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ZDARMA do Vašich schránek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme na konci letošního roku a počasí nám
opět nepřeje navodit tu správnou zimní, před‑
vánoční Ladovskou atmosféru. Alespoň ta‑
kovou, jakou jsme krátce zažili letos na konci
listopadu.
Ale ještě k odpovědím našich občanů na
téma „co chybí občanům v Chlumčanech“.
Z odpovědí bych usoudil, že jednoznačně
vede „mít v obci koupaliště“! Přiznám se, že
hned v prvním funkčním období jsme se
vážně zabývali myšlenkou na vybudování pří‑
rodního koupaliště. A tenkrát nám k tomu na‑
pomáhala i situace okolo vodních ploch. Bylo
to na podzim 2002 po letních ničivých zápla‑
vách. Byly vypsané dotační tituly na protipo‑
vodňová opatření. Nechali jsem si zpracovat
revitalizaci celého území naší obce, které se
týkalo všech třech rybníků – Ovčinské, Hráze
a Zelenky. Pro přírodní koupaliště byl zcela
logicky vybrán rybník Ovčinská. Nachází se
na okraji obce, není ničím znečišťován a je na‑
pájen z vrtů z polí nad obcí. Proto byl k Hrázi,
která již byla v majetku obce, koupen ještě
rybník Ovčinská. I když Rybník Zelenka není
náš majetek, v rámci dotačního titulu a revi‑
talizačního projektu mohl být také zařazen
do této akce. Byly odebrány vzorky bahna ze
všech rybníků na rozbor, dokonce byla do‑
mluvena i skládka, kam by se vytěžené bahno
vozilo. No prostě jsme dělali všechno proto,
abychom splnili všechny body dotace. Veškerá
naše snaha a úsilí ale ztroskotalo na jediné
věci – a tou byl souhlas od majitelky jednoho
úzkého pruhu pozemku přes rybník hráz. Tato
majitelka dávno před tím zemřela a do této

doby nebyly dořešeny majetkové vztahy. A od
té doby nebyla vypsána žádná dotace, které
by se dalo využít pro tuto akci, a která by při‑
nesla kýžené milióny pro odbahnění rybníků
a vzniku přírodního koupaliště. A ještě jeden
ukazatel – ten nejdůležitější a tím je dostatek
kvalitní nezávadné vody.
Dalším podnětem od občanů je přítomnost
kavárny nebo cukrárny. Jen bych chtěl připo‑
menout, že naše obec má cca 2 400 obyvatel
a dost dobře si nedovedu představit, že majitel
výše jmenovaných zařízení by z provozu profi‑
toval a uživil by se. Vždyť jsou v bezprostřed‑
ním okolí naší obce města, které mají několika‑
násobně více obyvatel, daleko větší spádovost
a i tam mají problémy s udržením takovýchto
zařízení.
Posledním podnětem v naší anketě je chy‑
bějící sál. O tomto nedostatku víme. Víme
jaká je neutěšená situace okolo kulturního
vyžití a pořádání společenských akcí v naší
obci. Na tomto místě bych chtěl všechny oby‑
vatele naší obce ubezpečit, že děláme vše
proto, aby navržená a vyprojektovaná stavba
byla co nejdříve stavebně povolena a začalo
se s její realizací.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnan‑
cům obecního úřadu za odvedenou a mnohdy
i nelehkou práci. Poděkování samozřejmě pa‑
tří také všem zastupitelům naší obce za vyko‑
nanou práci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem hodně
zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti, aby se
všechna Vaše přání a plány v roce 2016 splnily,
aby následující rok byl pro všechny jen rokem
šťastným a radostným.
Jiří Kučera
starosta

Vydává obec CHLUMČANY

Svá životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V prosinci

Jaroslava Michalová (U Keramičky)
Anna Fořtová
Zdeněk Ptáček

V lednu

Ladislav Červenka
František Sebránek
Marie Vorlová
Miroslav Levora
Ludmila Piklová
Marta Kozáková
Marie Kohoutová
Karel Majer
Václav Kuběna

