasičskou zbrojnicí posedíme, ale nikdy jsme neomezili provoz
na komunikaci. Naši žáci cvičili před zbrojnicí
v době, kdy skončila zimní příprava v tělocvičně
a terén na cvičišti „Na Hrázi“ byl ještě v té době
podmáčený. Není tedy pravda, že jsme ohrožovali jejich zdraví. Prostor byl vždy řádně hlídán
vedoucími mládeže a jejich instruktory. Každý
rodič, který doprovází své potomky na nácviky,
může potvrdit, že během nácviků vedoucí nepožívají alkoholické nápoje.
Nevím, co pisatel(ka) myslel tím, že uvnitř
zbrojnice to vypadá jako ve skladu pivovaru.
Jistě navštěvuje naši zbrojnici pravidelně a ví,
jak to v prostorách zbrojnice vypadá.
K parkování na chodníku před HZ dochází
při mimořádných situacích, jako jsou výjezdy

nebo zaplněná komunikace jinými vozidly. Při
akcích je to pouze při naložení a vyložení zboží,
či aparatury pro účinkující. Jinak je celý prostor
vyznačen páskou.
K mytí vozidel před zbrojnicí dochází. Auta
se myjí přípravky nepoškozující životní prostředí. Soukromá vozidla se myjí pouze, slouží
‑li k využití pro naši činnost.
Je‑li napsáno něco o slušném chování, tak
nevím, zda je slušné psát anonymní dopis
na úřady a ničit tak naši práci jak s mládeží,
tak i při pořádání kulturních akcí a hasičině
samotné.
Závěrem bych podotknul, že nás pisatel(ka)
donutil k zamyšlení, zda má vůbec význam
pořádat akce pro naše spoluobčany. Tím spíše,
když odměnou za to jsme udáváni a nazýváni
ostudou obce.
Libor Fux, starosta SDH

SDH Chlumčany
Velké Akce

30. 4. se uskutečnilo tradiční stavění májky před hasičskou zbrojnicí.

18. 6. Výročí 125 let od založení sboru
Z prostoru hasičské zbrojnice jsme se přesunuli na místní fotbalové hřiště, kde se konala Okrsková soutěž požárních sborů,
soutěž se konala v rámci oslav 125 výročí založení sboru.
Zúčastnilo se 9 družstev mužů. Ženám se letos bohužel soutěžit nechtělo.
Na prvním místě se umístilo družstvo z Hradčan, druhé
místo obsadili hasiči z Dobřan, třetí místo hasiči ze Šlovic a naši
muži obsadili krásné bramborové místo.
Během soutěže hrála kapela Revmatici a Myslivecká kapela Atlas. Podívat jsme se mohli i na ukázku techniky HZS,
a ukázku našich mladých hasičů. Večer hrála k tanci a poslechu
kapela Agens Rock.

7. 5. Květnové oslavy nebo pro některé Má‑
jové posezení přilákaly mnoho našich spoluobčanů. Nechybělo skvělé počasí ani dobrá
nálada. K tanci a poslechu hrál například MIX
BAND, Turbo Revival, Hájenka nebo kapela
Band. Pochutnat jste si mohli na klobásách,
uzeném i bramboráčcích.

125 let

Chlumčanský občasník
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Naše výjezdy
29. 4. Taktické cvičení

Naše jednotka vyjela na prověřovací a taktické
cvičení v místě skládky Vysoká. Odzkoušela se
dálková doprava vody pomocí vysokoobjemového čerpadla z požární nádrže skládky. Závěrem se uskutečnilo hašení za pomocí pěny.

6. 5. Vyhlášení poplachu

Požár lesního porostu u rybníka Šavlice.

2. 6. Námětové cvičení

Naše jednotka vyjela do Snopoušov – kde hledali pohřešovanou osobu.

4. 6. Poplach

Hořelo v Radkovicích, kde kolem jedenácté
v noci požár zachvátil stodolu. Na místo se
sjelo několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří začali oheň likvidovat.
Stodola již vzhledem k velkému rozsahu požáru zachránit nešla, ale hasičům se podařilo
oheň odříznout a zachránit tak okolní budovy.

12. 6. Poplach

Hledání pohřešované osoby. Dobrovolní hasiči,
profesionální hasiči, policisté, potápěči i vrtulník se zapojili do hledání pohřešovaného
muže.

Něco okolo

3. 5. Návštěva amerického
veterána George Thomsona

Každý rok k nám na májové posezení
jezdí i americký veterán, tento rok
přijel o trochu dříve. Přijel už v úterý
3. 5. Poseděl v hasičské zbrojnici
a byl se podívat i na tréninku mladých hasičů, které moc chválil.

Cvičí děti, ženy i muži
Dětské závody
24. 4. závody v Chlumu
21. 5. Štěnovický Borek – hra plamen
Starší žáci obsadili 2. místo. Starší žáci 4. místo
Mladší žáci 11. místo. Mladší žáci 4. místo
15. 5. Žákavá
Starší bohužel neplatný pokus
Mladší 3. místo

28. 5. Dětský den

I dětský den jsme přesunuli na fotbalové hřiště. Děti mohly chodit
ze stanoviště na stanoviště, kde na ně čekaly pohádkové bytosti
a mohli plnit různé úkoly. Panovala dobrá nálada i dobré počasí.
Občerstvení pro děti bylo zajištěno.

8. 6. Den otevřených dveří pro MŠ

Jako každý rok i letos nás navštívily děti z mateřské školky.
Ukázali jsme jim hasičskou techniku, zkusili si zásahové
i sportovní helmy.
Před
hasičskou
zbrojnicí pro ně byla
připravena i ruční
stříkačka a tak si děti
mohly zkusit proudem vody shodit
plechovky. Děti nám
za odměnu nakreslily
krásné obrázky na
které se můžete podívat na nástěnce před
hasičskou zbrojnicí.

