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ZDARMA do Vašich schránek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v dnešním občasníku se chci ještě vrátit k některým
odpovědím z úvodní ankety na názory občanů
v posledním červnovém čísle.
Chlumčanská kaple coby dominanta naší obce
je dalším tématem, nad kterým se zamýšlí někteří
naši spoluobčané. Také i my jsme si toho vědomi
a na základě zkušeností s dotacemi jsme již v roce
2013 zadali s předstihem vypracování projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci této pro
nás důležité památky. Vše bylo konzultováno
s „Odborem školství a památkové péče“ v Přešticích a také s „Ústavem památkové péče“ v Plzni.
Při těchto jednáních se nám podařilo přesvědčit
památkáře o nutnosti osazení okapů, aby se stékající dešťová voda ze střechy nevsakovala pod kapli,
ale voda byla odváděna co nejdále. Vypracováním
projektové dokumentace byla pověřena známá
firma zabývající se problematikou památek „Atelier
Soukup, s. r. o.“ Takže jsme projektově připraveni
nejen na vlastní realizaci oprav, ale hlavně také
na možnost zažádat o finance s dotačních titulů.
V současné době sledujeme všechny možnosti, jak
získat dotační peníze pro tuto investici.
Pokračování v zateplování bytových domů, nad
kterými byly v minulosti vybudovány nástavby –
byl další dotaz. Jak asi všichni víte, zvláště vy, obyvatelé starého sídliště, proběhla v letních měsících
námi vyvolaná a dva roky připravovaná investiční
akce společnosti ČEZ-distribuce – sejmutí a zrušení
vzdušného vedení NN v prostoru bytových domů
č. p. 307, 305–306, 330–331, 313, 314–315, prodejna
potravin a hlavního přívodu z trafostanice v polích
u sídliště. Vedení NN bylo umístěno do země a tak
se nejen nám, ale i ostatním majitelům již výše zmiňovaných domů, otevřela cesta k možnému zatep-

lení fasád na těchto bytovkách. Pro nás to znamená,
že v příštím roce dokončíme celkové zateplování
bytových domů – poslední nezateplenou bytovkou č. p. 313. Zároveň jsme zadali vypracování projektové dokumentace na zateplení nástavbových
bytovek (č. p. 326–327, 328–329, 318 a 319). Takže
i část z těchto bytovek by se měla v příštím roce
také dozateplit.
Dalším velkým problémem pro naši obec je
neustále se zvyšující intenzita těžké kamionové
dopravy přes naši obec a s tím související neukázněnost některých řidičů nad dodržováním pravidel
silničního provozu, zvláště pak limitu povolené
rychlosti. Již poněkolikáté jsme vstoupili v osobní
jednání se správci této „trojkové“ komunikace
(KSÚS – Krajská správa a údržba silnic) a s policií
ČR – Územní odbor pro Plzeň-jih. Navržená řešení
vychází jednak ze statistiky nehodovosti v tomto
úseku, z předpokladu dodržování vyhlášky o pravidlech silničního provozu v obci, a také případně
z opatření stavebního, které dokáže vhodným
způsobem usměrnit neukázněné řidiče a zároveň
tím i účelně ochránit nejzranitelnější účastníky
silničního provozu, tedy chodce. Obě instituce doporučují nechat zpracovat projekční studii, která
prokáže možnost příslušného stavebního opatření.
Samozřejmě financované obcí.
Další dotaz v anketě se týkal dětských hřišť.
V tomto duchu jsme vstoupili do jednání s arch. Marešem, který by dle referencí měl mít zkušenosti
s navrhováním těchto zařízení. Máme vytipované
celkem čtyři místa, kde bychom chtěli vybudovat
tato zařízení. Do konce roku bychom měli obdržet
na každé hřiště po dvou návrzích. Následně je vyhodnotíme, řekneme svoje připomínky a poznatky
a necháme zpracovat projektovou dokumentaci.
Pro vlastní realizaci se budeme snažit získat a využít
finance s patřičného dotačního titulu.
Jiří Kučera, starosta obce

Vydává obec CHLUMČANY

Svá životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V říjnu

Anna Chmelíková (U Keramičky)
Věra Kabátová
Miloslav Švajcr

V listopadu

Václav Hrdonka
Jan Kubata
Lidmila Levorová
Václav Benedikt
Ján Varga
Marie Smolová
Miroslav Drle
Oldřich Hodinka

81 let
82 let
85 let

75 let
75 let
75 let
80 let
81 let
82 let
82 let
84 let
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ANKETA
Vážení spoluobčané.
I v tomto vydání Chlumčanského občasníku
se Vás budeme v anketě dotazovat na Vaše názory na témata ze života v naší obci.
Budeme pokračovat v navržených tématech, která navrhli respondenti z minulé ankety a pro tentokráte to jsou: „CO vám chybí
v Chlumčanech“ a „Ubytovna v KD a její vliv na
život v obci“.
1. CO Vám chybí v Chlumčanech?
2. Ubytovna v KD a její vliv na život v obci.
JANA ROSECKÁ 63 let - důchodkyně
1. Dám na radu své vnučky a řeknu koupaliště.
Pokud se mohu ještě vyjádřit k něčemu, co se
netýká dané otázky, tak mě vadí nedopalky od
cigaret na zastávkách autobusů a psí exkrementy na chodnících.
2. Chápu, že někde ti lidé musí bydlet, ale
část těchto obyvatel ubytovny by se měla nad
svým chováním přinejmenším zamyslet.
JIŘÍ ŠMÍD 49 let – elektrikář
1. V Chlumčanech mě chybí koupaliště.
2. V zařízeních typu našeho KD, by podle
mého názoru ubytovny vůbec být neměly.
ALENA ŠUBRTOVÁ 65 let – důchodkyně
1. Myslím, že by nebylo špatné, mít v Chlumčanech možnost jít si občas sednou do útulné
kavárny.
2. Tohle je opravdu ožehavé téma a je těžké
dát na tuto otázku jednoznačnou odpověď.

Opustili nás

ZDENĚK ŠOLAR 49 let – ošetřovatel
1. Myslím, že naše obec by vzhledem k počtu
obyvatel měla do budoucna mít nějaké přírodní koupaliště. Dále mi chybí dětská hřiště,
ale mám informaci, že výstavba dětských hřišť
je v současné době ve fázi projektování.
2. Bydlení tohoto typu ať chceme, nebo nechceme, přiláká do obce i nepřizpůsobivé občany a není tajemstvím, že s těmito lidmi řeší
problémy více obcí, či měst.
IRENA LIŠKOVÁ 60 let – důchodkyně
1. Za mého mládí bývalo v areálu TJ brouzdaliště a pamatuji si, že bylo maminkami s dětmi
hojně navštěvováno. Od těch dob není kde se
v Chlumčanech vykoupat a z toho je zřejmé, že
bych si přála v obci koupaliště.
2. Jsem si vědoma toho, že ufinancovat chod
tak velkého zařízení jako je KD v Chlumčanech
není vůbec jednoduché, ale podle mého mínění vybudování ubytovny v KD, kam by se
mělo chodit za kulturou, nebylo šťastné řešení.
Ing. EDITA HAVLÍČKOVÁ 56 let – ekonomka
1. S manželem rádi tancujeme, a tak nám nejvíce chybí taneční sál s kapacitou do 300 míst,
který by měl v obci jistě bohaté využití, včetně
našich oblíbených tanečních kurzů. Mám ještě
jedno téma na zamyšlení a to, zdali by nebylo
možné v zimních měsících a za příznivých klimatických podmínek vytvořit na části asfaltové plochy náměstí kluziště.
2. Jsem toho názoru, že kromě pokojů pro
hosty, by v KD neměl nikdo bydlet.
PETRA SEDLÁKOVÁ 33 let – koordinátorka
příjmu a odbytu
1. Mám malé dítě a z tohoto důvodu mi
v Chlumčanech nejvíce chybí dětské hřiště
s herními prvky pro děti.
2. Již z názvu KD je patrné, že návštěva tohoto zařízení by měla být spojována s účastí
na kulturních akcích, či s návštěvou restauračního zařízení. Při každé akci, zvláště jedná‑li
se o hudební produkci, se logicky zvyšuje
hladina decibelů, a je mi líto těch rodin s malými dětmi, kteří v ubytovně bydlí. Již z tohoto
důvodu si myslím, že by v KD žádná ubytovna
být neměla.