V únoru

75 let
82 let
84 let

75 let
80 let
81 let
83 let
83 let
83 let
84 let
87 let
87 let

Růžena Krpejšová (Hradčany)
75 let
Jiří Benedikt
75 let
Zdena Svobodová
80 let
Josef Toman
81 let
Jarmila Bártová
83 let
Václav Šesták (Hradčany)
83 let
Soňa Tykvartová
84 let
Ladislav Kalina
84 let
Zdeňka Fládrová
85 let
Anna Levorová
90 let
Srdečně blahopřejeme!
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ANKETA
Vážení spoluobčané.
V této anketě se Vás budeme dotazovat na Vaše názory na poslední nevyčerpané téma z předchozích anket, které zní:

„Co si myslíte o změnách v sídlišti za posledních pět roků?“
Co si myslíte o změnách v sídlišti za posledních pět roků?
MIROSLAV ŠPAČEK 53 let – OSVČ
Žiji sice v RD, ale do bytových domů v sídlišti
chodím na montáže v rámci své profese. Změn
k lepšímu v sídlišti si podle mého názoru ne‑
lze nevšimnout, ale nejsem si jist, jestli si toho
všichni obyvatelé sídliště patřičně váží.
VĚRA ŽIVNÁ 68 let – důchodkyně
V Chlumčanech trávím z roku zhruba jen polo‑
vinu, ale změn v sídlišti si samozřejmě všímám
a vítám je.
ANNA ŽIVNÁ 72 let – důchodkyně
Mně se líbí všechno, co se zde udělalo a na nic
si nemůžu stěžovat.
Ing. JOSEF DOUBEK 71 let – důchodce
Jsem toho názoru, že změny v sídlišti jsou ku
prospěchu občanů a jak je již patrné, přispívají
k jeho lepšímu vzhledu.
VĚRA HAVLÍČKOVÁ 55 let – učitelka v MŠ
Bydlím, jak se říká ve starém sídlišti a líbí se
mi zateplené fasády bytových domů. Jen mě
mrzí, jak už jsou některé z nich poničené. Co
mně vadí, jsou psí exkrementy, kam se člověk

podívá, a myslím, že by do budoucna nebylo
od věci přidat do sídlišť více odpadkových
košů a to nemyslím jen ty se sáčky pro psy.
VERONIKA PÖNDLOVÁ 23 let – rodičovská
dovolená
V sídlišti žiji, líbí se mi, ale co se mi vážně ne‑
líbí, jsou všude přítomné nedopalky z cigaret
a psí exkrementy.
JAN WEBER 41 let – IT specialista
Já bydlím s rodinou v Novém Sídlišti, kde
kvituji s povděkem vybudování parkova‑
cích míst za kotelnou a líbí se mi i zateplená
fasáda budovy, kde sídlí Česká pošta. A pro‑
tože vím o záměru obce provést kompletní
rekonstrukci sídliště, tak mi nezbývá než po‑
přát obci, aby se celou akci podařilo zdárně
realizovat.
MICHAELA ŠIMÁNOVÁ 31 let – rodičovská
dovolená
Moc se mi líbí barevné fasády bytových domů.
Chápu, že parkovací místa jsou potřebná, ale
na druhou stranu nám budování parkovacích
míst ubírá zeleň, kde by si mohli hrát naše
děti a tak doufám, že se podle příslibu v příš‑
tím roce dočkáme dětských hřišť.

HANA VEITOVÁ 37 let – osobní asistentka
podnikatele
Bydlíme s rodinou v RD a do sídliště chodím
jen sporadicky. Nicméně se mi velice líbí za‑
teplené fasády bytových domů a celý vzhled
sídliště na mě působí příjemně.
ZDEŇKA KNĚZOVÁ 30 let – rodičovská
dovolená
Mně se také sídliště v současné době líbí, ale
přimlouvala bych se za rozmístění většího po‑
čtu laviček.
Vážení spoluobčané.
Těmito odpověďmi 10 náhodně vybraných re‑
spondentů, byla prozatím vyčerpána všechna
témata, která jste v minulých anketách sami
navrhli. Nežli bude zvolen další jiný okruh
témat, tak si na nějaký čas od této ankety od‑
počneme, a vy nás dál směle upozorňujte na
to, co by se v naší obci mělo zlepšit, či změnit.
V tomto vydání, vám ve svém příspěvku ještě
odpoví pan starosta na dotazy z minulé ankety.
Jeho odpovědi se budou týkat veřejného kou‑
paliště, kavárny a výstavby tanečního sálu.