8. 5. Želčany
Starší 5. místo
Mladší 10. místo

18. 6. Štáhlavice
Starší žáci 5. místo
Mladší žáci 3. místo

26. 6. Dnešice
Starší žáci 3. místo

Závody dospělých
11. 6. Závody v Libákovicích
Ženy obsadily krásné 2. místo
Muži měli trochu smůlu a tak po nehodě se sacím košem
obsadili 6. místo

25. 6. Dnešice
Ženy opět obsadily
2. místo
Muži obsadili 5. místo

Za SDH Veronika Weberová
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Kalendář akcí

ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 23. června 2016 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.

SRPEN

13. 8.

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

19. 8.

DEN CHLUMČAN, nám. B. Kašpara
17.30–22.00 hodin.

20. 8.

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

20. 8.

Klub biatlonu – Den otevřených dveří
na střelnici.

Zastupitelstvo obce Chlumčany:
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

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

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 23. 6. 2016.
Zprávu z mezidobí od 1. 4. 2016 do 23. 6. 2016.
Zprávu starosty.
Účetní závěrku obce za rok 2015.
Celoroční hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad, ověřené nezávislým auditorem.
Úpravu rozpočtu k 23. 6. 2016, kterou byly upraveny příjmy a výdaje tak, aby odpovídaly skutečnosti.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 956/6 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro přeložku plynovodu společností RWE GasNet, s. r. o. a RWE Distribuční
služby, s. r. o. v rámci stavby „vymístění HUP u domu č. p. 305 a č. p. 306“.
Bezúplatný převod pozemku 956/4 v k. ú. Chlumčany u Přeštic od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, včetně podmínek obsažených v článcích IV. a V. smlouvy o převodu.
Smlouvu o dílo s firmou W & W Stavby, s. r. o., Kollárova 420, Plzeň na stavební úpravy šaten tělocvičny v základní škole za cenu 1 658 353 Kč bez DPH.
Přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450 tisíc korun na nákup dopravního hasičského automobilu pro JPO SDH
Chlumčany s finanční spoluúčastí obce v minimálně stejné výši, tj. 450 tisíc korun.
Přijetí účelové finanční dotace ve výši 300 000 Kč na zakoupení vozidla pro JPO SDH Chlumčany
poskytnutou Plzeňským krajem.
Odkoupení pozemku p. č. 669/50 o výměře 1 622 m2 od Magdaleny Čabradové, Třebícinka 6, Švihov
za cenu 120 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitostí a zajistí veškeré náležitosti
prodeje.
Odkoupení pozemku p. č. 669/93 o výměře 1 446 m2 od Hany Brunátové, Komenského 174, Chlumčany za cenu 120 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitostí a zajistí veškeré náležitosti prodeje.
Odkoupení majetkových podílů o velikosti 1/3 od Magdaleny Čabradové, Třebícinka 6, Švihov a o velikosti 1/3 od Hany Brunátové, Komenského 174, Chlumčany za cenu 120 Kč/m2 pozemku p. č. 669/95
o celkové výměře 410 m2 s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitostí a zajistí veškeré náležitosti prodeje.
Odkoupení pozemků p. č. 1 379 o výměře 24 999 m2 a p. č. 1 606 o výměře 17 583 m2 od Jana Blažka,
Nové Sídliště 349, Chlumčany za cenu 11 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitostí
a zajistí veškeré náležitosti prodeje.
Bere na vědomí:
Zprávu FV o hospodaření obce k 31. 5. 2016.
Zprávu předsedkyně KPOZ o činnosti za první polovinu roku 2016.
Složení mandátu člena zastupitelstva obce Chlumčany MUDr. Karla Havlíčka.
Ukládá:
Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím
zasedání.
Z 14 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro: 14			proti: 0			zdrželo: 0
Usnesení schváleno.

Den otevřených dveří v ZŠ Chlumčany
V sobotu 21. 5. 2016
od 9.00–12.00 se otevřely dveře naší školy
pro všechny, kteří
mají zájem se podívat pod pokličku
výuky ZŠ Chlumčany.
Návštěvníky
čekal bohatý program s prohlídkou
prostor a ukázkami
činnostního
nebo
skupinového vyučování. Vyplatilo se zajít si do odborné učebny
fyziky a chemie, kde na zájemce čekaly ukázky
fyzikálních a chemických pokusů. V družině

se každý mohl
zapojit do charitativní akce „Třídíme
víčka pro Daníka.“
U vchodu školy na
každého
čekalo
malé sladké občerstvení a prodej
sazenic a sadiček.
Finanční výtěžek
z prodeje poputuje na dobročinné
účely. Věřím, že
všichni hosté naší školy prožili příjemné dopoledne.
Mgr. Vladimíra Štejrová

ZÁŘÍ

10. 9.

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

28. 9.

SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL
TATRA na náměstí B. Kašpara.
KPOZ – ZÁJEZD
(termín a místo bude upřesněno).

ŘÍJEN

8. 10.