Drahoslava Kaslová
Ing. Zdeněk Stehlík

V květnu

Drahoslava Šmolíková

V září

Jan Holý

BARBORA NOVÁ 18 let – studentka
1. Ráda bych, abychom si také v Chlumčanech
mohli zajít s přáteli posedět do kavárny, či cukrárny a třeba i na večeři v klidném, útulném
a nezakouřeném prostředí.
2. Nemohu říci, že by ubytovna v KD měla
nějaký vliv na můj život, i když nepořádek, zvýšený pohyb a hlučnost v okolí budovy samozřejmě vnímám.
JAN MRÁZ 49 let – správce budov ZČU
v Plzni
1. Já sice doma na zahradě bazén mám, ale je
spousta lidí v Chlumčanech, kteří si ho z nejrůznějších důvodů pořídit nemohou a jsou odkázáni za koupáním dojíždět do okolních měst
a obcí. Takže říkám přírodní koupaliště.
2. Mě nejvíce vadí nepořádek okolo KD,
spolu s křikem a hádkami vycházejících z otevřených oken ubytovny.
Vážení spoluobčané.
Tohle jsou tedy odpovědi dalších deseti náhodně vybraných respondentů na dané
otázky. Ujišťujeme vás, že tyto odpovědi a návrhy budou projednávány na schůzích rady
ZO a s výsledky jednání, budete samozřejmě
v některém z dalších čísel našeho zpravodaje
seznámeni. V tomto vydání, vám ve svém příspěvku odpoví pan starosta na dotazy z minulé ankety. Jeho odpovědi se budou týkat
opravy naší kapličky a zateplení bytových
domů, na kterých byly vybudovány nástavby.
Dále bude hovořit o problému rychle jezdících
automobilů v obci, a jak to vypadá s výstavbou dětských hřišť.
Tématem pro příští vydání Chlumčanského
občasníku bude poslední nevyčerpané téma
z první ankety, které zní: „Co si myslíte o změnách v sídlišti za posledních pět roků“.
Redakce

Vzpomínáme!

V červenci

JAN SCHAFFER 28 let – dělník
1. Zvláště v letošním parném létě s tropickými
teplotami jsem zalitoval, že nemáme v obci
kam se jít vykoupat.
2. Pokud mohu být upřímný, tak bych rád
řekl, že bychom tuto otázku nemuseli vůbec
řešit, kdyby v KD žádná ubytovna nebyla.

67 let
82 let

60 let

58 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.

Výměna průkazů mimořádných výhod
a průkazů osoby se zdravotním postižením
Nejdéle 31. 12. 2015 končí platnost průkazů
mimořádných výhod a průkazů osoby se
zdravotním postižením.
Krajské pobočky úřadu práce, v našem městě kontaktní místo v Husově ulici
č. p. 760, vyměňují průkazky TP, ZTP a ZTP/P
a to do konce roku 2015, kdy končí jejich
platnost ve stávající podobě.
Proces výměny vypadá následovně: Držitel průkazky na pobočce úřadu práce vyplní
žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Žádosti jsou k dispozici na pobočce úřadu práce,
na MÚ Přeštice, ke stažení na internetu.
Pro výměnu průkazu je nutno předložit
vyplněnou žádost, stávající průkaz, ob-

čanský průkaz a fotografii. K samotnému
vyzvednutí hotového průkazu je pak třeba
30 Kč.
Po vydání nového (plastového) průkazu
bude provedena výměna parkovacího průkazu k označení vozidla s novou platností.
I k této výměně potřebujete fotografii, za
výměnu se neplatí.
Tato výměna bude provedena na odboru
sociálních věcí na Městském úřadu v Přešticích, Husova č. p. 465, na počkání.
Žádáme všechny držitele průkazek, aby
výměnu zahájili včas a nenechávali ji na poslední chvíli.

Chlumčanský občasník
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CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ

část 15. – SLOVANSKÉ TANCE S VRAHEM
V pořadí VI. československá spartakiáda se konala přesně před třiceti roky a posledního masového
cvičení naší socialistické historie
se zúčastnily také chlumčanské
ženy.
Silně zakořeněný vztah k hromadným gymnastickým cvičením přetrvával v naší společnosti
od 20. let 20. století. Tehdy tato
cvičení proslavili a zpopularizovali cvičenci Dělnických tělovýchovných jednot (DTJ) a sokolové. Oba tyto subjekty byly
zastoupeny rovněž v Chlumčanech a staré zápisy hovoří
o účasti chlumčanských cvičenců
na nejrůznějších sokolských cvičeních, sletech a na olympiádách
DTJ.
My dnes ovšem zavzpomínáme na novodobější události.
VI. československá spartakiáda
se konala v roce 1985 a ve dvou
programových dnech zde vystoupily také chlumčanské ženy.
Cesta na strahovský stadion byla
však dlouhá a nelehká. Okamžiky,
kdy se naše ženy za ohlušujícího
potlesku vřadily mezi dalších
14 000 cvičenek, byla vykoupena
stovkami nácvikových hodin
v uplynulých měsících.
Jako realizační vystoupení byla
nacvičována sestava s obručemi a s šátky.
Sukně a šátky cvičenek byly ve čtyřech barevných variantách a za hudební motiv celého
vystoupení byly vybrány „Slovanské tance“
od skladatele Antonína Dvořáka. K nácviku
v Chlumčanech sloužila tělocvična základní
školy. Zde ženy donekonečna pilovaly svou
sestavu, trpělivě, krok za krokem. Vyjížděly
i na okrskové a okresní koordinační nácviky.
Byla to dlouhá cesta. S nácvikem spartakiády

se začalo již na podzim roku 1984. Ve druhé
polovině června 1985 odjíždí chlumčanské
družstvo konečně do Prahy. V oparu vzrušeného očekávání. Zde je nutno připomenout,
že odjezd se neobešel bez slz. Z osmnácti
cvičenek, které se dlouhé měsíce věnovaly
nácviku, mohla do Prahy pouze vybraná devítka. Do Prahy neodjede ani duše chlumčanského tělovýchovného života a hybatelka
dlouhého nácviku Rudolfína Křížková. (na
přilehlé fotografii sedící)

Problémy s dluhy, prací, bydlením?

