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ZDARMA do Vašich schránek

Vydává obec CHLUMČANY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zimní počasí už s největší pravděpodobností
definitivně skončilo. Také letošní Velikonoce
jsou již minulostí. Pro nás nastává období za‑
hajování dalších naplánovaných investic.
Bytové domy č. p. 326–327 a 328–329 jsou dvě
poslední bytovky, které nám zbývá zateplit
a na kterých se začne co nejdříve pracovat.
Bytový dům č. p. 450 – to jsou byty nad zdra‑
votním střediskem. Tady jsme nechali od pro‑
jektanta zpracovat projektovou dokumentaci
na odstranění tepelných mostů a celkové
zateplení. Vše bylo provedeno dle PD, ale si‑
tuace v některých bytech je taková, že plísně
se začaly objevovat opětovně. Proto byl při‑
zván specialista na tuto problematiku s pat‑
řičnými měřicími přístroji. V současné době se
poznatky vyhodnocují a na jejich základě se
bude hledat řešení problému.
Dokončit by se měla také dětská hřiště, na kte‑
rých práce zastavilo podzimní počasí.
Rybník „Hráz“ – byla vypovězena smlouva
o dílo s p. Blažkem, oslovena druhá firma
v pořadí z výběrového řízení – „BEKROSTAV“.
A nebýt březnových pozdních mrazů, bylo
by dílo dokončeno. Ale dnes již vidíme, že
dílo se urychleně dokončuje a začne se
s napouštěním.

se týkat úprav cest a svahů, včetně hřbitovní
zeleně a dalších potřebných zařízení.
Celková rekonstrukce chlumčanské domi‑
nanty – kaple Panny Marie Pomocné, je další
stavba, která byla zahájena již v létě 2017,
a která by měla být také letos dokončena.
Otázkou zůstává dokončení renovace vnitř‑
ního zařízení – dřevěného mobiliáře, (vstupní
okované dveře, lavice, výzdoba, varhanní
skříně, zábradlí kůru, oltářní stůl, a další) –
které je v majetku obce. Jak to bude ohledně
obou oltářů a dalších církevních věcí, je těžké
předjímat.
Novostavba Správního a společensko‑kultur
ního centra je nejvýznamnější investiční akcí
pro naši obec. V měsíci březnu letošního roku
jsme konečně obdrželi realizační projektovou
dokumentaci dle našich požadavků a představ.
V současné době je podepsána smlouva s fir‑
mou MAZZEPA na vypsání výběrového a hod‑
notícího řízení pro tuto akci.
Závěrem mého článku bych vás chtěl vyzvat,
abyste měli shovívavost, trpělivost a pocho‑
pení pro provádějící firmy, které budou reali‑
zovat výše jmenované stavby. Přeji vám všem,
krásné sluníčkové jaro, protkané pevným zdra‑
vím, optimismem a spokojeností.

Jiří Kučera, starosta obce
Další stavbou, která bude navazovat na pře‑
dešlý rok, bude celková úprava hřbitova. Bude

Svá životní jubilea
oslavili a oslaví
V listopadu

Milada Nollová
Marie Vaněčková
Václav Benedikt
Ján Varga
Marie Smolová
Oldřich Hodinka

V prosinci

Marie Knížová
Josef Baloun
Jaroslav Hošek
Zdeněk Ptáček

V lednu

75 let
81 let
82 let
83 let
84 let
86 let

75 let
75 let
80 let
86 let

Štěpán Vopálenský
75 let
Helena Loudová
75 let
Emilie Duchková
80 let
Julie Fládrová
80 let
Karel Heřman
80 let
Jaroslava Karičková
81 let
…pokračování na str. 2 Ü
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CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
část 22 – KULTURÁK
Životní jubilea

Û…pokračování ze str. 1
František Puchta
Marie Vorlová
Miroslav Levora
Marta Kozáková
Marie Kohoutová
Karel Majer

81 let
83 let
85 let
85 let
86 let
89 let

V únoru

Josef Holý
Růžena Krejzlíková
Stanislava Brabcová (U Keramičky)
Josef Toman
Jarmila Bártová
Soňa Tykvartová
Zdeňka Fládrová
Hannelore Volková

V březnu

75 let
80 let
80 let
83 let
85 let
86 let
87 let
89 let

Zdeňka Kašparová
Marie Bartošová
Pavel Hajžman
Jaroslav Kastl
Miloslava Stehlíková (U Keramičky)
Jindřiška Živná
Gertruda Šilingová
Marie Kaslová (U Keramičky)
Anna Kaderová

80 let
81 let
83 let
84 let
84 let
84 let
86 let
87 let
89 let

Srdečně blahopřejeme!

Naše společnost si v le‑
tošním roce připomíná
hned několik tzv. osmič‑
kových výročí. Vzpomín‑
kových komentářů k ro‑
kům 1918, 1948 či 1968
bude jistě mnoho. V na‑
šem příspěvku se však
ohlédneme za výročím,
které přináleží jen a jen
Chlumčanům.
V roce 1978 bylo stav‑
baři předáno obci do užívání multifunkční
společenské zařízení, kterému od prvních
okamžiků začali občané říkat KULTURÁK. Dílo
v hodnotě 6 150 000,– vyrostlo v obci v létech
1974 až 1978 a slavnostně otevřeno bylo dne
24. února 1978. Je tomu teda přesně čtyři de‑

sítky let co se toto kulturně spo‑
lečenské zařízení nesmazatelně
včlenilo do koloritu naší obce
a do vzpomínek snad všech ob‑
čanů. Nutno ještě připomenout,
že se jednalo o zprovoznění jen
první části stavby, respektive re‑
staurace, přilehlých salonků a ki‑
nosálu. Velký sál byl otevřen až
v roce 1981.
Přípravné práce na nejrozsáh‑
lejší investiční akci v dějinách ves‑
nice probíhaly již v letech 1970 až
1971. S tehdy dokončovanou vý‑
stavbou nového sídliště vyrůstaly
nové a nové otazníky a v rámci
prokazatelného migračního šoku,
který Chlumčany pro‑
žívaly, bylo třeba řešit
i kulturní a společenské
vyžití občanů. Stavba
samotná byla zahájena
v srpnu 1974 a na jejím
vedení se podíleli J. Be‑
nedikt, K. Fládr a M. Le‑
vora. Stavební část akce
zajišťoval OSP Plzeň-jih.
Dílčí spolupráci poté
vykazovaly
například
Oblastní služby Přeštice,
Stod, Kovopodnik Plzeň, Silnice Kasejovice.
Zařízení kinosálu, ve své době nejmodernější
dosažitelné, zajišťoval Krajský podnik pro film
a estrády Plzeň. Směrování dokončení první
etapy stavby do února 1978 bylo zcela v ten‑
dencích tehdejší socialistické ideologie a plá‑

Opustili nás

Vzpomínáme!