Redakce

Komise pro občanské záležitosti
Komise pro občany Chlumčan a Hradčan uskuteč‑
nila 31. 10. 2015 zájezd do Bečova nad Teplou a Vá‑
nočního domu v Doubí u Karlových Varů. Zájezdu
se zúčastnilo více než 50 lidí. V Bečově jsme si pro‑
hlédli zámek s relikviářem sv. Maura, ve Vánočním
domě nás již pohltila vánoční atmosféra.

Opustili nás

Vzpomínáme!

V říjnu

Emanuel Voler
Helena Markovičová
Oldřich Rež

V listopadu

František Vokoun
Eva Kozlová
Zdeněk Siebr

15. 11. 2015 proběhl lampionový průvod. Před
lampionovým průvodem jsme shlédli vystoupení
historického šermu a lampionový průvod byl na
náměstí ukončen ohnivou show.
93 let
75 let
68 let

26. 11. 2015 jsme v hasičské zbrojnici přivítali
nadcházející advent přípravou adventních věnců
a svícnů.
27. 11. 2015 se konalo v Kolně tradiční setkání seni‑
orů. K tanci a poslechu hrála skupina Asfalt.

44 let
51 let
77 let

Edita Havlíčková, 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.

28. 11. 2015 jsme v naší základní škole přivítali 10
nových občánků Chlumčan. Všem přejeme do
vínku hodně zdraví a krásný, spokojený život.
5. 12. 2015 se sešli na chlumčanském hřišti všichni
čerti z Chlumčan a spolu s Mikulášem a Andě‑
lem v pekelské bráně na náměstí nadělili dětem
dárečky.
Za KPOZ
Bc. Jaroslava Kaderová

Chlumčanský občasník
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CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
ČÁST 16. – REKORDNÍ SNĚHULÁK

Sněhovou nadílkou chudé zimy posledních
let daly téměř zapomenout na rekord, který
se v Chlumčanech podařilo pokořit před de‑
seti roky a se sněhem měl společného na‑
prosto vše.
Únor roku 2005 byl na sníh opravdu bohatý
a navíc dlouhodobě mrzlo. S nápadem vyu‑
žít ideální zimní čas k vytvoření originálního
rekordu přišel pan Pavel Bednář a společně

s Jiřím Šebkem se oběma brzy podařilo k re‑
alizaci přesvědčit asi třicítku dobrovolníků.
Za místo stavby byla vybrána jindy travnatá
plocha před hostincem U BÍLÉ RŮŽE. Právě
sem bylo z parkoviště keramických závodů
navezeno dostatečné množství sněhu. Do
dřevěného bednění byly postupně napěcho‑
vány 33 m3 sněhu. Vše bylo ještě proléváno
vodou z hasičské cisterny. Nebývalou aktivitu
místních mužů sledovalo nejen množství
místních spoluobčanů a dětí, ale zpravodaj‑
ský vstup zde natáčela i reportérka komerční
celostátní televize.
Po rozebrání bednění se začal rodit ko‑
nečný tvar. Protože se této úpravy ujal teh‑
dejší populární místní recesista a umělec Petr

Gibson Levora, nezrodil se pod jeho rukama
sněhulák, ale obstojná sněhulačka.
Po oficiálním přeměření měřila tato ledová
dáma 602 cm a na televizní obrazovky se
stejného dne večer dostala dokonce do hlav‑
ního zpravodajství. Památný televizní vstup,
ve kterém se vysílený iniciátor Pavel Bednář
zmohl pouze na větu: „Hasiči nám pomáhají“,
dodnes probouzí úsměv u všech zúčastně‑
ných. Vše se odehrálo dne 26. února 2005.
Certifikát o vytvoření českého rekordu z pel‑
hřimovské agentury Dobrý den dorazil do
Chlumčan o několik dní později.