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

13. 10.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE od 19.00 hod.
KPOZ – DRAKIÁDA
(termín bude upřesněn).
ŠSK ZŠ Chlumčany – uspořádání
okresního přeboru v přespolním
běhu v Chlumčanech.
(termín bude upřesněn.)
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Naše škola díky Recyklohraní přispěla
k ochraně životního prostředí

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace
a ochrany životního prostředí, žáci sběrem
elektronických hraček a drobných elektrozařízení přispívají k ochraně životního prostředí.
O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního
vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo
snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s žáky a studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce vytřídili 15 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 0,36 MWh elektřiny,
25,84 litrů ropy, 1,39 m3 vody a 0,01 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,07 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 0,29 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje
systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
Mgr. Lenka Škvárová

Pomoc rodičů škole
V roce 2014 a 2015 naše
škola vyzývala rodiče i veřejnost k podpoře projektu
na renovaci skleníku ve
školní zahradě. Jednalo se
o hlasování na webových
stránkách Zelené školy.
Pokud by byl náš projekt
podpořen
dostatečným
množstvím hlasů a dostal se mezi 15 nejlepších,
získala by naše škola peníze na jeho realizaci.
Ani jednou však hlasy nestačily na to, aby byl
náš projekt úspěšný. Vzhledem k neutěšenému
stavu skleníku, který naši žáci využívají při pracovních činnostech, jsme se rozhodli zrenovovat
skleník i bez příspěvku z projektu „Zelené školy“.
Nezávisle na tomto rozhodnutí se objevila iniciativa jednoho z tatínků našich žáků, pana Petra
Novotného, která nás velmi mile překvapila. Při-

šel s nápadem, že rodiče mohou pomoci při renovaci vlastními silami, a soustředil kolem sebe
skupinku dalších ochotných tatínků.
Touto cestou opravdu ze srdce děkuji všem
rodičům, kteří přiložili ruku k dílu. Udělali si čas
v sobotu (a to hned dvakrát – první fáze renovace skleníku proběhla v sobotu 14. 5. a dokončení v sobotu 28. 5. ) a pracovali opravdu
s velkým nasazením. Byl to pan Petr Novotný,
tak říkajíc duchovní otec celé akce, který vše

naplánoval a bezchybně organizoval. Dále pak pan Robert
Majer, pan Michal Šlehover,
pan Michal Pažítka, pan Stanislav Kabát, pan Petr Lösch,
pan Martin Zíbar, pan Martin
Bolda a pan Florian Marinescu.
Ještě jednou všem zúčastněným děkuji jménem svým
i všech žáků školy a omlouvám se, pokud někdo
zůstal mým očím skryt a v tomto výčtu jsem na
něj zapomněla.
Firma HOZMAN, s. r. o. poskytla dodávku na
převoz materiálu a zapůjčila nářadí, za což jí také
patří velké poděkování. O tom, že výsledek celé
akce, pro dnešní dobu tak neobvyklé a hodné
veřejného ocenění, stojí za to, svědčí pořízené
fotografie.
Mgr. Irena Rampichová, ředitelka školy

Školní sportovní klub základní školy Chlumčany

Zhodnocení sportovní a organizační činnosti ŠSK ZŠ Chlumčany ve školním roce 2015–2016
Letošní, již sedmnáctá, sezona našeho sportovního
klubu patřila po
sportovní i pořadatelské
stránce
k nejúspěšnějším
v historii.
Mladí školní sportovci zápolili a rozvíjeli své
schopnosti v těchto sportech a sportovních
odvětvích – atletice, florbalu, volejbalu, basketbalu, kopané, lyžování, tenisu, vybíjené,
softbalu, cyklistice, orientačním běhu, plavání

a gymnastice (šplh a překážková dráha). Zapojili jsme se
i do celostátních projektů,
např. Olympijský víceboj,
McDonalds Cup, BESIP, Štafetový pohár, Think Blue Cup,
Pohár rozhlasu s Č. P. atd.
Celkově se jednalo o 41
sportovních akcí – školních,
okresních, krajských a celorepublikových kol. Pořadatelsky a organizačně
jsme úspěšně zvládli okresní kola v přespolním
běhu jednotlivců a družstev (250 běžců), v mi-

nikopané McDonalds Cup
(220 fotbalistů), ve vybíjené
dívek (60 účastnic) a v malém
florbalu pro 1. stupeň (160
hráčů a hráček).
Celkově se letos na činnosti ŠSK podílelo 131 žáků
a žákyň naší školy, což je 62 %.
Mezi nejlepší sportovce
patří K. Kaslová, K. Šteffelová,
sourozenci Matouškovi, J. Šupík, D. Zápotocký, M. Nykoljuk, J. Rež, A. Horká, D. Vokračková, bratři Šubrtovi, Potočníkovi a Langovi.
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Z mladších pak S. Drncová, F. Losch, J. Kožíšek,
J. Volf, sestry Žigmundovy, L. Štichová, A. Vrba
a mnoho dalších.
Nejúspěšnějším sportem této sezony byl
florbal. Velmi kvalitních výsledků jsme ale dosáhli i v dalších sportech. V okresních kolech
jsou to: 2. místo v přespolním běhu družstva
dívek a 3. místo chlapců, 2. místo v atletickém
čtyřboji dívek, 3. místo v basketbalu chlapců,
3. místo ve volejbalu chlapců i dívek, 2. místo
ve vybíjené dívek, 2. místo ve štafetovém poháru běžců 1. stupně ZŠ, 3. místo v minikopané,
3. místa družstev dívek i chlapců v atletickém
Poháru rozhlasu. Krajského kola se zúčastnili
štafetoví běžci 2.–5. ročníku ZŠ.

FLORBALOVÉ VÝSLEDKY

Výrazné úspěchy jsme letos zaznamenali v různých florbalových soutěžích. Důležitá je hlavně
vyrovnanost a dobrá hra družstev chlapců i dívek všech věkových kategorií.