Mám několik půjček, ale nemohu je splácet.
Nedaří se mi najít práci, nemám internet a ani
se nedostanu nikam do města. Nevím, jak
mám vyplnit žádost o příspěvek na živobytí.
Mám kvůli exekuci zablokovaný účet. Nevím si

rady s žádostí o snížení měsíčních splátek. Podepsal jsem na ulici kupní smlouvu a nyní jsem
si to ale rozmyslel. Potřebovala bych pomoci
při řešení mé bytové situace. „To jsou časté
začátky příběhů lidí, kteří se na nás obracejí
s žádostí o pomoc. Problémy, které může zažít
kdokoliv z nás, ale občas si s nimi člověk prostě neví rady,“ uvádí Jitka Kylišová, pracovnice
společnosti Člověk v tísni.
Organizace nabízí již několik let pomoc
s podobnými problémy i na Přešticku. Pomoc je bezplatná. „Na Přešticku poskytujeme
služby pouze terénně, konzultace se odehrávají přímo v domácnosti osob, které se na
nás obrátily. V případě zájmu nabízíme také
doprovod na úřady,“ vysvětluje Jitka Kylišová
a dodává, že je možné si konzultaci objednat
na tel.: 777 782 081.

Chod hlavního města je spartakiádnímu
dění naprosto podřízen. Školní rok zde skončil již o dva týdny dříve. Městská hromadná
doprava nasadila desítky speciálních linek autobusů a tramvají, spartakiádní režim zavedlo
metro. Do města byly dovezeny desítky tun
uzenin a jako máchnutím kouzelného proutku
se na pultech objevují pomeranče a banány.
Lépe zásobeny jsou i obchody s konfekcí. Celkový počet cvičenců na spartakiádě se blíží
číslu 190 000 a předpokládá se, že strahovský
stadion navštíví až 1 250 000 diváků. Začínají se nacvičovat koordinované nástupy na
značky. Kazí všichni, i chlumčanské ženy. Mrzí
je to, ale doufají, že při ostrých vystoupeních
to vyjde. Vždyť vystupují v první řadě. Svůj
stres chodí ženy pravidelně uvolňovat do podolského bazénu.
Pod povrchem těchto událostí se však odvíjí ještě jeden, mnohem temnější příběh. Jen
čtyři týdny před příjezdem chlumčanských
žen do města byl policií zadržen Jiří Straka.
A o koho se jednalo? Teprve šestnáctiletý
žák učiliště ve Stochově se stal od února do
května 1985 bestiálním fantomem města. Přepadal, znásilňoval, vraždil. V honbě za obětí
dokázal nespat celé dny. V čase nadcházející
spartakiády dostal přízvisko Spartakiádní vrah.
Veřejnost nebyla o případech jeho běsnění
dlouho informována. Kriminalisté se právem
obávali paniky. A očekávaný příliv desítek tisíc cvičenek byl faktickým problémem. Ve vrcholné fázi vyšetřování pracovalo na případu
až 200 osob a případ byl přeci jen zveřejněn
v médiích. Veřejnost byla dokonce vyzývána
k aktivnímu podávání informací a tento tah se
nakonec ukázal jako prozíravý a vedl k zatčení
pachatele. Nadpis našeho dnešního ohlédnutí
se tak nenaplnil.
Skončíme ale přece jen veseleji. Nácviku
na spartakiádu se v Chlumčanech účastnily
také starší dorostenky (věk 11 až 14 let). Děvčata do Prahy neodjela, ale jimi nacvičovaná
sestava se s písní Poupata stala absolutním
hitem roku 1985. Ještě dlouho po spartakiádě
se tato skladba osvědčeného normalizačního
dua Janeček – David, linula z oken svazáckých
diskoték a z mnohých domácností.
Ladislav Bechyňský
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Anonym

řešíme všechny problémy s neplatiči, jsem v této
souvislosti ochoten každému na jeho dotazy odpovědět. Pokud ovšem bude mít ten dotyčný zájem a nebude se uchylovat k podobným „podpásovkám“, jako tento pisatel. Jelikož však neznám
přesná a aktuální čísla, požádal jsem Ing. Boháče
o souhrn celé problematiky a to z důvodu, abychom tomuto občanovi, ale i ostatním, kteří mají
nějaké pochybnosti, vše objasnili. Tento souhrn
bude obsahovat informace o tom, jakým způsobem se přidělují byty, jak probíhají rekonstrukce
bytů, jak se přistupuje k neplatičům od prvního
nezaplaceného nájmu, až třeba po výpověď
z bytu, a mnoha dalších skutečnostech, o kterých konkrétně tento pisatel, nemá vůbec ponětí.
Samostatnou kapitolou je placení nájemného
v ubytovně v KD, s nímž nemá obec nic společného, protože KD je majetkem odborů ve firmě
Lasselsberger.
Závěrem tedy k několika formulacím z dopisu,
přesně tak, jak byly napsány.

Vážení spoluobčané.
Dne 9. 9. 2015 byl starostovi obce doručen anonymní dopis týkající se neplatičů nájemného
a přístupu úředníků bytového hospodářství
a OÚ k tomuto problému. V závěru dopisu stálo:
„Za všechny poctivé nájemce sdružení občanů (platičů) z Chlumčan“ a za tímto „podpisem“ bylo ještě poznamenáno, že toto vše je
sepsáno dle pravdy a pravdivých zjištění.
Předně bych rád řekl, že bychom se tímto dopisem nemuseli vůbec zaobírat, jelikož se jedná
o anonym. Na druhou stranu, ale dopis obsahuje
tolik lží, nesmyslů a falešných obvinění, že prostě nejde na něj nereagovat. Dopis je plný gramatických chyb, psací písmo se libovolně střídá
s tiskacím a některá slova nejdou vůbec přečíst.
Celkově dopis působí velice zmateně, o čemž
svědčí i ta skutečnost, že byl zaslán Stavebnímu
bytovému družstvu v Přešticích, v Hlávkově ulici,
odkud nám byl přeposlán elektronickou poštou
jejím předsedou panem Majerem.
V závěru vám budu citovat několik pasáží z tohoto dopisu, abyste si mohli také udělat obrázek.
Mě však zarazila ta skutečnost, když si tohle myslí a napíše jeden člověk (pochopitelně v žádné
sdružení poctivých platičů nevěřím), co si myslí
ostatní občané.
Shodou okolností mám na starosti agendu týkající se evidence žádostí o byty a následné přidělování bytů a o lidech, kteří mají u obce podanou žádost, vím v mnoha případech i to, co bych
ani vědět nechtěl. Protože spolu s ředitelem bytového hospodářství Ing. Boháčem a radou obce

„Domovní správa se v OBCI Chlumčany chová
k NEPLATIČŮM NÁJEMNÉHO jako jejich
PORODNÍ BÁBA. Uš jen to že v samotném
sídlišti se dle zjištění nás NÁJEMNÍKŮ a samotné OBCE NACHÁZÍ cirka 60 NEPLATÍCÍCH
OBČANŮ NÁJEMNÉHO je věc scela ALARMUJÍCÍ. Jak k tomu přijdou ti lidé kteří PLATÍ NÁJEMNÉ ze svých posledních peněz a nebo ze
svého malého platu či penze? Píšeme vám
proto, že my jako občané z nízkýmy měsíčnímy příjmy jsme NUCENI NÁJEMNÉ platit
a určite osoby dokonce OSOBY Z VYŠÍMY
a NADMĚRNÝMY příjmy toto platit NEMUSÍ?
Toto se však netýká pouze a jen nájemného