Český
zahrádkářský
svaz

Český zahrádkářský svaz v Chlumčanech
vyhlásil soutěž o nejhezčí předzahrádku.
V letě jsme několikrát prošli a hodnotili,
ale nebylo to jednoduché vybrat jednot‑
livce, jelikož bylo na co koukat.
Nakonec jsme vyhodnotili nejkrásnější
předzahrádku p. Novákové a p. Hrubé.
Obě obdrželi dárek ve formě hnojiva,
aby i v příštím roce se dalo na co koukat.
Přejeme všem mnoho radostných chvil
na našich zahrádkách.
výbor ČZS

V říjnu

Marcela Jandová

V listopadu
Anna Levorová
Jana Výrubková
Bohumil Bureš
Milada Fuxová

V prosinci

Marie Moškořová
Jitka Havlíková
Josef Hanzlík
Jaroslav Blažek
Karel Brandl
Vlastimil Stehlík

V lednu

Miloslav Drle

67 let

92 let
82 let
63 let
93 let

68 let
70 let
80 let
46 let
74 let
83 let

84 let

Ludmila Fraňková
Jaroslav Melichar
Jaroslav Janovec
Miroslav Levora

V únoru

Michal Pažítka
Ing. Ĺubomír Dostál
Jaroslav Bernad

V březnu

Božena Šašková

70 let
71 let
86 let
85 let

37 let
59 let
66 let

87 let

Štěpánka Ulrichová, OÚ – evidence obyvatel

Svým blízkým mohou pozůstalí nechat za‑
zvonit poslední hodinku v kapli Panny Marie.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na
tel. 721 747 966.
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novaným otevřením tak byl vzdán hold „Vítěz‑
nému únoru 1948“.
Do dnešní doby se ve vzpomínkách pa‑
mětníků výstavby často diskutuje téma bri‑
gádnických hodin (placených a zejména těch
neplacených), které byly na stavbě občany od‑
pracovány. Kronika obce uvádí, že brigádnicky
se na výstavbě podílelo 465 jednotlivců a 343
rodin. Z celkového počtu 82 950 brigádnic‑
kých hodin bylo 36 250 odpracováno zdarma.
Pamětníci často připomínají, že mnohé odpra‑
cované hodiny byly na občanech vynucené
a jednalo se o jakousi protislužbu za jiné vý‑

hody, které opakem poskytoval občanům so‑
cialistický systém.
V samotné kronice obce je jasně deklaro‑
váno, že výstavba zařízení probíhala v „akci Z“,
tedy v režimu bezplatné práce občanů, jak
tyto akce byly nastaveny. (písmeno Z jako
„zvelebení“)
K výstavbě samotné si můžeme ještě
připomenout, že architektem stavby byl
Ing. arch. Barborka a o výzdobu interiérů se
zasloužili akademičtí sochaři Renč, Fifka a aka‑
demická malířka Burešová. Zaujala zejména
Fifkova figurální nástěnná výzdoba. Celé

společenské zařízení sloužilo od samotného
počátku všem složkám v obci a klubům z při‑
lehlých továren a zemědělských družstev. Zá‑
jem byl vždy o všechna hudební či divadelní
představení, oblibě se těšilo využívání přileh‑
lých salonků a projekce v moderním kinosále
běžely s pravidelností dvakrát týdně. Velký
sál byl využíván ke konferencím, sjezdům
a při význačných výročích socialistického re‑
žimu. Hojně navštěvovány byly všechny plesy
a mladí si nedovedli představit víkend bez vy‑
hlášené fonotéky.
V době dokončení stavby nebylo pro chlum‑
čanský KULTURÁK v nejširším okolí vůbec srov‑
nání a například sousední Dobřany či nedaleké
Přeštice nemají takové zařízení ještě ani dnes.
Dnes je KULTURÁK zdecimovanou stavbou na
hranici funkční udržitelnosti a nic již nepřipo‑
míná slávu jeho nejrušnějších let.
Ladislav Bechyňský

Vážení
spoluobčané
M
pořádáá u příležžitosti Měsíce

m
myslivo
osti

v soobotu
u 23.červn
na 20018
v areállu myslivvny

Proggram:

Dětskké odpoledne

[od 14 hodin]] soutěěže proo děti vššech
ka tegorií od 5 leet do 600let

Zaahraje countrryTICK
KET

[odd 16 hoddin]

Vy
Vystoup
pení Chhlumčaanskýchh orienntálek
[od 18.30 hoddin]

Hudebníí skupiina Plzeňs
H
P ský exp
xpres V+V
V
[od 199 hodin]]
Tanečníí skupinna hrajíccí vše a od začáátku
až do konce
k

Vstupnné dobrov
volné!!!!!

Naše radost z Vaší návšštěvy neznná mezí!! !

Občersttvení zajijištěno !!!!!!

V první polovině tohoto roku dojde opět
k rozšíření zpevněných ploch s možností
parkování osobních automobilů ve „sta‑
rém sídlišti“, a to konkrétně před bytovým
domem č. p. 314, 315. V rozšiřování těchto
ploch se bude pokračovat i v dalších le‑
tech a to ve spojitosti s redukcí přerostlých
stromů a zeleně a výsadbou nových, vhod‑
nějších do bytové zástavby. K radikálnímu
nárůstu zpevněných ploch a parkovišť
dojde v příštím volebním období v rámci
rekonstrukce komunikace, chodníků a ve‑
řejného osvětlení v Novém Sídlišti. Tímto
jsem chtěl říci, že obec na řidiče nezapo‑
míná a věříme, že se vše podaří realizo‑
vat podle představ a ke spokojenosti nás
všech. Do té doby bych chtěl touto cestou
požádat řidiče o trpělivost a parkovací
kázeň. Opět se nám totiž začalo množit
parkování automobilů před bytovými
domy, kde jak všichni víte, se parkovat
nesmí. Tyto příjezdové cesty k bytovým
domům musí s ohledem na zásah inte‑
grovaného záchranného systému (hasiči,
záchranka, Policie ČR) zůstat volné. Před
bytové domy je samozřejmě možno zajet
v rámci parkování na zpevněné ploše, či
ke složení a naložení nákladu, oprav bytů,
stěhování apod. V neposlední řadě zapar‑
kovaná auta před bytovými domy zne‑
snadňují pohyb chodců. V dohledné době
budou podél okapových chodníků před
bytovými domy obnoveny žluté čáry na
příjezdové komunikaci a všichni řidiči jistě
vědí, co žlutá přerušovaná čára znamená.
Co tato čára značí, s jistotou vědí i policisté
a zdali v této souvislosti budou někoho
z řidičů pokutovat, záleží již jen na řidičích
samotných.
Jiří Šebek, místostarosta obce

Číslo 54

Strana 4

duben 2018

USNESENÍ Č. 16
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 14. prosince 2017 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2017.
Zprávu z mezidobí od 13. 10. 2017 do 14. 12. 2017.
Úpravu rozpočtu obce k 14. 12. 2017. (8. rozpočtovou změnu)
Rozpočet obce a příspěvků organizacím a spolkům na rok 2018.
Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2018.
Odměnu neuvolněným zastupitelům ve výši dle přílohy a podle novely zákona č. 99/2017 s platností od 1. 1. 2018.
Provedení fyzické účetní inventury majetku obce k 31. 12. 2017. Hlavní inventarizační komisi ve složení předseda Jiří Šebek, členové Marie Stuchlová, Pavel Veit,
Ing. Ivan Říha a Bc. Jana Čubrová. Dále dílčí inventarizační komisi pro obecní úřad ve složení předseda Karel Ausberger, Ing. Petr Brandl a Ing. Vladimír Drexler,
která je zároveň i komisí likvidační. Komisi pro dokladovou inventuru ve složení Ing. Edita Havlíčková, Štěpánka Ulrichová a Ing. Markéta Hrubá. Inventury
budou dokončeny do 28. 2. 2018.
Přílohu k OZV č. 2/2016, o rušení nočního klidu v obci Chlumčany platnou pro rok 2018.
Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumčany OZV č. 1/2017 o úhradě nákladů za vývoz a odstraňování směsného komunálního odpadu v roce 2018.
Nákup techniky na zimní údržbu – traktoru s radlicí a sypačem Iseki s příslušenstvím za cenu 798 600 Kč.
Cenu vodného na rok 2018 22,10 Kč/m3 a cenu stočného na rok 2017 28,98 Kč/m3, sazby jsou uvedeny bez DPH.
Záměr prodeje pozemku p. č. 1233 v k. ú. Chlumčany u Přeštic a jeho rozparcelování na stavební pozemky.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018 ve výši 157 146 Kč.
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1699 ve vlastnictví Českých drah, a. s. na služebnost v právu stezky a cesty dle GP č. 1175-275/2017 pro
obec Chlumčany.
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1517 v k. ú. Chlumčany u Přeštic
pro zařízení distribuční soustavy vedení NN se společností ČEZ Distribuce, a. s. pro pozemek p. č. 1532/2.

B) Bere na vědomí:
1. Zprávu Finančního výboru o hospodaření obce 30. 11. 2017.
C)
1.
2.
3.