SPORTOVNÍ PŘEBORY AŠSK ČR

Okresní kola
1. místo kategorie I. 1.–3. ročník ZŠ, soutěž

POHÁR HEJTMANA PLZEŇSKÉHO
KRAJE v malém florbalu smíšených
družstev 2. stupně ZŠ

se hraje jako smíšená chlapců a dívek. Naše
druhé družstvo se umístnilo na 3. místě
1. místo kategorie II. 4.–5. ročník ZŠ dívky
1. místo kategorie III. 6.–7. ročník ZŠ chlapci,
postup do krajského finále
2. místo kategorie III. 6.–7. ročník ZŠ dívky
2. místo kategorie IV. 8.–9. ročník ZŠ chlapci
3. místo kategorie IV. 8.–9. ročník ZŠ dívky
Krajské kolo
3. místo kategorie III. 6.–7. ročník ZŠ chlapci

THINK BLUE CUP v malém florbalu
pro 1. stupeň ZŠ
Okresní kola
1. místo dívky a 3. místo chlapci
Krajské kolo
1. místo dívek. Naše dívky již tři roky neprohrály
žádné utkání se soupeřem z našeho kraje!
Celorepublikové finále TOP 8 Západ
v Praze
4. místo dívek

Okresní kolo
1. místo a 3. místo druhého družstva
Krajské finále
2. místo

BOHEMIALIGA MALÉHO FLORBALU

Náš tým se letošního ročníku nezúčastnil pro
nízký věk hráčů a hráček. V příští sezoně se pokusíme navázat na 3. místo z roku 2015. Přípravou byla účast části hráčské základny v soutěži
Chlumčanská florbalová liga.
V příští sezoně se můžeme spolehnout na
většinu hráčů a hráček ze stávajícího kádru,
proto si budeme opět klást vysoké cíle. Příslibem je nastupující generace žáků 1.–3. ročníku
ZŠ.
Jiří Zahálka, ŠSK ZŠ Chlumčany
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Co se děje v oHRÁTce
Letos máme za sebou Velikonoční odpoledne,
kde si děti i dospělí upletli vlastní pomlázku,
Den otců, kde tatínkové podstoupili opět
pivní desetiboj, za který si vysoutěžili pěkné
ceny a dětičky fandily. Na další
Vaši přízeň se budeme těšit již
na Den Chlumčan, kde proběhne již tradiční odpolední
malování na obličej a ruce
dětí. Koncem září se můžete
opět těšit na oslavy sv. Václava
a poslední tři měsíce v roce nás
čeká opět Strašidelná stezka
a Vánoční akce vypouštění balónků Ježíškovi.
A protože poslední dva roky
mateřského centra byly pro
nás finančně náročné, co se
provozu týče a chtěli jsme, aby
fungovalo dál (mnozí o tom
vědí své), řešili jsme jak zajistit přítomnost širší veřejnosti.
Proto jsme uchopili nápad
kavárny, který vznikl z mnoha
přání obyvatel Chlumčan.
Jsme tak přesvědčeni, že vznik
kavárničky úzce souvisí se
vším ostatním kolem provozu
oHRÁTky a naopak.

Prostory oHRÁTky se tedy postupně
mění a vězte, že vše opět děláme s láskou pro místní obyvatele, seniory, rodiny
s dětmi i mladé studenty, zkrátka pro
všechny. Kavárnička bude nekuřácká, s dětským koutkem, WIFI, a venkovním posezením, nebudou chybět venkovní trampolíny
a další dětské prvky. Připravujeme i ohniště
a gril pro širokou veřejnost.
Spodní vnitřní prostory se začínají rekonstruovat pro budoucí hernu rodinného
centra, a protože nelze na soukromé prostory a renovace samozřejmě žádat dotace
byť se jedná o rodinné centrum, z.s., jsme
vděčni za jakoukoliv výpomoc! My tímto
děkujeme přátelům oHRÁTky za jejich
ochotu ve spoluúčast i vlastní iniciativu. My
tak víme, že vám nejsme lhostejní a máte
zájem udržet oHRÁTku a chod našich akcí.
Dále chceme poděkovat maminkám,
které nosí postupně hračky do koutku
vyřazené z domácnosti a za víčka pro Matýska, která stále sbíráme.
Sledujte nás nadále na facebooku:
ohratka.chlumcany, kde najdete aktuelní
akce, termíny i fota.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme
krásné léto!
Za Rc oHRÁTka, z.s. Kačenka N.

JAK SI ŽIJEŠ MATEŘINKO

Čas nám pomalu odpočítává dny, které zbývají
do konce školního roku. V tento čas se jako ředitelka školy ohlížím a bilancuji, jaký ten školní
rok byl. Co jsme zvládli, co se podařilo, co bude
potřeba zlepšit.
Byla bych špatným manažerem, kdybych
zůstala jen u slov. Toto hodnocení je součástí
důkladné a komplexní autoevaluace, kterou
každoročně provádíme s celým pedagogickým sborem, a ze které vycházejí požadavky
na další školní rok.
Mateřská škola se novelou školského zákona stala druhem školy, která má povinnost
poskytovat předškolní vzdělávání v souladu
s rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání, který vydává MŠMT. Každá škola, tedy i ta naše, musí mít vypracovaný
svůj školní vzdělávací program, na základě kterého p. učitelky zpracovávají jednotlivé třídní
vzdělávací programy.
Kvalitu poskytované předškolního vzdělávání zjišťuje a hodnotí česká školní inspekce.
Úroveň řízení školy, podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného naší mateřskou školou byly při poslední inspekční