Ladislav Bechyňský
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Halloween – Putování za strašidýlkem

Rádi bychom poděkovali RC
OHRÁTKA, jmenovitě manže‑
lům Novotným, ale samozřejmě
i všem pomocníkům, kteří opět
připravili úžasnou podívanou
pro všechny, kteří se přišli
podívat.
Dne 31. 10. 2015 se totiž
u nich na zahradě, kde je i areál
RC Ohrátka, a nejen tam, konalo již několikáté Helloweenské show –
Putování za strašidýlkem.

Recepty

Pro ty, kteří se této akce nikdy nezúčastnili, musíme vysvět‑
lit, že jde o opravdu strašidelnou stezku, kde musí malí i velcí
překonávat různé nástrahy, a to např. cestu hřbitovem, přes
lávové jezero až k drakovi, navštívit čarodějnici a duchové na
Vás vykukují ze všech stran. Nechybí ani peklo a Harry Potter.
A to zdaleka není vše, co zde můžete vidět a zažít.
Jako vždy bylo vše dotaženo do nejmenších detailů a ne‑
chybělo ani výborné občerstvení. My jsme si to s kluky ná‑
ramně užili a věříme, že i všichni ostatní.
Už se moc těšíme na příští rok 
Veronika, Jeník a Adámek Zíbarovi

Chlumčanský občasník
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KALENDÁŘ AKCÍ V CHLUMČANECH PRO ROK 2016
LEDEN

1. 1.

Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) – NOVOROČNÍ POCHOD k rybníku „Šavlice“.
Sraz účastníků ve 13.00 hodin u základní školy.

1. 1.

Klub biatlonu – NOVOROČNÍ STŘÍLENÍ, střelnice na vrchu.

2. 1.–14. 1.

ZŠ – Tříkrálová sbírka.

9. 1.

CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ LIGA –
3. kolo základní části Florbalové ligy od 9.00 v tělocvičně ZŠ.

9. 1.

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

16. 1.

Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2016
Lhota–Chlumčany od 12.00 hodin v Plzni na Sencu.

23. 1.

Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2016
Chlumčany–Měčín od 12.00 hodin v Plzni na Sencu.

23. 1.

SDH Chlumčany – TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
od 20.00 hodin v KD ve Vstiši. K tanci a poslechu hraje skupina „SKALANKA“.

30. 1.

Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2016
Dynamo ZČE „A“–Chlumčany od 10.00 hodin v Plzni na Sencu.

30. 1.

CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ LIGA –
4. kolo základní části Florbalové ligy od 9.00 v tělocvičně ZŠ.

6. 2.

Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2016
Senco–Chlumčany od 12.00 hodin v Plzni na Sencu.

13. 2.

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

13. 2.

SDH Chlumčany – MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ.

20. 2.

Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2016
Chlumčany–Vejprnice od 12.00 hodin v Plzni na Sencu.

27. 2.–28. 2.

Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2016
Zápasy o umístění od 12.00 hodin v Plzni na Sencu.

27. 2.

CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – vyřazovací část –
čtvrtfinále a semifinále Florbalové ligy od 9.00 v tělocvičně ZŠ.

5. 3.

Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2016
Zápas o 3. místo od 14.00 hodin.
Zápas o 1. místo od 16.00 hodin.

5. 3.

SDH Chlumčany – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
od 15.00 v restauraci „U Bílé Růže“.

5. 3.

SDH Chlumčany – MAŠKARNÍ BÁL
od 20.00 v restauraci „U Bílé Růže“, hraje skupina „ÁGNES ROCK“.

12. 3.

CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – vyřazovací část –
finále a vyhlášení výsledků Florbalové ligy od 9.00 v tělocvičně ZŠ.

12. 3.

ČZS – výroční členská schůze s přednáškou.
V průběhu roku plánuje ČSZ v Chlumčanech zájezd na některou z výstav, nebo kulturní akci
a uspořádat soutěž – nejkrásnější okno, nebo balkon ve 3 kategoriích. Termíny těchto akcí budou upřesněny.

ÚNOR

BŘEZEN
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KALENDÁŘ AKCÍ V CHLUM
12. 3.