Ukládá:
Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.
Radě zajistit potřebné kroky k realizaci prodeje stavebních pozemků na Hradčanech.
Radě doplnit zápis č. 62 ze 4. 10. 2017 o příspěvek předsedy KV k výsledku kontrol investičních akcí, které v zápisu chybí.

Z 13 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro: 13
proti: 0
Usnesení schváleno

zdrželo:

0

USNESENÍ Č. 17
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 27. března 2018 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 27. 3. 2018.
Zprávu z mezidobí od 15. 12. 2017 do 27. 3. 2017.
Zprávu starosty.
Smlouvu o dílo s firmou Mazepa na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby společenského a kulturního centra za cenu 120 000 Kč.
Prodej autobusové zastávky stojící na pozemku st. 676 o výměře 20 m2 Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., Na Pankráci 546, 140 00 Praha za odhadní cenu
47 955 Kč.
Odkoupení pozemku p. č. 1346 o velikosti 78 m2 od Pavla Fejtka, Bzenecká 1074, Plzeň za cenu 50 Kč za m2.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek obce.
p. č. 1376 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro Povodí Vltavy pro vyústění objektu pro odvedení srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch budoucí obytné
zóny do přítoku rybníka Ovčínská.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemky obce p. č. 1553, p. č. 1559, p. č. 1560, p. č. 1591 v k. ú. Chlumčany
u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy zemního vedení NNpro objekt Dobřanská č. p. 498.
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce na pozemku p. č. 1517
v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy vedení NN pro pozemek p. č. 1532/5.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemky obce p. č. 1040/2, st. 272, p. č. 96/2, p. č. 1021/38 v k. ú. Chlum‑
čany u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy zemního vedení NN v Boční ulici.
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na pozemky obce p. č. 1040/2, p. č. 1044/2, p. č. 1345, p. č. 145/3
v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy vedení NN se společností ČEZ Distribuce v ulici Svatopluka Čecha.
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13. Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s. r. o., Klišská 940, Ústí nad Labem na pozemek obce p. č. 1036/2 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro
plynárenské zařízení VTL přemístění na pozemek v rámci stavby Přeložky silnice I/27 Šlovice – Přeštice.
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemky obce p. č. 1807/1 a p. č. 1809 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro
zařízení distribuční soustavy zemního vedení NN v Lukavické ulici.
15. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemky obce p. č. 695/74, p. č. 695/75, p. č. 695/76 v k. ú. Chlumčany
u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy zemního vedení NN v Nerudově ulici.
16. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce na pozemku obce
p. č. 1144 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy vedení NN pro pozemky p. č. 1131 a p. č. 1132 na Hradčanech.
B) Bere na vědomí:
1. Zprávu Finančního výboru o hospodaření obce k 28. 2. 2018.
C)
1.
2.
3.

Ukládá:
Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.
Předsedkyni FV a tajemníkovi OÚ prověřit financování nákupu kulturního domu včetně postupné rekonstrukce a stavby nového společenského centra.
Kontrolnímu výboru zkontrolovat výběr místních poplatků za držení psa a prověřit počet přihlášených psů v obci se skutečností.

Z 15 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro: 15
proti: 0
Usnesení schváleno

zdrželo:

1 (J. Zahálka)

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka letos slaví osmnácté naroze‑
niny – poprvé v jejím rámci „králové“ vyrazili
do ulic v lednu roku 2000. Po Chlumčanech
chodily tento rok celkem čtyři skupinky ko‑
ledníků a obyvatelé Chlumčan jim přispěli do
sbírky celkovou částkou 26.045 korun, které
jsme v zapečetěných kasičkách předali Měst‑
ské charitě v Plzni a které budou použity pro
pomoc potřebným.
Každá skupinka dětí s sebou musí vždy mít
pověřeného dospělého vedoucího, který svojí
hlavou ručí za jejich bezpečnost i za svěřenou
kasičku a její obsah. Letos se mi dostalo cti být
jedním z těchto průvodců. Rád bych poděko‑
val ředitelce základní školy paní Mgr. Rampi‑
chové za pomoc při organizaci jednotlivých
dětských skupinek a rozdělení „rajonů“.
O víkendu 6. a 7. ledna jsme s pětičlennou
skupinkou obcházeli jednotlivá stavení a děti
zpívaly a koledovaly, co měly sil. Většinou jsme
se setkali s úžasným přijetím, úsměvy a vře‑
lými slovy. Na druhou stranu mi bohužel nedá,
abych se nepozastavil nad fenoménem, který
nás poněkud zaskočil. A tím je až propastný
rozdíl v chování mezi obyvateli rodinných

Vážení
spoluobčané

domů a bytovek. Nikde jinde, než v bytovkách
jsme se nesetkali s nadávkami, nebo s tím, že
na zaťukání obyvatel bytu dveře otevřel a opět
je dětem beze slova (v tom lepším případě)
zabouchnul před nosem. Myslím, že by nikoho
neubylo, kdyby ukázal trochu té elementární
slušnosti a dětem alespoň odpověděl na
pozdrav.
Každopádně bych rád poděkoval všem,
kteří se na organizaci sbírky podíleli. Velký dík
patří také všem dětem, které věnovaly svůj
volný čas tomu, aby podpořily dobrou věc. Dík
patří také rodičům za pomoc s výrobou tříkrá‑
lových kostýmů. A samozřejmě největší dík pa‑
tří všem obyvatelům naší obce, kteří koledníky
vlídně přijali a svým příspěvkem a občas i něja‑
kou tou sladkostí pomohli dobré věci a ukázali
koledujícím dětem, že jsme stále ještě společ‑
nost, která drží pohromadě a že si dokážeme
navzájem pomáhat.
Bylo mi ctí doprovázet svých pět „králů“
a bylo mi ctí se pozdravit se všemi obyva‑
teli Chlumčan, které jsme při svém putování
potkali.
Jan Weber

V minulosti již jsem se opakovaně vyjádřil
v tom smyslu, že již nebudu v Chlumčan‑
ském občasníku moralizovat, protože není
naším úkolem lidi vychovávat. Každý z nás
by měl vědět, jak se má chovat a v tomto
duchu případně působit i na své potomky.
Kdyby tomu tak ve skutečnosti bylo, tak
bychom nemuseli řešit problémy s černými
skládkami, zvířecími výkaly, ničením obec‑
ného majetku atd. Obec na toto vše musí
vynakládat nemalé finanční prostředky
a důkazem toho je ta skutečnost, že k za‑
mezení krádeží musel být na místním hřbi‑
tově instalován kamerový systém cca za
100 tisíc.
Před 14 dny byly v rámci zkrášlení naší
obce opět osázeny maceškami ozdobné
betonové vrhlíky v jednotlivých ulicích.
K dnešnímu dni ve vrhlících chybí celkem
již asi 20 kusů a to byly některé z nich
znovu dosazovány. Co k tomu říci. Jedna
maceška stojí asi 15 korun a pokud je to pro
někoho tak závratná částka, že by touto in‑
vesticí zruinoval svůj rodinný rozpočet, tak
ať příště přijde na OÚ a já mu těch pár ko‑
run věnuji.
Závěrem bych chtěl poznamenat, že po‑
kud si ti jedinci, kterých se toto týká, myslí,
že jsou neviditelní, tak se hluboce mýlí. Je‑
jich jméno bohužel nelze zveřejňovat, ale
protože pravda dříve nebo později stejně
vyjde najevo, ostuda po celé obci kvůli pár
korunám je určitě nemine.