činnosti hodnoceny jako nadstandardní. Je to
pro nás velké ocenění, ale i výzva. Chceme této
nadstandardnosti dosahovat i nadále.
Každý den v mateřské škole je jiný, s pestrou nabídkou nejrůznějších činností. Zmíním
jen některé. Ať ty běžné a tradiční jako jsou
činnosti výtvarné, hudební, pohybové, ale
i netradiční v podobě nejrůznější pokusů a experimentů s materiály či předměty. Při vzdělávání dětí učitelé využívají novou moderní
technologii, kterou je interaktivní tabule. Pedagogové tak vytvářejí další vzdělávací aktivity, které jsou ušité na míru, jak jednotlivým
dětem, tak zohledňují i témata, kterými se
konkrétní třída v rámci svých projektů zabývá.
Rozmanitost a rozdílná náročnost nabízených činností pedagogům umožňuje rozvíjet a vzdělávat každé dítě s ohledem na jeho
individuální možnosti a potřeby. Zkrátka
všechny děti objevují svět svým jedinečným
způsobem.
Ve sdělovacích prostředcích slýcháme, že se
v současné době zvyšuje procento dětí s nižší
úrovní řečových dovedností. Ani na tuhle
oblast v naší mateřské škole nezapomínáme.
Věnujeme se jí v rámci logopedické prevence,
kterou však nemůžeme chápat jako nápravu
vad řeči (ta je v plné kompetenci pouze odborných pracovníků‑logopedů), ale jako prevenci.
Prevenci, která napomáhá např. rozvoji slovní
zásoby dětí, rozvoji správného mluvního
projevu, rozvoji motoriky mluvidel, či rozvoji
dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky,
grafomotoriky.
Velikou radost mám také s úspěšné spolupráce s ostatními partnery školy. Nezapomí-

náme na spolupráci s rodiči, kteří jsou neodmyslitelnou součástí života školy. Během roku
pro ně a jejich děti připravujeme nejrůznější
akce. O některých jste mohli číst v minulých
číslech Chlumčanského občasníku.
Společné akce pořádáme i se základní školou. Zveme „školáky“ na zábavné soutěže
k nám na zahradu. Děti s p. učitelkami zase
chodí číst dětem před spinkáním. Velice zdařilý
je také projekt „Kamarád“, kdy se budoucí prvňáčci seznamují s kamarády z 8. třídy. Krásné
propojení spolupráce jste měli možnost zažít
na koncertě v kapli, kde vystupovali děti MŠ,
dětský sbor ZŠ a děti ze ZUŠ Dobřany.
Děti během roku navštíví také místní
knihovnu, klub dobrovolných hasičů, fotbalový oddíl a myslivecké sdružení. S rodinným
centrem „OHRÁTKA“ již pravidelně děti ve
spolupráci s rodiči zdobí vánoční stromeček
na náměstí.
Je to jen malý výčet toho, co se děje ještě
mimo běžný program v naší mateřské škole.
Chci tímto poděkovat vám všem, že máme
možnost zprostředkovat dětem takovou pestrou škálu zážitků.
Děkuji také zřizovateli, že můžeme pracovat
v mateřské škole, která je krásná zvenku a výborně vybavená zevnitř.
Na závěr se vracím ke své úvodní otázce:
„Jaký byl tento školní rok?“ No, co myslíte?
Loučím se s vámi s přáním krásného léta.
Dětem a rodičům přeji mnoho společných
zážitků, a již se těším na vás všechny v novém
školním roce.
Napsala: Bc. Štěpánka Haníková
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DEN CHLUMČAN 2016
program

19. 8. – pátek
17.30–20.30 h.
18.15 h.
21.00–22.30 h.

VESELKA Ladislava Kubeše
ORIENTÁLKY Z CHLUMČAN
MHS country Plzeň

REAGOVALI
BYCHOM
TAKÉ TAK?
Martin Hajšman, žák sedmého ročníku
naší školy, se zachoval příkladně. V situaci
ohrožující lidský život pomohl své babičce.
Nejenže uplatnil teoretické vědomosti získané ve školním projektu Ochrana člověka
za mimořádných událostí, ale ukázal i svou
lidskou stránku. Za jeho chování a okamžitou reakci mu patří velká pochvala.
Mgr. Jaroslava Říhová

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

20. 8. – sobota
10.00 h.
10.00–13.00 h.

13.00–14.30 h.
13.00–14.30 h.
14.30 h.
15.00–15.40 h.
16.00–17.30 h.
17.30 h.
18.00–19.30 h.
20.00–21.30 h.
22.00–24.00 h.
22.30 h.

Zahájení akce moderátorem
Stanislavem Juríkem
BEZEVŠEHO – divadelní, šermířskoherní skupina / soutěže,
vystoupení
Tradiční soutěž „Hod vejcem“
ROYAL AVENUE
ORIENTÁLKY Z CHLUMČAN
STEPBYSTEP – taneční vystoupení
„LENKA a K. BAND“
ORIENTÁLKY Z CHLUMČAN
PŘÍPITEK CHLUMČANSKÉ VLAJCE
„BAND“
ODYSSEA
DJ David Kučera
OHŇOSTROJ

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
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Oddíl tenisu – TENISOVÉ AKTUALITY

OKRESNÍ DAVIS CUP 2016 – SESTUP A‑TÝMU
V roce 2016 se do DC neregistrovaných tenistů
v okrese Plzeň‑jih přihlásilo celkem 17 týmů.
A‑tým Chlumčan v obvyklém složení (kapitán
N. Marák, M. Kozel, J. Koláček a R. Kott) bojoval
o udržení účasti mezi 6 elitními družstvy I. výkonnostní divize, zatímco B‑tým s kapitánem
O. Vokounem, M. Švátorou a posilou P. Černým
se chtěl pokusit o postup ze III. do II. divize. Ani
jeden z cílů se ale nakonec bohužel nepodařilo
naplnit.