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

14. 3.–18. 3.

KPOZ – zdobení kraslic (datum konání bude upřesněn).

19. 3.

Oddíl kopané – přípravný zápas Chlumčany–Tlučná od 14.00 hod.

26. 3.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–Dlouhá Ves od 15.00 hod.

31. 3.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 hod.
Klub biatlonu – Mini 3 gun ve spolupráci s IPSC Přeštice a SSK Dobřany, bude upřesněno.

DUBEN

2. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–Lhota od 10.00 hod.

3. 4.

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

9. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–Strážov od 16.30 hod.

9. 4.

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

15. 4.

KPOZ – SETKÁNÍ SENIORŮ.

16. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–Dobřany od 10.00 hod.

16. 4.

Myslivecký spolek OBORA – UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
úklid černých skládek ve spolupráci se ZŠ, obcí a širokou veřejností.

17. 4.

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

23. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–Merklín od 17.00 hod.

26. 4.

ŠSK ZŠ Chlumčany – okresní kolo – vybíjená dívky 1. stupeň ZŠ.

26. 4.

ŠSK ZŠ Chlumčany – McDONALD‘S CUP
okresní kolo v minikopané 1. stupeň ZŠ – hřiště TJ Keramika

30. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–Měčín od 17.00 hod.

30. 4.

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

1. 5.

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

7. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–Stod od 10.00 hod.

7. 5.

SDH Chlumčany – MÁJOVÉ POSEZENÍ PŘI MUZICE
od 13.00 hod. před hasičskou zbrojnicí spojené s návštěvou veteránů.

7. 5.

KLADENÍ VĚNCŮ K PAMÁTNÍKU PADLÝCH.

8. 5.

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

14. 5.

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

14. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–Losiná od 17.00 hod.

15. 5.

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

KVĚTEN

Chlumčanský občasník
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MČANECH PRO ROK 2016
21. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–Střížovice od 10.00 hod.

21. 5.

ZŠ – Den otevřených dveří.

22. 5.

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

28. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–Starý Smolivec od 17.00 hod.

28. 5.

Oddíl kopané – taneční zábava na koupališti v Horní Lukavici.
Čas a kapela bude upřesněno.

28. 5.

SDH Chlumčany – DĚTSKÝ DEN –
Cesta z pohádky do pohádky od 15.00 před HZ.
KPOZ – ZÁJEZD (termín a místo bude upřesněno).

ČERVEN

4. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–Sl. Spoje od 10.00 hod.

5. 6.

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

11. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–Chanovice od 17.00 hod.

11. 6.–12. 6.

ZŠ – Pouťová výstava dětských prací.

11. 6.

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

12. 6.

KPOZ – pouťové setkání s dechovkou.

18. 6.

SDH Chlumčany – Oslavy 125 let SDH Chlumčany.

19. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „B“–Blovice „A“ od 17.00 hod.

23. 6.

ŠSK ZŠ Chlumčany – florbal, okresní kolo – 1. stupeň ZŠ 4.–5. ročník.

23. 6.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 hod.

24. 6.

ŠSK ZŠ Chlumčany – florbal, okresní kolo – 1. stupeň ZŠ 1.–3. ročník.

25. 6.

Myslivecký spolek OBORA – MYSLIVECKÝ DEN
areál myslivny od 18.00 hodin.
Klub biatlonu – Region. závod Č. P. v letním biatlonu, bude upřesněno.
ZŠ Chlumčany – Letní koncert CHDS Rarášci a Tamtamy v kapli.

ČERVENEC

9. 7.

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

13. 8.

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

19. 8.

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

20. 8.

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

20. 8.

Klub biatlonu – Den otevřených dveří na střelnici.

SRPEN
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KALENDÁŘ AKCÍ V CHLUMČANECH PRO ROK 2016
ZÁŘÍ

10. 9.

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

28. 9.

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

ŘÍJEN

8. 10.

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

13. 10.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 hod.
KPOZ – DRAKIÁDA (termín bude upřesněn).
ŠSK ZŠ Chlumčany – uspořádání okresního přeboru v přespolním běhu v Chlumčanech. Termín bude upřesněn.