Vážení spoluobčané.
Na žádost místostarosty obce pana Šebka jsem
pro Vaši informaci stručně shrnul problematiku přidělování obecních bytů, jejich oprav
a neplacení nájemného v reakci na již zmíněný
anonymní dopis, který nás upřímně řečeno až
zaskočil tolika nesmysly a falešnými obviněními,
že považuji za svoji povinnost občanům Chlumčan problematiku obecních bytů připomenout.
K zajištění činností spojených s pronájmem bytů,
ale i nebytových prostor obce Chlumčany jakož
i k zajištění výroby tepla a teplé užitkové vody
a k provozu kotelen obec Chlumčany zřídila již
v r. 1993 příspěvkovou organizaci „Bytové hospodářství Chlumčany“. Obec Chlumčany má ve
vlastnictví celkem 265 bytů, které jsou pronajímány. Nejvíce bytů a to 195 je ve starém sídlišti
tj. v ul. Družstevní a Boženy Němcové, 60 bytů je
v Novém sídlišti, 6 bytů je v Nerudově ul., v domě
s pečovatelskou službou a 4 byty jsou ve zdravotním středisku. Celkem má obec k dispozici 12
bytů o velikosti 1+KK, 24 bytů 1+1, 2 byty 2+KK,
137 bytů 2+1 a 90 bytů 3+1.
Tyto byty jsou přidělovány žadatelům o byt
podle pořadníku, který schvaluje vždy zastupitelstvo obce. Všichni žadatelé o byt musí
vyplnit žádost o byt na daném formuláři, musí
splňovat určité podmínky, např. by neměli být
vlastníkem bytu či obyvatelné nemovitosti. Tato
žádost se zaeviduje v došlé poště u obce a uloží
u místostarosty p. Jiřího Šebka, který má agendu
nájemného ve své kompetenci. Každý žadatel
o byt je povinen svoji žádost 1 × ročně aktualizovat, tj. doplnit údaje a potvrdit, že na své

žádosti trvá. Dvakrát ročně se sestavuje návrh
pořadníku z došlých žádostí, který projedná rada
obce a teprve poté jde tento návrh do zastupitelstva. Chtěl bych upozornit, že obec jako součást
veřejné správy musí dodržovat některé zásady
a principy při přidělování bytů a nemůže některé
občany diskriminovat a byty nepřidělit jen z důvodu, že se to některým jiným občanům nelíbí.
Po projednání pořadníku a jeho schválení
v zastupitelstvu je tento pořadník na byty předán mně jako zástupci „Bytového hospodářství
Chlumčany“ a postupně tak jak se byty uvolní,
jsou byty předávány do užívání nájemníkům
dle pořadí v pořadníku. Jen pro informaci sděluji,
že v r. 2014 se odstěhovalo z bytu 10 nájemníků,
1 zemřel, 2 × byl převeden byt na jiného rodinného příslušníka, 7 nájemníků provedlo výměnu
bytu a 5 nájemníkům byla ukončena nájemní
smlouva a museli byt opustit z důvodu neplacení nájemného. V r. 2013 se odstěhovalo z bytu
také 10 nájemníků, 4 zemřeli, 3 × byl převeden
byt na jiného rodinného příslušníka, 2 nájemníci
provedli výměnu bytu a také 5 nájemníkům byla
ukončena nájemní smlouva a museli byt opustit
z důvodu neplacení nájemného.
Při svém nástupu do funkce v prosinci r. 2010
jsem se se všemi pracovníky obce shodl v tom,
že zvýšení nájemného, ke kterému v této době
dvěma postupnými kroky došlo, je v prvé řadě
určeno k postupným opravám nájemních
bytů, které většinou pocházejí z šedesátých let
(staré sídliště) či sedmdesátých let (nové sídliště). S výjimkou nástaveb na bytových domech
č. p. 318, 319, 326–329, které byly realizovány

ale i stočné a vodné elektrika a plyn sou tu
prostě NÁJEMNÍCI kteří tyto položky platit
scela ignorují a zadarmo a za tichého přispění OBCE si užívají OBECNÍCH BYTŮ SCELA
ZDARMA“!
„Tito lidé prostě NEPLATÍ DÁLE a mají
u obce plnou podporu za tiché asistence jednotlivých ůředníků z „BYTOVÉHO ŮŘADU“
kteří se vůbec ani nesnaží tyto věci vůči NÁM
poctivým platičům řešit“.
„OBECNÍ ŮŘAD v Chlumčanech jde neplatičům NARUKU a plně tyto lidi podporuje v Neplacení. Navíc jsou těmto lidem vybavovány
novýmy věcmi i INTERIÉRY BYTŮ a tyto věci
jsou jim poskytovány též scela zdarma“.
„Tito neplatiči pak NAVÍC žijí kolikrát i ve
velkých bytech obývají byty velikostí 3 + 1,
2 + 1 a malé byty jako jsou např též GARSONIERY v NOVÉM SÍDLIŠTI NEJSOU pak lidmi
skoro vůbec využité a zejí prázdnotou“. A my
se proto ptáme jako poctivý a uvážlivý OBČANÉ Chlumčan „je proto možné abytakovýto lidé měly v Chlumčanech věčí právo na
živobytí NEŽLI platiči kteří si vše poctivě platí.
Nejsme žádní hlupáci, ale tohle se snat
neděje v žádné jiné OBCI ani snat městě v tak
velikém rozsahu jako je tomu v poslední
době v Chlumčanech.
Týká se i (KD) UBYTOVNY v Chlumčanech.
Tolik tedy několik pasáží z dopisu anonyma,
přičemž těch lží a výmyslů je v něm více. Doufám,
vážení spoluobčané, že si svůj názor uděláte
sami a více nyní ředitel BH Ing. Boháč.
Jiří Šebek
místostarosta obce