Jiří Šebek
místostarosta obce
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ZŠ – Dětská univerzita

Každému nezasvěcenému čtenáři vyvstanou
v hlavě zřejmě otázky: „Co je dětská univer‑
zita?“ a „Proč by mě měla zajímat?“. V průběhu
článku se pokusím položené otázky co nejpeč‑
livěji zodpovědět.
„Co je dětská univerzita?“
Prvotní myšlenka o vzniku dětské univerzity
napadla RNDr. Miroslava Randu, Ph.D. již před
několika lety, když na webových stránkách
náhodně nalezl aktivity pro děti v Bratislavě
a v Liberci. K uskutečnění myšlenky mu po‑
mohli sponzoři, zejména Nakladatelství Fraus,
a Plzeňský kraj. Dětskou univerzitu organizuje

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni. Ve školním
roce 2017/2018 proběhla již počtvrté. Výukový
program probíhal od 5. října 2017 každý čtvr‑
tek od 15.30 do 17.00 hodin až do konce pro‑
since. Žáci si mohli vybrat z lekcí fyziky, mate‑
matiky, chemie, technické výchovy, výpočetní
techniky, pedagogiky, anglického jazyka,
německého jazyka, hudební kultury, tělesné
kultury, psychologie, biologie, výtvarné kul‑
tury či historie. Tradičně se na studiu podílel
Dům digitálních dovedností, firma Pilsen Steel
a Zoologická a botanická zahrada města Plzně.
19. října navštívil dětskou univerzitu znalec

přírody a autor (zvířecích) večerníčků Václav
Chaloupek, který vyprávěl o pozorování a fil‑
mování zvířat v přírodě. Na jednotlivé lekce se
mohou přihlásit chlapci a dívky ze základních
škol a nižších ročníků gymnázií zcela zdarma.
Po úspěšném absolvování všech lekcí na dět‑
ské univerzitě se žáci účastní promoce, kde ob‑
drží při slavnostním ceremoniálu diplom.
„Proč by mě měla zajímat?“
Návštěvou dětské univerzity mohou děti zís‑
kat motivaci k dalšímu vzdělávání, protože je
zde vymezený prostor pro praktickou a tvůrčí
aktivitu, která se v průběhu výuky ve škole
nedá praktikovat kvůli nedostatku časové
dotace. Na dětské univerzitě učí žáky dívat se
na svět zvídavě, což v nich evokuje otázky, na
které si v průběhu lekcí odpoví. Dále zde mo‑
hou nejenom navázat kamarádství se svými
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vrstevníky, ale také třeba naleznou odvětví, ve
kterém budou chtít v dospělosti pracovat.
Do čtvrtého ročníku dětské univerzity se
přihlásily i dvě žákyně naší základní školy, Ad‑
riana Veitová a Markéta Steinerová. Zúčastnily
se například lekcí strojního a ručního obrábění
materiálů, 3D modelování, keramiky, zdravot‑
nického kurzu a přednášky pana Chaloupka.
Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc
o dětské univerzitě, navštivte web deti.zcu.cz.
Mgr. Gabriela Kaufnerová
Univerzity se účastnilo přibližně 120 dětí od
6 do 14 let. Univerzita je škola vytvořená ve
formě zábavy, která naučí děti mnoha no‑
vým znalostem a seznámí je s tím, jak to na
takové škole chodí. Docházeli jsme například
na fyziku, psychologii, přírodopis, angličtinu,
ale i na hudební výchovu, tancování nebo 3D
modelování. Navštívil nás host pan Chalou‑
pek, který nám vyprávěl o své cestě do Afriky

a o svých třech medvědech z večerníčku. Po‑
znali jsme i mnoho nových kamarádů a zažili
spoustu legrace. Na konci se pro úspěšné stu‑
denty konala promoce. Každý obdržel tubus
s diplomem a drobnými cenami. Určitě půjdu
příští rok znovu.

Na univerzitu jsme chodili od října do prosince
každý čtvrtek. Měli jsme na výběr z několika
předmětů, například jsme si mohli zvolit mate‑
matiku, fyziku, chemii, výtvarnou výchovu, an‑
glický jazyk, německý jazyk a mnoho dalších.
Tyto dvouhodinové lekce byly prováděny zá‑
bavnou formou. Například na angličtině jsme
se setkali s 5 lidmi, kteří pocházeli z cizích zemí.
Nebo jsme se na hodině „Autor večerníčků“
setkali s autorem Václavem Chaloupkem. Na
hodině keramiky jsme si vyzkoušeli točení na
kruhu a mnoho dalšího. Všechny hodiny byly
zajímavé. Užili jsme si je. Dokonce jsme se se‑
známili s novými kamarády a kamarádkami.
Na závěr jsme měli promoci, která probíhala
stejně jako na vysoké škole. Dostali jsme di‑
plom a tašku s nějakými drobnostmi.
Markéta Steinerová

Adriana Veitová

BURZA KNIH

Březen – měsíc knihy. Tímto heslem jsme se
chtěli řídit i na naší škole. Rozhodli jsme se
uspořádat na hlavní chodbě burzu knih. Nej‑
prve bylo důležité získat knihy na prodej. S tím
nám pomohlo mnoho hodných lidí, kteří
nabídli knihy, jež už doma nepotřebují. Mezi
opravdu významné dárce patřila například
paní Věra Melicharová, paní Kožíšková, paní
Jíchová, paní Vrbová, paní Kreinerová, paní
učitelka Hofrajterová, ale také mnoho dalších
drobných dárců, kteří nám knihy do prodeje
věnovali. Dostali jsme knihy pro děti, pro mlá‑
dež i pro dospělé.
Burza proběhla 7. března na školní chodbě,
a kdo přišel, měl z čeho vybírat. Ochotní žáci
z 2. stupně rozložili knihy na lavice, lavičky, ale
i na okenní parapety. Některé knihy zůstaly
i v krabicích. Byli jsme překvapení, kolik knih

v nabídce bylo. Vybírat se dalo také z různých
žánrů. Každý, kdo přišel, si mohl najít to, co rád
čte – detektivky, romány historické i ze sou‑
časnosti, knihy o pěstování rostlin, kuchařky,
romány o lásce…
Knihy jsme měli a potom začalo čekání. Četli
lidé plakáty o akci nebo slyšeli vysílání obec‑
ního rozhlasu? Konečně začali zájemci chodit.
Ani možná netušili, jakou z nich měli prodáva‑
jící radost. Knihy jsme prodávali v cenové relaci
od 1 Kč do 15 Kč. Všichni jistě uznají, že ceny
opravdu nebyly vysoké. Nakonec se prodejem
knih podařilo získat 792 Kč. Peníze použijeme
na charitu (adopce na dálku, adopce puštíka
v ZOO).
Protože nám ještě mnoho knih zbylo, roz‑
hodli jsme se, že knihy nabídneme k prodeji
ještě dvakrát. Jednou využijeme třídní schůzky,

které se konají 18. dubna, a podruhé si mohou
zájemci nakoupit 2. června, kdy bude na škole
den otevřených dveří. Kdo by měl zájem, je
vítán.
Mgr. Renata Vastlová
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Ten, kdo zpívá rád

Právě tak se jmenoval koncert, který se usku‑
tečnil ve čtvrtek 30. 11. 2017 v Plzni v galerii
Masné krámy.
Ke 40. výročí založení Chlumčanského dět‑
ského sboru při Základní škole v Chlumčanech
ho připravila paní sbormistryně Eva Šustrová.
Zdaleka na to však nebyla sama. Pomáhali jí
žáci malého sboru Rarášci a velkého sboru
Tamtamy. I oni však měli své pomocníky. Pís‑

ničky si s paní sbormistryní připravilo i 14
bývalých členů sboru, dále keltská kapela Dé
Domhnaigt při ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech
a kapela Newděk Band. Celým vystoupením
provázela paní Lenka Vaňková.
Ti, kdo přišli, si mohli poslechnout 30 písni‑
ček v podání všech aktérů. Velmi milým pře‑
kvapením byla i účast paní Marie Novákové,
která sbor před čtyřiceti lety v Chlumčanech

zakládala. Pod taktovkou paní Novákové nám
zazpívali bývalí členové Chlumčanského dět‑
ského sboru.
Co říci nakonec? Prožili jsme krásné odpo‑
ledne a podvečer s pěknou hudbou, s milými
hosty a všemi účinkujícími. Velký dík patří paní
Evě Šustrové, která se všemi nacvičila úžasné
představení.
Mgr. Renata Vastlová