LISTOPAD

12. 11.

KPOZ – LAMPIONOVÝ PRŮVOD.

12. 11.

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

12. 11.

SDH Chlumčany – Večer plný světýlek.

25. 11.

KPOZ – SETKÁNÍ SENIORŮ.

26. 11.

SDH Hradčany – VI. HRADČANSKÉ ADVENTNÍ TRHY,
spojené se zpíváním koled a rozsvícením vánočního stromu od 16.00 hod.

4. 12.

SDH Chlumčany – Mikulášská nadílka.

5. 12.

KPOZ – ČERTOVSKÝ PRŮVOD.

10. 12.

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

10. 12.

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

14. 12.

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

15. 12.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 h.

24. 12.

ZŠ Chlumčany – ŠTĚDRODENNÍ KONCERT CHDS v kapli Panny Marie Pomocné.

PROSINEC

KPOZ – ADVENTNÍ ZDOBENÍ (termín bude upřesněn).

V tomto kalendáři společenských, kulturních a sportovních akcí na rok 2016
jsou uveřejněny termíny akcí, které byly v době vydání kalendáře k dispozici
a jež bude obec, organizace a spolky v příštím roce pořádat. Organizacím
a spolkům, které nemohou z technických, či jiných důvodů naplánovat své
akce, nebo sportovní utkání na celý rok dopředu, nabízíme uveřejňování
akcí čtvrtletně, formou příspěvku v Chlumčanském občasníku.
Akce, u kterých chybí den a čas konání, budou jednotlivými organiza‑
cemi před konáním plakátovány a údaje upřesněny. Podle požadavků orga‑
nizátorů mohou být akce rovněž vyhlášeny místním rozhlasem a umístěny
na internetové stránky obce.

Plán akcí tenisového oddílu lze nalézt na webových stránkách www.
tenischlumcany.estranky.cz v záložce Aktuality a je průběžně aktualizován.
Všechny akce klubu biatlonu uvedené bez přesného termínu konání, bu‑
dou s předstihem uveřejněny v Chlumčanském občasníku a na stránkách
KB Chlumčany www. kbchlumcany.cz

Chlumčanský občasník
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Burza papoušků 2016

USNESENÍ Č. 8

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

ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 15. prosince 2015 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