před cca 8 roky, byl prakticky celý bytový fond
zastaralý. Samozřejmě i dříve byly byty opravovány, ale v mezích toho, co nízké nájemné
umožňovalo opravit. Také jsme se shodli na
tom, že je třeba využít přednostně uvolněných
bytů, tedy bytů prázdných a provést zde před
přidělením bytu novému nájemníkovi výměnu
el. rozvodů, případně bytového jádra, rozvodů
vody či opravu podlah. Pokud to finanční situace
umožní, jsou postupně prováděny opravy i v obsazených bytech. V tomto duchu jsme v uplynulých letech postupovali a hodláme i nadále tento
trend udržovat. Obec investuje do zateplení
a větších oprav bytových domů, Bytové hospodářství realizuje opravy bytů a nebytových prostor. Uvolněné byty jsou po provedené opravě
ihned předávány do užívání nájemníkům. Je
proto s podivem, kde anonym přišel k informaci,
cituji: „Tito neplatiči pak navíc žijí kolikrát i ve
velkých bytech, obývají byty velikostí 3+1,
2+1 a malé byty jako jsou např. též garsoniery v Novém Sídlišti nejsou pak lidmi skoro
vůbec využité a zejí prázdnotou“. K tomu lze
dodat jenom to, že člověk někdy kroutí hlavou
nad tím, jaké fámy dovedou lidi vytvořit.
Samozřejmě tak jako v ostatních obcích a městech naší republiky (a nedělejme si iluze, že je to
jinde lepší, jak se domnívá anonym), setkáváme
se i v Chlumčanech v posledních letech s problematikou neplacení nájemného. Stačí se jen podívat na internet, kolik občanů České republiky
podává návrhy na oddlužení. Tak např. v r. 2014
bylo podáno 29 967 návrhů na osobní oddlužení,
z toho bylo schváleno 24 897 návrhů, v r. 2015 do-
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sud bylo podáno 17 199 návrhů a u 14 328 návrhů
bylo povoleno oddlužení. Přitom si uvědomme,
že v tomto počtu jsou zahrnuti jen lidé, kteří sice
dluží, ale svoji stávající finanční situaci chtějí řešit! Ale kde jsou ti ostatní, které tento problém
nezajímá? Problém neplatičů je samozřejmě složitější, ale dle mého názoru je těžiště problému
ve finanční gramotnosti (či spíše negramotnosti)
občanů naší společnosti, ale i ve velmi snadném přístupu ke všem půjčkám, který prakticky
všichni občané mají.
Je jasné, že za takové situace ve státě, obec
i bytové hospodářství se s problematikou neplatičů setkává denně a musí ji řešit. Nakonec o tom
svědčí již výše uvedená čísla. V r. 2014 i v r. 2015
byla ukončena nájemní smlouva a bylo vystěhováno z bytu celkem 10 neplatících nájemníků.
Někteří tito nájemníci opustili byt po výpovědi
dobrovolně, s částí z nich jsme museli opuštění
bytu řešit soudní cestou. Nicméně vezmu tento
postup při jednání s dlužníky pro informaci občanů od úplného začátku.
Úvodem bych chtěl zdůraznit, že si všichni na
obci či na bytovém hospodářství uvědomujeme,
že jsme zde pro občany. Toto říkám záměrně
proto, že jsem se o tom při jednání s dalšími zaměstnanci obce přesvědčil. Samozřejmě týká
se to především oblasti pronájmu bytu, kde to
mohu zodpovědně posoudit. Ale tento přístup
zároveň také znamená určitý rozpor v našem
jednání, znamená to najít určitou hranici mezi
pochopením finančních problémů neplatičů
a lidí, kteří se do dluhové pasti dostali a pochopením postoje ostatních občanů, kteří své nájmy
hradí řádně a včas.
Pokud tedy dojde k prvnímu neuhrazení nájemného, rozlišuji, zda- li se jedná o technickou
chybu při placení, opomenutí či o úmyslné nezaplacení. Zpravidla to bývá tak, že u poloviny se
jedná o technickou chybu, u druhé poloviny je to
pak již signál začínajících problémů s úhradou nájemného. V případě, že se jedná o 1 neuhrazený
nájem, následuje ústní upozornění či písemná
upomínka, v případě, že se již jedná o dva neuhrazené nájmy, následuje písemná upomínka
se stanovením termínu úhrady dlužné částky.
Pokud není dluh v daném termínu uhrazen, či
dokonce dluh naroste o další nájem, je předložen radě obce návrh na ukončení nájmu. Tento
postup je standartní, určitým nedostatkem je
zde prodlení v informovanosti o neuhrazení nájmu, neboť Česká pošta, prostřednictvím jejíhož
produktu SIPa se nájem hradí, posílá nejprve
upomínku a teprve pokud ani po upomínce není
nájem uhrazen, nás o této skutečnosti informuje.
V případě, že je nájem ukončen a dlužník dluh
uhradí, má možnost si požádat o uzavření nové
smlouvy. Tato následná smlouva je ale již vždy
pouze na dobu určitou a to na dobu tří měsíců.
Pokud se jednalo o starousedlíka tj. občana,
který měl smlouvu na dobu neurčitou, tak ten již
uzavřením nové smlouvy pozbývá dosavadních
výhod a platí vždy 1,5 násobek nájemného, tak
jako již všichni noví nájemníci.
Ovšem nastává také situace, kdy se stávající
dlužník ozve s tím, že nemůže dluh jednorázově uhradit, ale požádá o splátkový kalendář.
V tomto případě se tato žádost postupuje radě
obce. Pokud ta žádost schválí, je sepsán s dlužníkem splátkový kalendář, na jehož základě je
povinen dlužník hradit řádně nájemné i splátky
dluhu. Obec mu na oplátku legalizuje pobyt
v bytě po dobu splácení splátkového kalendáře.

V případě, že je splátkový kalendář uhrazen, opakuje se již výše uvedený postup, tj. nájemce si
může požádat o uzavření nové nájemní smlouvy
na dobu určitou a zpravidla je mu vyhověno.
Jaký je postup v případě, že dlužník dluh nehradí, nespolupracuje, případně byt, na který
má výpověď nevyklidí? V případě, že dlužník
dluh nehradí, byt nevyklidí a nespolupracuje, je
celý spis předán právnímu zástupci obce. Dlužníkovi je zaslána předžalobní upomínka a poté
je podána žaloba na úhradu dluhu, případně
žaloba na vyklizení bytu. Celý tento postup se
děje v souladu s naším platným právním řádem
a zajišťuje ho právník. Obec už nemá možnost
ho výrazně ovlivnit. Samozřejmě celý tento
proces se prodlužuje, pokud žalovaný nespolupracuje a nezúčastní se soudního jednání.
Po schválení žaloby soudem je nutno počkat
na nabytí platnosti doložky právní moci a poté,
pokud žalovaný stále nespolupracuje, je předána celá záležitost k exekutorovi. Další otázkou samozřejmě zůstává vymahatelnost dluhů
od dlužníka exekutorem, která je mizivá. Současný systém pak upřednostňuje při vymáhání
dluhů nejprve vlastní náklady exekutora, poté
náklady soudu a teprve poté náklady oprávněného, tj. obce. Také je zde nutno připomenout
dobu nedávnou (před platností nového občanského zákoníku), kdy měl pronajímatel v některých případech u nájemních smluv na dobu neurčitou zajistit dlužníkovi náhradní ubytování či
přístřeší. Tato povinnost již naštěstí s novým OZ
odpadla.
Jak vidíte, cesta k uplatnění práva není jednoduchá a dle mého osobního názoru vymahatelnost práva je v celém našem státě, nejen
v oblasti nájemného, žalostná. Je zbytečné obviňovat obec či bytové hospodářství z nadržování
neplatičům a psát, opět cituji anonyma: „Obecní
úřad v Chlumčanech jde neplatičům na ruku
a plně tyto lidi podporuje v neplacení“. Obec,
pokud chce dodržovat právní řád tohoto státu,
musí postupovat tímto způsobem a ne jinak.
V každém případě ale odmítám tvrzení, že dlužníkům nadržujeme.
Pro vaši informaci sděluji, že v současné době
tj. 14. 9. 2015 bydlí v obecních bytech 19 neplatičů nájemného a záloh na služby tj. 7 % nájemníků z 265 bytů. Z toho počtu byl v 5 případech
povolen splátkový kalendář, který dlužníci dodržují, v 7 případech mají nájemníci výpověď a jsou
povinni byt vyklidit a odevzdat zpět pronajímateli, v 1 případě se jedná o omyl nájemníka
v platbě, v jednom případě se jedná o nájemníka,
který bude projednán v radě obce a ve zbývajících 6 případech o nájemníky, jejichž dluh je zatím řešen upomínkami. Všichni další dlužníci byli
již vystěhováni a na všechny tyto dlužníky byly
podány žaloby, případně již uvalena exekuce.
Bohužel, domnívám se, že se tohoto problému ani v budoucnu nezbavíme. Uvědomme
si, že pokud lidé mají větší finanční zázemí, zpravidla si koupí domek či byt v osobním vlastnictví.
Neuvažují tak všichni, ale většina. A ani při sebepečlivějším výběru budoucích nájemníků z řad
žadatelů, nelze odhadnout, kdy kdo bude bez
práce, kdy si vezme neuváženě půjčku a zadluží
se, či se dostane do finančních problémů rozvodem či rozchodem s partnerem. Je jen škoda, že
práce s neplatiči způsobuje mnohdy neúnosný
nárůst agendy a ztrátu času, který bychom
všichni mohli věnovat a rádi věnovali jiným užitečnějším záležitostem.