A‑tým Chlumčan skončil v I. divizi bez výhry
na 6. místě, což znamená sestup do II. divize
pro rok 2017. Spokojenost může být jen s výkony v deblových zápasech, ale v singlu se
našim hráčům nedařilo, když s potřebnou formou se tentokrát nepotkal ani Kozel.
B‑týmu Chlumčan unikl přímý postup do
II. divize jen těsně. S jedinou prohrou skon-

Výsledky týmů Chlumčan v DC 2016:
A‑tým (I. divize):
Chlumčany A–Letkov A 2:3
Chlumčany A–Letkov B 2:3
DOLI St. Plzenec B–Chlumčany A 3:0
Chlumčany A–Přeštice A 1:4
DOLI St. Plzenec A–Chlumčany A 3:2

B‑tým (III. divize):
Nepomuk–Chlumčany B 2:3
Blovice B–Chlumčany B 3:2
Chlumčany B–Blovice C 4:1
Chlumčany B–Dobřany 5:0

čil na 2. místě, a tak musel absolvovat baráž
o postup na kurtech Sokola Šťáhlavy (5. tým
II. divize). V ní ovšem neuspěl a musí si tedy na
postup nejméně další rok počkat.

Radek Tyr–Miroslav Švátora 6:1, 6:0
Jiří Šubrt–Petr Černý 3:6, 2:6
Radek Tyr, Jan Knapp–Miroslav Švátora, Petr
Černý 6:4, 6:3
Radek Tyr–Petr Černý 6:1, 6:3
Jan Knapp–Miroslav Švátora 6:4, 4:6, 6:3

Baráž B‑týmu o postup do II. divize: Sokol
Šťáhlavy–TJ Keramika Chlumčany „B“ 4:1

Čerstvý šedesátník a kapitán B-týmu O. Vokoun

P. Černý a M. Švátora při deblu proti Blovícím

ZÁJEZDY ZA TENISEM
Po úspěchu loňského výletu do Paříže zamířila
čtveřice chlumčanských tenistů a fanoušků –
K. Hodinář, I. Regner, J. Vaněček a M. Švátora
tentokrát do švýcarského Luzernu, kde se
konalo ve dnech 16.–17. 4. 2016 semifinále
ženského Fed Cupu. Dobré náladě nezabránil
ani trvalý déšť, neboť v hale pro 4 500 diváků
našim tenistkám nakonec pršelo štěstí. V domácím týmu sice získala nečekané 2 body outsiderka Golubicová, ale v rozhodující čtyřhře
už Švýcarkám nepomohla ani slavná Martina
Hingisová. Karolína Plíšková s Lucií Hradeckou
a Barborou Strýcovou se tak mohly radovat
z výhry 3:2 a dalšího postupu do finále, které
se odehraje v listopadu ve francouzském Štrasburku. Ani tam nebudeme chybět.

Regner, Švátora, Vaněček a Hodinář
v Luzernu

Zastávka u dřevěného mostu Kappelbrücke
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Cílem dalšího zájezdu 3 členů oddílu (K. Hodinář, I. Regner a M. Kozel) 16.–17. 6. 2016
bylo německé městečko Halle ve Westfálsku –
místo konání travnatého tenisového turnaje
Gerry Weber Open, sloužícího jako poslední
příprava na Wimbledon. Po příjezdu z Gütterslohu, kde jsme nocovali, nás opět přivítal déšť,
nicméně pod zatahovací střechou centrkurtu
pro 11 000 diváků se hrálo bez omezení. Fanoušky z Chlumčan potěšily jak čtvrtfinálové
zápasy dvouhry A. Zverev–Baghdatis a Federer–Goffin, tak i semifinále čtyřhry Ram, Klaasen–bratři Bryanovi.

M. Kozel a centrkurt v Halle před začátkem bojů

Tenisová legenda v Halle - Roger Federer

TURNAJ DĚTÍ ZŠ CHLUMČANY 18. 6. 2016

V sobotu 18. 6. 2016 uspořádal TO již 18. ročník tenisového turnaje dětí ZŠ ve dvouhře
s účastí 9 dětí, z nichž ale měla tentokrát převahu děvčata v poměru 5:4. V ideálním tenisovém počasí byly k vidění velmi dobré výkony –
jen to startovní pole mohlo být bohatší.
Chlapci – v soutěži dominoval letos v srpnu
teprve 10letý Robert Kott ml., který po loňském 3. místě prokázal výrazné zlepšení výkonnosti díky pravidelnému tréninku v dobřanské tenisové akademii. Také nečekané
druhé místo M. Veita je důsledkem pravidelného tréninku, zatímco loňský finalista V. Vachl
se musel spokojit jen s bronzem.
Výsledky zápasů:
Robert Kott ml.–Michal Veit 6:1
Robert Kott ml.–Vojtěch Vachl 6:1

Robert Kott ml.–Jakub Rež 6:1
Michal Veit–Vojtěch Vachl 6:3
Michal Veit–Jakub Rež 6:1
Vojtěch Vachl–Jakub Rež 6:2

R. Kott ml. je velkým tenisovým talentem

Konečné pořadí:
1. Robert Kott ml. (3 výhry, 0 proher)
2. Michal Veit (2 výhry, 1 prohra)
3. Vojtěch Vachl (1 výhra, 2 prohry)
4. Jakub Rež (0 výher, 3 prohry)