NOVÁ FASÁDA STARÉ ŠKOLNÍ BUDOVY

Starší ze dvou školních budov byla vybudo‑
vána již v roce 1914. Jsme rádi, že ji po více
než sto letech naše obec oblékla do nového
kabátu. Myslíme, že si to zasloužila. Líbí se
nám dodržení původního stavu i nové barvy.
Rovněž jsme uvítali úpravy okolí, v nichž se
bude pokračovat ještě na jaře. Oceňujeme
také vybudování nového vchodu v zadní části
budovy. Ohlasy veřejnosti na naši novou „sta‑
rou“ budovu jsou kladné. Spokojeni jsou ur‑
čitě i pánové Jungmann a Komenský, kteří na

kolemjdoucí shlíží dolů z přední strany školy
již hezkou řádku let. Chtěli bychom tímto po‑
děkovat Obecnímu úřadu v Chlumčanech za
realizaci nové fasády a všech dalších úprav.
Své názory přidávají i naši nejstarší – žáci de‑
vátého ročníku:
„Budova školy je s novou fasádou světlejší.
Díky tomu vypadá i nověji. Škola získala úplně
jiný vzhled, vypadá optimisticky a při po‑
hledu na ni se nám vždy vykouzlí úsměv na
rtech.“

„Rekonstrukce fasády na starší školní bu‑
dově byl velmi dobrý nápad. Přestože trvala
dlouhou dobu, když jsme šli kolem a viděli, jak
se škola mění, byl to hezký pocit. Moc se nám
líbí i naleštěné hodiny. Nyní jsou obě budovy
opravené a myslíme, že máme nejhezčí školu
v okrese. Chodí se nám sem teď radostněji.“
„Nová fasáda na naší starší školní budově se
nám líbí. Byly vybrány pěkné barvy, které se
hodí k barvám novější budovy. Škola se nám
vyperlila. Těšíme se na jaro, až se její okolí
zazelená.“
„Myslíme si, že oprava fasády na naší staré
škole byl dobrý nápad. Oproti původnímu
stavu teď škola vypadá lépe. I rodiče, když jeli
kolem, říkali, že se škola povedla.“
Mgr. Jaroslava Říhová
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Školní florbal

Trenéři Jiří Zahálka a Petr Elsnic připravují v le‑
tošním školním roce 74 hráčů a hráček, rozdě‑
lených do sedmi družstev. Jsou to starší žáci
a žačky (8. a 9. ročník ZŠ), mladší žáci a žačky
(6. a 7. ročník), nejmladší žactvo (4. a 5. ročník)
a družstvo elévů (1. až 3. ročník).
Naše družstva se pravidelně účastní spor‑
tovních soutěží, které pořádá Asociace škol‑
ních sportovních klubů ČR, Florbalová unie ČR,
Bohemialiga malého florbalu a náš sportovní
klub (Chlumčanská florbalová liga a Okresní
liga malého florbalu). Některé soutěže jsou
postupové až po republikové finále, jiné mají
turnajovou formu, Blmf a Chfl jsou soutěže
dlouhodobé. V této sezoně jsme navázali na
úspěšnou spolupráci s Fbš Plzeň, nově koordi‑
nujeme činnost i se ZŠ Merklín.

Sportovní výsledky
a úspěchy našich družstev:
Do kvalifikace o republikové finále AŠSK se
probojovala nejstarší děvčata.
V okresním kole jsme vyřadili Přeštice (7:2),
Stod (10:0) a Žinkovy (5:4), v krajském kole
Nezvěstice (4:1), Dolní Bělou (4:0) a Klatovy
(5:0 a 3:0). V kvalifikaci jsme si nejdříve pora‑
dili s Týnem nad Vltavou (7:2), zastavilo nás až
družstvo Florbalové akademie Mladá Boleslav
(3:7). Vítězkám republikového finále z let 2014–
2017 a největším favoritkám pro letošní finále
jsme ale nedali nic zadarmo.
Do krajského finále postoupila i mladší
děvčata. V okrese porazila Přeštice (3:2 a 3:0),
Gymnázium Blovice (6:0), Žinkovy (5:0) a Cho‑

těšov (5:1). V krajském kole
nás bohužel zradily nájezdy
v semifinále s Tlučnou, po
remíze 0:0. Konečné 3. místo
je úspěchem.
V okresních kolech hrála
i družstva starších a mlad‑
ších žáků. I na těchto soutě‑
žích jsme nezvládli nájezdy
v klíčových zápasech a obsa‑
dili 3. a 5. místo.
Nejmladší žactvo se zú‑
častnilo soutěže ČEPS Cup
florbal pro 1. stupeň, kterou
pořádala Florbalová unie ČR.
V okresním kole vybojovali
chlapci 3. místo, děvčata
zvítězila. Krajské kolo v Plzni jsme dohráli na
3. místě. Vyřadili jsme postupně Přeštice, Stod,
Staňkov, Chodovou Planou a Dubí, těsně pro‑
hráli 3:4 se sportovní 33. ZŠ Plzeň a Měčínem.
Naše družstva hrají i malý florbal (3 hráči
a brankář). Starší žáci jsou na průběžném
3. místě v Bohemia lize malého florbalu, mladší
žáci vyhráli zahajovací turnaj.
V Chlumčanské florbalové lize hrajeme
úspěšně proti družstvům dospělých.
Vrcholem sezony pro nejmenší hráče
a hráčky bude Okresní liga malého florbalu,
kterou uspořádá náš školní sportovní klub
7. a 8. června 2018 v tělocvičně a na víceúče‑
lovém hřišti
Přijďte se podívat a fandit
ZŠ Chlumčany
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Kalendář akcí
DUBEN

KVĚTEN

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

1. 5.

15. 4. ŠSK ZŠ Chlumčany – Bohemialiga
malého florbalu – Rokycany.

5. 5. SDH Chlumčany – MÁJOVÉ POSEZENÍ
PŘI MUZICE.

21. 4. Myslivecké sdružení „OBORA“ –
UKLIĎME SVĚT – úklid černých sklá‑
dek ve spolupráci se ZŠ, obcí a širokou
veřejností.
26. 4. ŠSK ZŠ Chlumčany – okresní kolo – vy‑
bíjená dívky 3.–5. ročník ZŠ.
ŠSK ZŠ Chlumčany – McDonald‘s CUP,
okresní kolo v minikopané 1.–5. ročník
ZŠ – hřiště TJ Keramika
30. 4. SDH Chlumčany – STAVĚNÍ MÁJKY
v 16.00 před hasičskou zbrojnicí, občer‑
stvení zajištěno.

KPOZ – PRVOMÁJOVÝ POCHOD. Sraz
účastníků ve 13.00 hodin u ZŠ. Termín
bude upřesněn.

KLADENÍ VĚNCŮ K PAMÁTNÍKU
PADLÝCH.
12. 5. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v hasičské
zbrojnici SDH Chlumčany.
26. 5. TJ Keramika – Oddíl kopané – Chlum‑
čanské léto – RAMBANBÁN + AUŠUS.
Parket v areálu fotbalového hřiště.
KPOZ – I. ročník „Kuličkiády“ (termín
a místo bude upřesněno).
KPOZ – zájezd (termín a místo bude
upřesněno).

KPOZ – turnaj v nohejbalu na hřišti
u ZŠ.
KPOZ – setkání seniorů. Termín bude
upřesněn.

ČERVEN
2. 6. ZŠ – Den otevřených dveří.
KPOZ – výstava chlumčanských
zájmových spolků a organizací v ZŠ.
RC oHRÁTka – Slavíme Den dětí od
15.00 hodin.
7. 6.

ŠSK ZŠ Chlumčany – okresní liga ma‑
lého florbalu 1. – 5. ročník, tělocvična
ZŠ a víceúčelové hřiště ZŠ.