Úplně na závěr má osobní zkušenost. V době,
kdy jsem nastoupil k bytovému hospodářství,
byl můj postoj k neplatičům mnohem tolerantnější, než je dnes. Je to dáno asi tím, že jsem se
při výkonu své funkce přesvědčil, že většina
těchto lidí‑neplatičů pouze slibuje, žádá a prosí,
vyžadují pochopení jejich situace, ale na druhé
straně byty mají zařízené spotřebními půjčkami,
kupují si cigarety a utrácejí v restauracích či na
dni Chlumčan, místo aby spláceli své dluhy. Pokud pak o těchto lidech toto víte, i o jejich dluzích,
tak se samozřejmě pochopení pro jejich situaci
vytrácí. Osobně si myslím, že by věci pomohlo
zveřejňování jmen dlužníků a výše jejich dluhů
na úředních deskách obce. Toto nám ale neumožňují současné právní předpisy na ochranu
osobností.
Ing. Jaroslav Boháč
ředitel BH

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

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

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

Komise pro občanské záležitosti

KPOZ uspořádala v minulých měsících pro občany Chlumčan následující kulturní akce

PRO ROK 2015

18. 10.

ŘÍJEN

KPOZ – DRAKIÁDA. Termín bude
upřesněn.

30. 10. RC oHRÁTka – PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDÝLKY od 17.00 hodin.

14. 11.

LISTOPAD

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

16. 11.

KPOZ, SDH Chlumčany – LAMPIONOVÝ PRŮVOD od 17.00 hod.

27. 11.

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

28. 11.

SDH Hradčany – V. HRADČANSKÉ
ADVENTNÍ TRHY, spojené se zpíváním
koled a rozsvícením vánočního
stromu.

5. 12.

RC oHRÁTka – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
od 16.00 hodin.

5. 12.

KPOZ – ČERTOVSKÝ PRŮVOD

6. 12.

SDH Chlumčany – MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA.

11. 12.

RC oHRÁTka – VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍČKY JEŽÍŠKOVI od 15.00 na
náměstí B. Kašpara.

12. 12.

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

15. 12.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE od 19.00 h.

16. 12.

ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhlasem,
vystoupení CHDS, charitativní prodej
adventních výrobků žáků.

PROSINEC

24. 12. ZŠ Chlumčany – ŠTĚDRODENNÍ
KONCERT CHDS v kapli Panny Marie
Pomocné.
KPOZ – zdobení vánočních perníčků.
Termín bude upřesněn.
Klub biatlonu – 3 Rifle – puškový IPSC závod
ve spolupráci s kluby IPSC Přeštice a SSK Dobřany. Všechny akce KB uvedené bez přesného
termínu konání, budou s předstihem uveřejněny v Chl. Občasníku a na stránkách KB
Chlumčany – www. kbchlumcany.cz

14. 6. 2015 pouťovou taneční
zábavu pro všechny věkové
kategorie v restauraci Bílá
růže. Krásný letní večer nám
zpříjemnil dechový a taneční
orchestr Skalanka.
4. 7. 2015 na fotbalovém hřišti TJ Keramika Chlumčany ve
spolupráci s oddílem kopané,
1. ročník turnaje v minikopané
za účasti 5 družstev. Přihlásit
se mohl každý, kdo měl chuť
si zasportovat a užít si přitom
mnoho legrace. Po litých bojích, za teploty 35 stupňů si
první místo vybojoval Bikiny
tým. Po vydařeném turnaji jsme večer zpívali a tancovali za doprovodu rockové kapely
Žužlan z Lužan.
23. 8. 2015 zájezd do Čimelic na výstavu květin, kde jsme obdivovali nádherné květinové
vazby a každý si přivezl něco nového do své
zahrádky. Při zpáteční cestě jsme se zastavili
na zámku v Blatné. Paní, která nás zámkem
provázela, nám historií zámku žije a život na
zámku přiblížila velmi poutavě. Čas strávený
v její přítomnosti rychle utekl a než jsme se na-

dáli, z hodinové prohlídky byla prohlídka o půl
hodiny delší.

A co ještě v tomto roce připravujeme?

18. 10. Drakiádu, 31. 10. výlet do Bečova nad
Teplou a do Vánočního domu v Doubí, 15. 11.
lampiónový průvod, 26. 11. vázání adventních
věnců, 27. 11. setkání seniorů a 5. 12. Čertovský
průvod.

Chlumčanský občasník
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VI. Setkání příznivců motoristické historie

Dne 28. 9. 2015 se chlumčanské náměstí opět
proměnilo ve velkolepou galerii. Milovníci motoristické historie a především značky Tatra se
zde zúčastnili tradičního podzimního setkání.
Chlumčanské náměstí nebylo vybráno náhodou, protože zakladatelem této novodobé tradice je pan Václav Joudal.
Že nevíte, o koho se jedná? Pan Joudal se
před více jak třiceti roky stal chlumčanským
chalupářem a v malé dílně při svém domku
již desítky let renovuje mechanická zařízení
pro širokou veteránskou obec. Jeho řemeslná
zručnost je opravdu známa každému veteránskému nadšenci.
Každý rok je setkání na chlumčanském náměstí obohaceno o diváckou anketu, nechybí
občerstvení a hudba k poslechu. Nouze ne-

bývá o technické zajímavosti a unikáty. Vzpomeňme například na drážní drezíny značky
Tatra. Pro zasvěcené je vždy povzbudivá účast
pana Františka Valšuby, který v minulosti se
svou Tatrou T 11 Roadster podnikl několik dobrodružných výprav například daleko za Kavkaz
či na Aljašku.
Po rozpačitých začátcích se tradiční chlumčanské setkání vyprofilovalo v příjemnou
a dobře zorganizovanou akci, která nenásilně
obohacuje místní kulturní a společenský život
a panu Joudalovi za to patří vřelý dík. Poděkování jistě zaznívá i z úst aktivních účastníků,
majitelů vozů Tatra, pro které je vždy připraven i odpolední program mimo Chlumčany.
V posledních letech je chlumčanské náměstí
vždy zaplněno pěti desítkami historických

automobilů. Nadšenci v dobovém oblečení
potom jen doplňují kolorit dávno zašlých časů.
Přemysl Ledwinka