Stupně vítězů: M. Veit, R. Kott, V. Vachl a J. Rež

Dívky – soutěž byla velmi vyrovnaná, když
hned 3 hráčky dosáhly stejné bilance 3 výher a 1 prohry. O výhře Stely Šambergrové
a umístění dvojčat Nechutných na dalších medailových pozicích rozhodlo skóre vzájemných
zápasů těchto 3 hráček. Úroveň všech zápasů
byla vysoká a je škoda, že ani jedna z účastnic
se tenisu nevěnuje v závodní podobě.
Výsledky zápasů:
Stela Šambergrová–Adéla Nechutná 4:1
Stela Šambergrová–Adriana Veitová 4:2
Stela Šambergrová–Kamila Kaslová 4:3
Adéla Nechutná–Eliška Nechutná 4:2
Adéla Nechutná–Adriana Veitová 4:1
Adéla Nechutná–Kamila Kaslová 4:0
Eliška Nechutná–Stela Šambergrová 4:3
Eliška Nechutná–Adriana Veitová 4:1
Eliška Nechutná–Kamila Kaslová 4:1

Adriana Veitová–Kamila Kaslová 4:3
Konečné pořadí:
1. Stela Šambergrová (3 výhry, 1 prohra)
2. Adéla Nechutná (3 výhry, 1 prohra)

3. Eliška Nechutná (3 výhry, 1 prohra)
4. Adriana Veitová (1 výhra, 3 prohry)
5. Kamila Kaslová (0 výher, 4 prohry)

Kromě mnoha zajímavých akcí musíme bohužel zmínit i velkou nepříjemnost – krádež
thují v počtu více než 70 ks vysazených členy
oddílu v tenisovém areálu v říjnu 2015. Túje ze
sportovního areálu zmizely postupně v období konce dubna a v průběhu května – vždy

v nočních hodinách. Ať již došlo ke krádeži na
objednávku nebo z jiného důvodu, zloděj jako
obvykle zůstal neznámý a Policie ČR případ
odložila. Kromě vzniklé škody (téměř 6.000 Kč)
se tak někteří naši „spoluobčané“ zřejmě snaží
znechutit práci dobrovolníkům, kteří oběto-

vali výsadbě téměř celý den. Bohužel to není
první případ – ze sportovního areálu už nám
v minulosti zmizela např. 2 kolečka nebo zánovní tenisová síť přímo z kurtu. Ukazuje se,
že areál bude třeba mnohem lépe zabezpečit
proti podobným nenechavcům.

Děvčata na stupních vítězů

DALŠÍ AKCE TENISOVÉHO ODDÍLU

Na co se mohou tenisté a jejich příznivci ve
2. polovině roku 2016? Odpověď najdete na
webových stránkách oddílu www.tenischlumcany.estranky.cz v záložce Aktuality – Plán
akcí TO na rok 2016. Namátkou vybíráme
níže uvedené akce:
23. 7. 2016 – turnaj Chlumčany Cup v singlu
veteránů (nad 50 let)

13. 8. 2016 – turnaj Chlumčany Cup v deblu
(pro neregistrované hráče)
27. 8. 2016 – tenisový turnaj ve čtyřhře Maty
Cup
10. 9. 2016 – turnaj Chlumčany Cup v singlu
dospělých (pro neregistrované hráče)
1. 10. 2016 – Women Cup (turnaj žen) + Mix
Cup (smíšená čtyřhra)

S. Šambergrová poprvé jako vítězka

22. 10. 2016 – slavnostní večer k 20. výročí
založení TO Chlumčany

Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany
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Oddíl badmintonu

Zprávy z oddílu badmintonu duben–červen 2016

Po úspěšném play‑off našeho „B“ družstva dospělých (1. místo) a udržení družstva „A“ v Krajském přeboru I., následovala ještě celá řada
turnajů v badmintonu ať už mládeže nebo
dospělých.
V sobotu 16. 4. se na turnaji v Klatovech
prosadila pěkným druhým místem v mixu
s Petrem Vaněčkem z Bílé Hory naše H. Fládrová a to úspěch je. O den později vyrazila opět do Klatov početná skupina našich
žáků pod vedením Zlatky Krausové a dařilo
se nám. 1. místo získala ve dvouhře naše
A. Dvořáková a náš Š. Bejvl. 2. místo obsadila D. Balounová a 3. místo D. Fonhauser. A do třetice turnaj v Klatovech 23. 4.
a na něm 3. místo ve dvouhře H. Fládrová,
2. místo P. Kovaříka ve čtyřhře s hráčem
z Chrástu V. Mirvaldem a ještě 2. místo
H. Fládrové také ve čtyřhře s D. Smejkalovou (Strakonice), všem blahopřejeme.
7. 5. pak proběhlo v hale v Dobřanech
Mistrovství ČR badmintonu veteránů, kde
se nám dařilo stejně jako vloni, ne‑li více. Podařilo se nám dokonce získat náš první titul v historii oddílu mezi dospělými. Mistr republiky je
J. Vaněček v mixu, kde zvítězil s E. Drábkovou
(Králův Dvůr). Dařilo se i P. Kovaříkovi, ten získal bronz ve dvouhře a v mixu s O. Lanzendorfovou (Slavoj Plzeň) a také Z. Bártová byla
bronzová jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře se
Z. Úblovou (Doubravka Plzeň). Oba byli čtvrtí
ve čtyřhře, respektive v mixu. Všem, kteří se
mistrovství zúčastnili (ještě Z. Krausová, A. Majer) patří poděkování za vzornou reprezentaci
oddílu badmintonu a obce Chlumčan.
V Dobřanech proběhl ještě další zajímavý
turnaj, a to 14. 5., kde hrály děti společně čtyřhru s dospělými a děti navíc i dvouhry. Dařilo
se D. Fonhauserovi, ten vyhrál jak dvouhru, tak
i čtyřhru s maminkou Markétou. Druhé místo
získala B. Plajnerová (Dobřany) s J. Vaněčkem
a ve dvouhře byl druhý ještě J. Mašát. Turnaj
byl velice zajímavý a všem se musel líbit.