8. 6. ŠSK ZŠ Chlumčany – okresní liga ma‑
lého florbalu 1. – 3. ročník, tělocvična
ZŠ a víceúčelové hřiště ZŠ.
9. 6. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v hasičské
zbrojnici SDH Chlumčany.
TJ Keramika – Oddíl kopané – Chlum‑
čanské léto – AGNES ROCK. Parket
v areálu fotbalového hřiště.
10. 6. KPOZ – pouťové setkání s dechovkou.
Čas a místo bude upřesněno.
21. 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL‑
STVA OBCE od 19.00 hod.
23. 6. TJ Keramika – Oddíl kopané – Chlum‑
čanské léto – ODYSSEA. Parket v are‑
álu fotbalového hřiště.
Myslivecký spolek „OBORA“ – MYSLI‑
VECKÝ DEN, areál myslivny.
ZŠ Chlumčany – Letní koncert CHDS
Rarášci a Tamtamy.

Hradčanské adventní trhy – 2017
Dne 25. 11. 2017 jsme se již po sedmé sešli
na Hradčanských adventních trzích. Naši nej‑
menší za podpory manželů Sedláčkových na‑
cvičili pásmo vánočních koled, poté se rozsvítil
vánoční strom. Jako loňský rok i letos poputuje
vybraná částka na konto nadace Dobrý anděl.
Všem sponzorům, organizátorům, SDH Hrad‑
čany a návštěvníkům patří náš dík.
Adventní trhy však nebyly jedinou akcí na
Hradčanech. Tradičně proběhl Novoroční tur‑
naj v prší, byl masopustní průvod, Hradčanské
posezení s hudbou ve Snopoušovech, stavěla
se májka, zúčastnili jsme se akce Ukliďme
Česko, proběhly zde závody MTB biatlonu
a Talent Cupu, pořádal se lampiónový průvod
a jiné akce. Všem sponzorům, SDH Hradčany,
Obecnímu úřadu v Chlumčanech a hlavně or‑
ganizátorům děkujeme za podporu.
Hana Mudrová, předsedkyně osadního
výboru Hradčany

Chlumčanský občasník
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Životní podmínky 2018

ZIMNÍ
ZAMYŠLENÍ
Vážení spoluobčané.
Redakce Chlumčanského občasníku ob‑
držela před časem takové zvláštní bla‑
hopřání. Protože by ale toto blahopřání
určitě mohlo patřit i mnohým z vás, do‑
volte, abychom se s vámi o něj podělili.

Krajská správa ČSÚ
v Plzni
V Plzni dne 23. 1. 2018
Městský (Obecní) úřad
k rukám paní starostky, pana starosty

Životní podmínky 2018 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“ (EU-SILC), které navazuje
na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech, z nichž se
6 825 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci
domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování
je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech
ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli
ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením
šetření Životní podmínky 2018 Mgr. Evženii Siudovou, tel. 377612265, 731439313
a Ing. Vladislavu Toušovou, tel. 377612272.
Současně Vás prosím, abyste o organizování této akce informovali příslušnou pobočku
městské (obecní) policie.
Děkujeme předem za Vaši spolupráci

Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.
ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni

Blahopřeji!
Nám všem, kterým je mezi 45 a 80 lety.
Podle dnešních pravidel a zákazů bychom
my, děti narozené v 30., 40., 50., 60. letech,
neměli vůbec šanci na přežití.
Naše postýlky byly malované barvou, která
obsahovala olovo.
Neměli jsme žádné pro děti bezpečné
flaštičky na medicínu.
Žádné pojistky na okna a dveře, a když
jsme jezdili na kole/koloběžce, neměli jsme
helmy.
Pili jsme obyčejnou vodu z hadice a ne
z lahví.
Jedli jsme chleba se sádlem, pili limo‑
nády s cukrem, a protože jsme pořád lítali
někde venku, nebyli jsme obézní.
Z jedné flašky nás obvykle pilo několik,
ale všichni jsme to ve zdraví přežili.
Hodiny jsme se mořili a stavěli káry ze
starých nepotřebných věcí, jezdili jsme
z kopce, jen abychom pak přišli na to,
že jsme zapomněli na brzdu. Teprve po
několika přistáních v pangejtu jsme ji
přimontovali.
Brzy ráno jsme si šli ven hrát a přišli
domů, teprve až se venku rozsvítily lampy.
Rodiče si s námi užili pěkné nervy, ale
mobily neexistovaly, takže nebylo kam
volat.
Neměli jsme žádné Playstationy, Nin‑
tendo eller X
‑box– vlastně ani televizní
hry, žádných 99 televizních kanálů, žádný
surround
‑sound, počítače, chatrooms
a internet.
Měli jsme kamarády, byli jsme venku
a vyhledali jsme si je.
Neměli jsme žádná dětská hřiště, koupali
jsme se v rybnících a řekách, a když jsme
spadli ze stromu, řízli se, zlomili si ruku či
nohu, vyrazili si zuby, nikdo kvůli těmto úra‑
zům nebyl žalován.
Byly to úrazy a nikdo nenesl vinu – jen my.
Prali jsme se, měli jsme modřiny a boule,
ale naučili jsme se to překousnout.
Našli jsme si hry s tenisáky, s klacky, hráli
kuličky, čáru, pili ze studánek a jedli jsme
i trávu (hlavně šťovík).
I když nás druzí varovali, nevypíchli jsme
si oko.
Měli jsme volnost i odpovědnost, naučili
jsme se chovat a poradit si.
Zažili jsme velké štěstí – žili jsme jako děti.
redakce
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TJ KERAMIKA

CHLUMČANY
Oddíl kopané

NEKROLOG – Miroslav Levora
S hlubokým zármutkem sdělujeme, že nás
30. 1. 2018 ve věku 85 let navždy opustil dlou‑
holetý funkcionář fotbalového oddílu TJ Ke‑
ramika Chlumčany pan Miroslav Levora. Celý
svůj život zasvětil sportu, zejména fotbalu
v Chlumčanech. V našem oddíle hrál od žáků
přes dorost až po muže, za které poslední
zápas odehrál v roce 1960. Ve výboru fotba‑
lového oddílu pracoval v různých funkcích
od roku 1953 nepřetržitě celých 58 let, z toho
18 let jako jeho předseda. Až do konce roku
2011 vedl kroniku našeho oddílu. I po ukončení
činnosti ve výboru se o dění ve fotbalovém od‑
díle aktivně zajímal. Svým působením se tak
nesmazatelně zapsal do historie chlumčan‑
ského fotbalu. Nezapomeneme.
Výbor fotbalového oddílu
TJ Keramika Chlumčany

Oddíl tenisu

TENISOVÉ
AKTUALITY
Tenisový oddíl měl do dalšího roku své
činnosti velmi rychlý rozjezd. Již ve 2. led‑
novém týdnu došlo k dalšímu vylepšení

Člen oddílu Karel Hodinář prohlíží s pýchou
práci svých pracovníků na kurtech
tenisového areálu, které spočívalo v ná‑
hradě provizorního systému zachytávání
míčků mezi oběma kurty mnohem kom‑
fortnějším a hlavně trvalým řešením – in‑
stalací asi 2 metry vysokých kovových po‑
sunovacích zástěn po obou stranách kurtů
(k zabránění průletu míčů mezi kurty). Tyto
práce provedla firma V. P. O. KOVO, s. r. o.
a s výsledkem mohou být tenisté opravdu
spokojeni.