První čtení
o Chlumčanech

Z hasičského tábora se stala pevnost

Pevnost Boyard stojí od poloviny 19. století
u západního pobřeží Francie. Útokům britských flotil nakonec odolávat nemusela, invazím filmařů však čelila nesčetněkrát. Především
před patnácti lety, kdy zde začalo natáčení
velice oblíbeného akčního soutěžního pořadu
Pevnost Boyard. A právě zde se nechali chlumčanští hasiči inspirovat pro téma letošního
dětského letního tábora na Kamensku. V „pevnosti Kamensko“ byly v jednom červencovém

týdnu uzavřeny tři desítky chlumčanských
dětí, aby plnily ty nejdobrodružnější úkoly
a sbíraly tak zlaťáky do pomyslného pokladu.
Pod vedením zkušených vedoucích se vše dařilo opravdu i těm nejmenším. Denní zábavu
střídaly noční hlídky a týden rychle utekl. Ještě
několik společných fotografií a na shledanou
za rok, tentokrát ve westernovém městečku.

V polovině měsíce června měli již prvňáčci
naší základní školy jistě plnou hlavu prázdnin. Čekal na ně však ještě jeden úkol.
V místní knihovně měli v krátkém pásmu
představit své nově získané čtenářské dovednosti. Jedná se o tradiční akci, která
vždy vrcholí pasováním na čtenáře. V letošním roce se vše odehrálo trochu jinak.
Za společné finanční podpory obce a školy
vznikla drobná publikace, představující
dvě nejznámější chlumčanské legendy.
Působivý přebal vypracoval současný vynikající ilustrátor Petr Morkes. Malí čtenáři
si tak s pěkným zážitkem odnášeli domů
i originální dárek.
Jan Bůžek

sbor SDH
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USNESENÍ Č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 15. října 2015 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

A)
1.
2.
3.
4.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2015.
Zprávu z mezidobí od 15. 4. 2015 do 25. 6. 2015.
Zprávu starosty.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích obce p. č. 1582, 1580, 1561, 1559,
1560, 1591, 1553 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro vybudování trafostanice a přívodu elektrické přípojky pro pozemek p. č. 1558, p. č. 415/6 se společností ČEZ
Distribuce, a. s.
5. Záměr prodeje části pozemku st. 82/1 přilehlé k pozemku p. č. 688/1 do velikosti cca 400 m2.		

B) Bere na vědomí:
1. Zprávu FV o hospodaření obce do 30. 9. 2015.

C) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.

Usnesení schváleno:
Ze 13 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro:

13			proti:

0			zdrželo:

0

TENISOVÉ AKTUALITY
TURNAJ DĚTÍ ZŠ CHLUMČANY 20. 6. 2015

D. Pavlon vyhrál dětský turnaj popáté v řadě
V pořadí již 17. ročník tenisového turnaje dětí,
pořádaného oddílem tenisu ve spolupráci
s místní ZŠ v Chlumčanech, se uskutečnil
20. 6. 2015. I přes chladné počasí a opakované
přeháňky se nakonec podařilo naplnit plánovaný program a odehrát jak turnaj ve dvouhře
s 9 účastníky, tak i soutěž ve čtyřhře (4 dvojice). Do semifinále postoupili 2 nejlepší hráči
z obou skupin a pak následovaly boje o konečné umístění v turnaji, jehož výsledky byly
započteny do soutěže ZŠ Chlumčany o sportovce roku.
Dětský turnaj ve dvouhře vyhrál již popáté
v řadě a díky věkové hranici naposledy David

V. Vachl se poprvé představil ve finále
Pavlon, který ani ve finále neměl větší problémy s loni třetím Vachlem. Senzací turnaje
ovšem byl teprve devítiletý Robert Kott junior,
jehož 3. místo mezi mnohem staršími soupeři
je důsledkem pravidelného tréninku v dobřanské tenisové akademii. Chlapcům opět zdatně
konkurovala jediná dívka v soutěžním poli,
Stela Šambergrová, která skončila pátá.
Semifinále:
David Pavlon–Jakub Rež 4:0
Vojtěch Vachl–Robert Kott ml. 4:1
Zápas o 3. místo:
Robert Kott ml.–Jakub Rež 6:1

Finále:
David Pavlon–Vojtěch Vachl 6:2
Celkem 4 dvojice utkaly rovněž v deblové
soutěži. V ní vyhráli David Pavlon s Jakubem
Režem finálovou výhrou 6:2 nad dvojicí Vojtěch Vachl, Robert Kott ml.
Konečné pořadí turnaje ve čtyřhře
1. David Pavlon, Jakub Rež
2. Vojtěch Vachl, Robert Kott ml.
3. Stela Šambergrová, Michal Veit
4. Martin Brada, Josef Potočník

Chlumčanský občasník
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CHLUMČANY CUP 2015

Účastníci dvouhry veteránů Chlumčany Cupu

Osminásobný vítěz turnaje Miloslav Kozel

Finalisté Chlumčany Cupu v deblu

Finalista Chlumčany Cupu Michal Marák

V roce 2015 došlo v tenisovém turnaji Chlumčany Cup k zásadní organizační změně, když
dosavadní dlouhodobý oddílový turnaj neregistrovaných tenistů ve dvouhře a čtyřhře byl
poprvé rozdělen na 3 celodenní akce a byl
zpřístupněn i hráčům jiných tenisových oddílů.
První z nich byl Chlumčany Cup ve dvouhře pro veterány nad 50 let věku, jehož se
dne 25. 7. 2015 zúčastnilo celkem 6 tenistů,
z toho 3 „domácí“ hráči, které doplnila trojice
dříve narozených tenistů z Klatovska. Již v zápasech ve skupinách nebyla nouze o překvapení. Vítězem se stal zaslouženě Jiří Matoušek (62 let), který jak ve skupině, tak v bojích
o konečné umístění nepoznal přemožitele.
Postupem do finále překvapil Otakar Vokoun,
zatímco další 2 favorité Miroslav Švátora a Jiří
Vaněček se museli spokojit s bojem o bronz.
Zápas o 3. místo:
Miroslav Švátora–Jiří Vaněček 6:4
Finále:
Jiří Matoušek–Otakar Vokoun 6:0

MATY CUP 2015

V programu akcí pořádaných na chlumčanských kurtech má své pevné místo i turnaj
deblových dvojic Maty Cup, jehož 10. pokračování v sobotu 29. 8. 2015 přilákalo
velmi slušnou účast 9 deblových párů. O konečném pořadí rozhodly výsledky zápasů

Deblovou soutěž Chlumčany Cupu absolvovalo v sobotu 15. 8. 2015 celkem 7 párů.
Na rozdíl od turnaje veteránů tentokrát získala
titul osvědčená „domácí“ daviscupová dvojice
Michal Marák, Robert Kott, která své největší
soupeře z Klatovska – Švátoru s Černým porazila dvakrát po velkém boji – nejprve ve skupině v tie‑breaku a pak ve finále poměrem 7:5.
Třetí místo vybojovali hosté z Třemošné, jimž
k postupu do finále zabránily nevyužité mečboly. Úroveň turnaje odpovídala vyrovnanosti
jednotlivých párů.

omluvenek pro zdravotní potíže či jiné povinnosti se jej zúčastnilo celkem 9 tenistů. Jeho
průběh potvrdil papírové předpoklady, když
do semifinále se probojovali členové daviscupového A‑týmu Chlumčan Kozel, Marák a Koláček, které doplnil Černý z Klatov. Ve finále
se pak utkali oba nejvýše nasazení hráči Kozel
a Marák. Z výhry se radoval opět Miloslav Kozel, který po výborném výkonu obhájil výhru
z roku 2014 a ziskem již 8. triumfu v Chlumčany
Cupu vyrovnal počet singlových výher Šambergra v tomto turnaji.