Pro změnu do Karlových Varů se vydalo 4. 6. na další turnaj 10 našich dětí
spolu s rodiči a trenérem J. V. Tento turnaj byl velice kvalitně obsazen, ale my
přesto trochu uspěli. Skvělé 2. místo
získala ve dvouhře naše žačka A. Dvořáková, 3. místo získal F. Rataj a 4. místo pak
D. Fonhauser. Všechny naše děti předváděly kvalitní hru, bojovaly a všichni si
přivezly řadu zážitků a každý tašku drobných dárků a cen. Pořadatelům, kde bylo
celkem 60 dětí, patří za celou akci velký dík.
No a zatím poslední akcí byl běh s předsedou badmintonového svazu Západočeské oblasti na plzeňský kopec Krkavec v sobotu 25. 6.
Všech našich pět zúčastněných zástupců se
kvalitně proběhlo a o to šlo víc než o výsledky.
Akce se zúčastnili J. Dobrovolný, M. Uhlík,
D. Zápotocký, F. Vávra a M. Nykoljuk.
Nyní nás čeká herní pauza, po které se budeme těšit nejen na novou sezónu, ale i na
nové šatny a sprchy a třeba také na to, že se

začne hlasitěji hovořit o nové hale pro všechny
v Chlumčanech. A to by bylo to, co by nás potěšilo nejvíce a pomohlo hlavně při náročné
práci s mládeží.
Poslední týden v červenci vyrážíme na již
28. soustředění oddílu na Šumavu. Všichni
(vloni téměř 50 účastníků) se již těší a všichni
z oddílu badmintonu také všem přejí krásné
léto, plné pohody a radosti.
předseda Jiří Vaněček
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Klub biatlonu závodil
Mini3gun v Chlumčanech
V neděli 3. 4. 2016 se
na třech střelnicích
odehrál 7. ročník závodu Mini3gun. Jedná
se o závod, kde závodníci střílí s pistolí,
brokovnicí i puškou.
Že se závod těší velké
oblíbenosti, dokazují
závodníci rychlostí naplnění kapacity celého
závodu. V minulých
letech se závod naplnil
během 48 hodin, ale
letos byla kapacita plná
již do 3 hodin po jejím
spuštění. Celkem se závodu zúčastnilo dohromady 33 střelců z celé
republiky.
Na střelnicích v Přešticích,
Chlumčanech a Dobřanech
bylo postaveno celkem 12 střeleckých situací, které měly za
úkol prověřit rychlost a přesnost všech závodníků. Na naší
střelnici probíhala broková část.
Celkovým vítězem turnaje se
v kategorii OPEN stal Ondra Dušek a v kategorii Standard Michal
Vavřečka.
Počasí se letos mimořádně povedlo, loni jsme všichni mrzli, ale
letos se všichni mohli opalovat.

Regionální závod Č. P.

V sobotu 28. 5. 2016 se na střelnici a jejím blízkém okolí odehrál vytrvalostní
závod v letním biatlonu. Díky úspěchům naší biatlonové reprezentace se
biatlon dostal do povědomí mnoha lidí, a to přispívá k tomu, že stávající biatlonové kluby se těší ohromnému přílivu „čerstvé závodnické krve“ a nové

Závodníkům bych chtěla poděkovat za
účast a všem organizátorům za pomoc a úsilí,
které věnovali přípravě tohoto závodu.
Bc. Kateřina Synková

Pozvánka na

Den Otevřených
Dveří
20. srpna 2016
od 13.00 do 17.00 pořádáme
opět Den Otevřených Dveří na střelnici.
Vstupné je zdarma,
každý návštěvník si zaplatí pouze
vystřelené náboje.
Všichni jste vítáni!

kluby vznikají jako houby po dešti. Běžný počet účastníků se
v posledních letech pohyboval mezi 30 a 60, ale letošní rok
byl rekordní, protože přihlásilo a závod dokončilo neuvěřitelných 110 biatlonistů (z toho 80 dětí do 15 let, které střílí vzduchovou puškou). Byla to opravdu zkouška ohněm a všechny
pořadatele musím pochválit, protože jsme obstáli se ctí.
David Žahour se umístil na druhém místě v silné konkurenci.
Doufáme, že všichni zúčastnění u nás strávili hezkou sobotu
a příští rok se k nám opět vrátí. Závěrem bych chtěla poděkovat nejen sponzorům společnost ALFA Tactical a HIT reality za poskytnuté
ceny, ale také celému týmu organizátorů.
Bc. Kateřina Synková
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www.elektrowin.cz

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

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Katalogy • Brožury • Časopisy • Letáky • Plakáty • Kalendáře • Dopisní papíry • Tiskopisy • Vizitky

• 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

?
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LETNÍ SL

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?

KOMP

Ofsetový

a digitá

Poradenství a služby v oblasti financí
Provozovny:

ulice Komenského naproti Základní škole Chlumčany

Otevřeno:

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

Kontakty:
Veronika Zíbarová

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

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

Martin Zíbar

mobil:
e-mail:

721 203 904
m.zibar@alfafinance.cz

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

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

Ing. Veronika Zíbarová a Mgr. Martin Zíbar
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