ZÁJEZD NA 1. KOLO FED CUPU
DO PRAHY
10.–11. 2. 2018

Po necelých 2 letech se české tenistky
v úvodním kole světové skupiny tenisového
Fed Cupu opět střetly s nebezpečnými Švý‑
carkami. Tentokrát jsme ale nemuseli ces‑
tovat do dalekého Luzernu, neboť utkání se
uskutečnilo v pražské O2 aréně. Již počátkem
prosince jsme proto pořídili v předprodeji
celkem 4 permanentky na oba dny (každou
z nich v ceně 1 190 Kč). A udělali jsme dobře,
protože brzy bylo vyprodáno. Dohodli jsme se,
že sobotního programu se zúčastní řidič Karel
Hodinář, Jiří Koláček, Ivo Regner a Miro‑
slav Švátora a nedělní dohrávce budou pří‑
tomni Jiří Vaněček, Ivana Milotová a Klára
Kašparová‑Květoňová. A protože Karel ob‑
vykle myslí na všechno, s předstihem provedl
na oba hrací dny i rezervaci parkovacího místa
v bezprostřední blízkosti haly. Cesta proběhla
naprosto hladce – za necelou hodinku jsme
dorazili z Chlumčan do Zličína, kde jsme si
vychutnali v restauraci KFC vyhlášené kuřecí
speciality a po průjezdu tunelem Blanka jsme
brzy zaparkovali u haly. Po absolvování ob‑
vyklé prohlídky při vstupu do arény (tentokrát
jsem na rozdíl od Ostravy bez potíží pronesl
i nově pořízený kompaktní fotoaparát Sony)

Petra Kvitová je opět ve formě, v jaké ji známe
a po vstupu do útrob arény jsme si v rámci do‑
držování pitného režimu zakoupili čepovaný
Staropramen a do začátku utkání (13.30 hod.)
nám zbyl dostatek času i na prohlídku a nákup
tenisového zboží, suvenýrů apod. Pak jsme vy‑
jeli pohyblivými schody do 2. patra arény a vy‑
hledali dle vstupenky příslušný sektor a řadu –
sice téměř až pod střechou, ale s velmi dobrým
výhledem na kurt na úrovni jedné ze základ‑
ních čar. Nominace českých tenistek pod ve‑
dením Petra Pály se tentokrát obešla bez pře‑
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B. Bencicová ještě netušila, co ji proti Báře čeká

K. Hodinář, J. Koláček, I. Regner a M. Švátora

J. Vaněček v hledišti s děvčaty – Klárou a Ivanou

kvapení a nabídla nejsilnější možné složení
v čele s 5. hráčkou světa Karolínou Plíškovou,
Petrou Kvitovou, Barborou Strýcovou a Lucií
Šafářovou. Krátce před losováním sice Karo‑
lína vypadla z důvodu nemoci, ale i bez ní byly
naše ženy favoritkami utkání. Pokud byly před
utkáním nějaké obavy z formy švýcarské cizi‑
necké legie, české tenistky je rychle rozptýlily
a daly soupeřkám jasně na vědomí, že na české
půdě se nevyhrává. Po slavnostním zahájení
a hymnách nastoupila na kurt Petra Kvitová,
které se postavila hrdinka fedcupového semi‑
finále z roku 2016 Viktorija Golubicová. Ta sice
vynikajícím jednoručným bekhendem a vý‑
borným pohybem po dvorci s minimálním po‑
čtem chyb dlouho trápila i Kvitovou, která však
v pravý čas zabrala a úvodní duel rozhodla ak‑
tivní a riskantní hrou v závěru 3. setu. Úspěch
Kvitové určitě nabudil i Barboru Strýcovou,
která velmi soustředěnou a takticky vyspělou
hrou nedala mírně favorizované Belindě Ben‑

cicové příliš šancí a ve 2 setech získala našim
barvám uklidňující vedení 2:0. Po skončení so‑
botního programu jsme ještě využili možnosti
pořízení společné fotky z akce a spokojeni
s výsledkem i zážitky se vydali domů. Nedělní
zápasy už pak jen potvrdily naše vítězství, když
Petra Kvitová svým výsledkem proti Bencicové
přesně okopírovala sobotní výsledek Strýcové.
Za rozhodnutého stavu pak dostaly v závěreč‑
ném deblu příležitost Šafářová se Strýcovou,
které sice dobře začaly, ale v super tiebreaku
3. sady nakonec prohrály o 2 míče, čímž došlo
ke korekci konečného výsledku utkání na 3:1.
Semifinálovým soupeřem našich tenistek
bude Německo, které i ve značně oslabené
sestavě dokázalo vyhrát 3:2 na půdě loňského
finalisty Běloruska. Dnes už víme, že si nás
Němky koncem dubna pozvou na antuku do
stuttgartské Porsche arény a že v nominaci
domácího týmu tentokrát nebudou chybět
Angelique Kerberová či Julie Goergesová. Lze

tedy očekávat velmi vyrovnané utkání a o to
víc už se na výjezd do Německa těšíme.
Výsledky 1. kola Fed Cupu 2018:
Česká republika × Švýcarsko 3:1
Petra Kvitová × Viktorija Golubicová
6:2, 1:6, 6:3
Barbora Strýcová × Belinda Bencicová
6:2, 6:4
Petra Kvitová × Belinda Bencicová
6:2, 6:4
Lucie Šafářová, Barbora Strýcová ×
Timea Bacsinszká, Jil Teichmannová
6:1, 4:6, 8:10

Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany

Dámy a pánové, běžci a neběžci, chodci a důchodci,
i Vy ostatní
S nesmírnou radostí si Vám dovolujeme
oznámit, že stopy běžeckého spolku
Seal’s RUN opět můžete spatřit na nejrůz‑
nějších místech a mnohdy i jinde. Spatříte
je dokonce i na místech, kde dříve k vidění
nebyly.
Pokud stopy nikde nespatříte, je čas na‑
vštívit očního lékaře, neb tým Seal’s RUN
pracuje dnem i nocí na tom, aby se nesma‑
zatelně vryl do Vašich myslí. Zejména pak
pozitivně.
Sportovní nadšenci správně propukají
v jásot v předtuše nových závodů. A jásají
oprávněně. Letošní rok přinese několik novi‑
nek, zlepšováků a vychytávek. Krom nových
tratí a překážek jsou to i nové druhy závodů.
Naprostou novinkou je překážkový zá‑
vod ve štafetovém podání nazvaný „Tulení
spřežení“. V tříčlenném týmu se bude muset
s krátkou, sprinterskou tratí vyrovnat každý
sám, ale zároveň budete hoblovat za celý
tým.
Máte‑li navíc nervy z ocele, můžete po‑
měřit síly přímo s organizátory závodu a ze‑
směšnit je před zraky všech ostatních účast‑
níků a škodolibých diváků. Taková výzva se
nedá odmítnout.

Dalsí novinkou je noční běh skrývající se
pod názvem „Kasiopea“. Kdo by se nechtěl
plahočit v noci lesem, sám, přes překážky
a trochu se u toho bát? Přijďte si na krátké
trati vyzkoušet nástrahy překážkového
běhu, které neuvidíte na vlastní oči.
Poslední třešničkou na dortu jsou dět‑
ské závody. Na své si přijdou jak předško‑
láci, tak i dorostenci. Délky tratí a obtížnost
překážek budou úměrné věku. Přijďte una‑
vit potomky a vypít něco zlatavého moku.
V pivovaru Bizon připravili sládkové závodní
speciál „Tulení pot“. To musíte ochutnat!
Na každého doběhnuvšího závodníka
čeká v cíli kovová medaile. Slibujeme, že bu‑
dou vykoupené slzami, krví a potem. Nee,
teď přeháníme. Ale zadarmo rozhodně ne‑
budou. Přijďte se přesvědčit a dokázat sami
sobě, že ve Vás dřímá bojovník, který pře‑
kážkám neuhýbá. Pojďte běžet tomu štěs‑
tíčku naproti. Odměnou Vám bude slastný
pocit vítězů, neb v našem závodě neexistuje
poražených!
Šanci máte 25.–26. 5. 2018 ve Stodě
a 28. 9. 2018 v Měčíně.
Tuleň s námi a zlé pryž!
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Oddíl badmintonu

Zprávy z oddílu badmintonu prosinec 2017–březen 2018
Zimní období je v našem oddílu vždy velice
pestré a plné akcí, turnajů a mistrovských
utkání. Tak tomu bylo i na konci roku 2017, kdy
tři naše družstva měly rozehranou soutěž a da‑
řilo se střídavě.
Z výsledků:
KERAMIKA CHLUMČANY „A“ × SKB ČESKÝ
KRUMLOV „B“ 2:6, Body: K. Kabátová, dvouhra
a čtyřhra žen Z. Krausová–K. Kabátová
KERAMIKA CHLUMČANY „A“ × S. DOU
BRAVKA „A“ 1:7 Bod: čtyřhra Takáč K.–Uhlík M.
KERAMIKA CHLUMČANY „C“ × KERAMIKA
CHLUMČANY „B“ 1:3 Body: Kočincová T. dvou‑
hra a za hosty MIX Majer L.–Štenglová G. dvou‑
hra Majer R. a čtyřhra Majer R.–Majer L.