Zápas o 3. místo:
Zdeněk Holický st., Zdeněk Holický ml.–Miloslav Kozel, Martin Ježek 6:2
Finále:
Michal Marák, Robert Kott–Miroslav Švátora, Petr Černý 7:5

Semifinále:
Miloslav Kozel–Jiří Koláček 6:1
Michal Marák–Petr Černý 6:0

Sportovním vrcholem sezóny byl jubilejní
20. ročník Chlumčany Cupu ve dvouhře
neregistrovaných hráčů, který se uskutečnil
12. 9. 2015 za ideálního počasí. I přes několik

Finále:
Miloslav Kozel–Michal Marák 6:1

každého s každým na 1 set do 4 gamů. V nejlepší sportovní formě se představili Miloslav
Kozel s Karlem Hodinářem, kteří v celém
turnaji neprohráli. Druzí skončili s jedinou
porážkou V. Matýs ml. a Z. Sláma a o 3. místě
ve prospěch Hrubého se Z. Zoubkem rozhodl

vzájemný zápas proti dvojici J. Vaněček, Vintr.
I přes místy až tropické počasí jak na hřišti,
tak i mimo kurty vyhrála především dobrá
zábava.

Zápas o 3. místo:
Petr Černý–Jiří Koláček 6:1

Číslo 46

Strana 10

říjen 2015

WOMEN CUP + MIX CUP

Petra Rindererová–Daniela Kottová 6:1
Ivana Milotová–Petra Rindererová
6:4

Medailisté Mix Cupu na stupních vítězů
Závěrečné akce letní sezóny v Chlumčanech,
6. ročníku turnaje žen pod názvem Women
Cup, který byl odehrán dne 19. 9. 2015 zároveň se soutěží smíšených dvojic Mix Cup, se
zúčastnily 3 tenistky a stejný počet párů.
V turnaji žen byl k vidění oku lahodící celodvorcový tenis a především finálový souboj
mezi dlouhodobě nejlepšími tenistkami od-

I. Milotová po finálové výhře s P. Rindererovou
dílu měl velmi dobrou úroveň. Z výhry se nakonec radovala Ivana Milotová, přestože se jí
proti zkušené Petře Rindererové podařilo proměnit až sedmý mečbol. Třetí Daniela Kottová
předvedla také slušný výkon, ale k lepšímu výsledku jí chyběl zejména účinnější servis.
Výsledky Women Cupu 2015
Ivana Milotová–Daniela Kottová 6:1

Oddíl badmintonu

Badminton po padesátce

V minulém občasníku jsme se zmínili, že k oslavám
50. výročí založení oddílu badmintonu se ještě vrátíme
a tak také činíme!
Zatímco v chlumčanské tělocvičně probíhala výstava
z historie a různé exhibice hráčů současných i bývalých,
tak v hale v Dobřanech proběhl 16. 5. 2015 dopoledne

Také v turnaji smíšených párů se
díky velké vyrovnanosti všech dvojic bylo na co dívat. Zatímco vítězka
ženského turnaje Ivana Milotová (tentokrát s Jiřím Vaněčkem) se musela
spokojit se 3. místem, Petra Rindererová si vynahradila finálovou prohru
z Women Cupu, když společně s Michalem Marákem dokázali soutěž
v mixu ovládnout. Druhé místo po
velmi bojovném výkonu získali manželé Kottovi.
Výsledky Mix Cupu 2015
Petra Rindererová, Michal Marák–Ivana Milotová, Jiří Vaněček 7:6 (7:5)
Daniela Kottová, Robert Kott–Ivana Milotová,
Jiří Vaněček 6:4
Petra Rindererová, Michal Marák–Daniela
Kottová, Robert Kott 6:4

11
turnaj „Rodič‑žák“. Na 4 kurtech si to
rozdalo v turnaji na 17 dvojic a ředitel
turnaje Daniel Kabát měl plné ruce
práce, ale vše se zvládlo na jedničku.
Zvítězili hosté z Klatov a to otec a syn
Matouškovi, druzí skončili naši Miloslav a Dominik a třetí opět Klatovy
a dvojice Bejvlových. Ale i ostatní
byli spokojeni a každý si odnesl nějakou tu cenu či upomínku. Hlavně
všichni naši žáci dostali nová trička,
ze kterých měli velkou radost a my
tímto děkujeme Karlu Žihlovi, bez
kterého by nebylo nic. Podobný
turnaj bude o Vánocích. Pak pokračovaly oslavy, ale o tom už jsme
psali!

27. soustředění oddílu badmintonu na Šumavě
Ve dnech 27. 7.–2. 8. 2015
jsme se opět vydali na
naše již 27. soustředění,
na Anín u Sušice! Je
až neuvěřitelné, jak se
i v této době dokážeme
spojit v jednom týdnu
a společně strávit týden pod stany (jeden
den nás bylo v táboře
hodně přes čtyřicet).
Vše jsme si v překrásné
přírodě užili a těšíme se
na 28. Setkání.

Chlumčanský občasník

Nová sezona
2015–2016

Začátkem září se opět rozběhla nová sezona a začala náborem nových dětí a my
nevěděli, co se děje. V naší malé tělocvičně
se kolem 1 kurtu tísnilo na 30 žáků a žaček.
Hned jsme si vzpomněli na oslavy a to, jak
by bylo potřebné mít větší halu, ale to bohužel nejde, i když nové nářaďovny a zateplení je fajn a jsme za to vděčni, přesto
nám to prostor nezvětší. Polovina dětí tedy
trénuje v Chlumčanech a ti již zdatnější
v tenisové hale v Dobřanech, což je sice řešení, ale sezona se nám výrazně prodraží.
Děti jsou však nadšené a tak jedeme dál,
ale to i díky všem trenérům, kteří musí řešit
v jeden den dvě tréninková místa.
V soutěži, která začíná 17. 10. 2015 máme
dva celky dospělých a dvě družstva žáků.
Áčko je nováček nejvyšší krajské soutěže,
kam postoupilo, tak uvidíme, jak se bude
všem dařit a to už začaly také turnaje jednotlivců, kde hned z prvního 26. 9. v Plzni
na Bílé Hoře, přivezl 3. místo ze čtyřhry náš
Petr Kovařík (s V. Mirvaldem z Chrástu). Dařit se snad bude i našim žákům 4. 10. 2015
na turnaji v Radonicích u Prahy, ale o tom
a o dalším dění v oddíle zas až v příštím
čísle.
Za oddíl badmintonu přítel J. Vaněček
Badmintonu zdar
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