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

KERAMIKA CHLUMČANY „C“ × BÍLÁ HORA 0:4
KERAMIKA CHLUMČANY „B“ × SK JUPITER „A“
2:2 Body: Majer L. dvouhra a čtyřhra Majer L.–
Majer R.
SK JUPITER „B“ × KERAMIKA CHLUMČANY „C“
3:1 Bod: MIX Majer A.–Kočincová T.
TJ BÍLÁ HORA × KERAMIKA CHLUMČANY „B“
0:4 Body: MIX Vaněček J.–Bártová Z., dvouhra
Majer R.–Zacharová L. a čtyřhra Majer L.–Majer R.
TJ BÍLÁ HORA × KERAMIKA CHLUMČANY
„A“ 6:2 Body: dvouhra Dobrovolný J. a čtyřhra
Takáč M.–Dobrovolný J.

USK PL. „B“ × KERAMIKA CHLUMČANY „A“ 6:2,
dvouhra Kabátová K., Takáč R.
SK JUPITER „B“ × KERAMIKA CHLUMČANY „B“
1:3 body: Mix Vaněček J.–Bártová Z. dvouhra
Zacharová L.
čtyřhra Majer R.–Vaněček J.
TJ BÍLÁ HORA × KERAMIKA CHLUMČANY „C“
3:1, čtyřhra Majer A.–Zápotocký D.
S. DOUBRAVKA „B“ × KERAMIKA CHLUM‑
ČANY „A“ 7:1 dvouhra Takáč R.
SK JUPITER × KERAMIKA CHLUMČANY „B“ 3:1
dvouhra Zacharová L.
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restaurace. Byli oceněni
nejlepší hráči roku 2017:
mladší žáci – Dvořá‑
ková A., starší žáci – Zá‑
potocký D. a Kočincová T.,
dorost – Kabátová K.
Nejlepším hráčem roku
2017 se stal Petr Kovařík „A“.
Nejlepším trenérem roku
2017 se stal Dobrovolný J.
a v družstvech „B“ celek –
pětinásobný vítěz Oblast‑
ního přeboru skupiny „M“.
Po základní části se naše oddíly „A“
i „C“ umístily na 6. respektive na
5. místě svého Obl. př.
Družstvo „B“ vyhrál základní část
a do play-off šel z 1. místa.
Na konci roku 2017 jsme uspořádali
Vánoční turnaj pro naše děti ve třech
věkových kategoriích. Šlo o turnaj
rodič-žák, mezi nejmladšími vyhrála
dvojice otec+dcera Maškovi P. a Si‑
mona. Další kategorie vyhrála dvojice
Hrnčá, M. A. Dvořáková A. V poslední
kategorii vyhrál otec+syn Zápo‑
tocký J. a David. Všem gratulujeme!

Za odd. badm. sepsal př. J. Vaněček

Dne 7. 1. 2018 vyjela skupina našich mlad‑
ších žáků na turnaj do Aše. Děkujeme oddílu
kopané, který nám umožnil vypůjčení tranzitu
na tyto účely. Poděkování především patří
panu Milanovi Samkovi.
Na turnaji se umístila pouze Samková N.,
která obsadila bronzové 3. místo.
Gratulujeme!

Hrálo se na dvou místech v Dobřanech,
kde hráli starší žáci a v Chlumčanech, tam
hráli mladší žáci. Dohromady hrálo 17 dvojic.
Všichni si určitě turnaj velmi užili a odnesli si
i něco pod vánoční stromeček. Jejich spokoje‑
nost byla odměnou pro pořadatele a za to díky
všem.
Dne 28. 12. 2017 jsme uspořádali spolu
s oddílem tenisu již 17. ročník Vánočního tur‑
naje ve stolním tenise pro dospělé. Účastnilo
se 16 hráčů a 1. místo obhájil loňský vítěz Petr
Šesták z Dnešic, který vyhrál i čtyřhru spolu
s Prosserem B. Turnaj se velmi vydařil a i letos
ho budeme pořádat.
Dne 6. 1. 2018 se uskutečnila v Restauraci
Bílá Růže v Chlumčanech Výroční členská
schůze oddílu badmintonu. Průběh slavnost‑
ního jednání více než 40 pozvaných přispěla
ke kladnému závěru a to i díky vřelé obsluze

Finálový turnaj jsme v Plzni odehráli v se‑
stavě Majer L., Vaněček J., Bártová Z. a Zacha‑
rová L. V základní části pomohli ještě Majer R.
a Štenglová G., Pitter P. Všem moc děkujeme!!!
V nejbližší době nás čeká turnaj v Radoni‑
cích u Prahy, poté v Klatovech a v Karlových Va‑
rech. O dalších úspěších a zajímavostech z od‑
dílu badmintonu vás budu informovat příště.
Velké poděkování patří všem přátelům na‑
šeho sportu, sponzorům, škole, obci a všem
příznivcům, kteří jsou stále nakloněni na naši
stranu.
Přejeme si všichni, aby se podmínky pro náš
milovaný sport zlepšily, abychom nemuseli za
ním jezdit do Dobřan, ale mohli využívat pro‑
story určené v Chlumčanech.
Závěrem je tedy myšlenka a pozastavení se
v dnešním shonu, že sport nám musí přinášet
potěšení a ne starosti jak dopravíme své děti
na tréninky. TO SI ALE MYSLÍM, ŽE JE PODNĚT
PRO JINÉ???

Začátkem února a března vyrazili naši
žáci na velký turnaj do Radonic u Prahy. Dne
10. 2. 2018 na turnaji v Malesicích získala
3. místo ve čtyřhře Kabátová K. a 3. místo
přivezli i žáci z turnaje v Hamru u Prahy, kde
získal 3. místo ve čtyřhře Rataj F. a ve dvou‑
hře Dvořáková A. Dne 10. 3. 2018 na turnaji
v Hamru u Prahy si úspěch zopakovala Dvo‑
řáková A., když skončila třeří ve čtyhře. Všem
blahopřejeme!!!
Poslední oddílovou akcí bylo 17. března
play‑ off pro naše „B“ družstvo v Plzni. V semi‑
finále vyhrálo nad celkem z Bílé Hory Plzeň 3:0
a postoupilo do finále. Bodoval Mix Majer L.–
Bártová Z. ve dvouhře Zacharová L. a čtyřhře
Vaněček J.–Majer L. Dvouhra mužů se již hrát
nemusela a nás čekal stejně jako vloni „A“ ce‑
lek SK JUPITER Plzeň. Výhrou 3:1 jsme zopa‑
kovali stejný výsledek z minulého play
‑ off
v Klatovech. Body získal ve dvouhře Majer L.
a Zacharová L. Rozhodující 3. bod pak ve čtyř‑
hře Majer L.–Vaněček J.
Naše družstvo získalo ve své skupině ob‑
lastního přeboru již neuvěřitelný 6. titul v řadě
a to v konkurenci jen s plzeňskými celky.
Gratulujeme!

PNEUSERVIS
ROMAN VACHL
Komenského 506, CHLUMČANY


PNEUSERVIS pro osobní a nákladní
automobily,

 možnost uskladnění pneumatik,
 prodej pneumatik (např.
Brillantis 175/65R14 – 870 Kč,
Brillantis 185/60R14 – 950 Kč,
Brillantis 195/65R15 – 1100 Kč,
Brillantis 165/70R14 – 870 Kč,
Barum 205/55R16 – 1270 Kč)



SERVIS nákladních automobilů,



VÝKUP EUR PALET
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