A)
1.
2.
3.
4.
5.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2015.
Zprávu z mezidobí od 16. 10. 2015 do 15. 12. 2015.
Zprávu starosty.
Úpravu rozpočtu obce k 15. 12. 2015. (11. rozpočtovou změnu)
Rozpočet obce a příspěvků organizacím a spolkům na rok 2016.
Vyvěšeno 1. 12. 2015. Sejmuto 15. 12. 2015.
6. Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2016.
7. Pořadník na byty na první polovinu roku 2016.
8. Prodej pozemků p. č. 132/4 o výměře 45 m2 – orná půda, p. č. 132/28 o výměře 68 m2 – orná půda,
p. č. 132/49 o výměře 303 m2 – orná půda, p. č. 132/51 o výměře 1349 m2 – orná půda, p. č. 132/56
o výměře 52 m2 – orná půda, p. č. 132/60 o výměře 1932 m2 – orná půda, p. č. 132/67 o výměře
264 m2 – orná půda, p. č. 132/69 o výměře 196 m2 – orná půda, p. č. 154 o výměře 217 m2 – orná půda,
p. č. 225/14 o výměře 81 m2 – orná půda, p. č. 225/17 o výměře 45 m2 – orná půda, p. č. 225/20 o vý‑
měře 458 m2 – orná půda, p. č. 231/5 o výměře 145 m2 – orná půda, p. č. 231/9 o výměře 183 m2 – orná
půda, p. č. 231/10 o výměře 99 m2 – orná půda, p. č. 231/11 o výměře 471 m2 – orná půda, p. č. 231/13
o výměře 173 m2 – orná půda, p. č. 260/2 o výměře 5017 m2 – orná půda, p. č. 260/3 o výměře
855 m2 – orná půda, p. č. 260/4 o výměře 22 m2 – orná půda, p. č. 1317/9 o výměře 473 m2 – orná půda,
p. č. 1317/12 o výměře 18196 m2 – orná půda, p. č. 1317/22 o výměře 2072 m2 – orná půda, p. č. 1317/24
o výměře 108 m2 – orná půda, p. č. 1317/25 o výměře 12 m2 – orná půda, p. č. 1317/32 o výměře 30 m2 –
orná půda, p. č. 1317/42 o výměře 218 m2 – orná půda, p. č. 1317/46 o výměře 266 m2 a p. č. 1317/49
o výměře 688 m2 – orná půda v k. ú. Chlumčany u Přeštic Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěv‑
ková organizace se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 za cenu 7 624 512 Kč.
9. Prodej pozemku st. 82/1 o výměře 441 m2 v k. ú. Chlumčany u Přeštic Ing. Petru Bártovi, Komen‑
ského 103, Chlumčany za cenu 1135 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí ku‑
pující. Vyvěšeno 1. 12. 2015. Sejmuto 15. 12. 2015.
10. Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 956/5, 956/9, 956/10 v k. ú. Chlumčany u Pře‑
štic pro plynárenské zařízení společností RWE GasNet, s. r. o. a RWE Distribuční služby, s. r. o. v cel‑
kové délce 272,3 m v Novém Sídlišti v Chlumčanech.
11. Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumčany č. 1/2015 o úhradě nákladů za vývoz a odstraňování
směsného komunálního odpadu v roce 2016.
12. Cenu vodného na rok 2016 26,59 Kč/m3 a cenu stočného na rok 2016 32,72 Kč/m3, sazby jsou uve‑
deny s DPH.
13. Provedení fyzické účetní inventury majetku obce k 31. 12. 2015. Hlavní inventarizační komisi ve slo‑
žení předseda Jiří Šebek, členové Jaroslava Kaderová, Ing. Vladimír Drexler, Ing. Ivan Říha a Bc. Jana
Čubrová. Dále dílčí inventarizační komisi pro obecní úřad ve složení předseda Karel Ausberger,
Ing. Petr Brandl a Pavel Veit, která je zároveň i komisí likvidační. Komisi pro dokladovou inventuru ve
složení Věra Boldová, Ing. Edita Havlíčková a Ing. Veronika Zíbarová. Inventury budou dokončeny do
29. 2. 2016.
14. Darovací smlouvu na neúčelový dar pro SDH Chlumčany na činnost v roce 2015 ve výši 29 000 Kč.
15. Darovací smlouvu na neúčelový dar pro Chlumčanské orientálky na činnost v roce 2015 ve výši
40 000 Kč.
16. Darovací smlouvu na neúčelový dar pro Myslivecký spolek Obora Chlumčany na činnost v roce 2015
ve výši 35 000 Kč.
17. Darovací smlouvu na neúčelový dar pro TJ Keramika Chlumčany na činnost v roce 2015 ve výši
496 000 Kč.
		
B) Bere na vědomí:
1. Zprávu FV o hospodaření obce do 30. 11. 2015.
2. Vzdání se mandátu členky zastupitelstva Mgr. Vladimíry Štejrové z osobních důvodů.
3. Doplnění zastupitelstva o náhradníka Danu Jablonickou.
C) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím
zasedání.

Usnesení schváleno:
Z 12 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro:

12			proti:

0			zdrželo:

0

Zveme Vás každou dru‑
hou sobotu v měsíci 8–10
hod. na příjemné se‑
tkání v hasičské zbrojnici
Chlumčany (Plzeň‑jih).

Zajištěno: prodej krmiv,
výkup ptactva
a občerstvení
Bližší informace na tel. 603 184 961
728 545 464

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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TENISOVÉ AKTUALITY
VÝSADBA TÚJÍ NA HŘIŠTI
Členové tenisového oddílu v Chlumčanech
potvrdili, že je nezajímají jen sportovní vý‑
sledky, ale i životní prostředí, v němž svůj sport
provozují. A tak ještě před uzavřením sezóny
vysadili 3. 10. 2015 v tenisovém areálu po‑
dél oplocení mezi tenisovými kurty a fotbalo‑
vou tribunou celkem 70 ks tújí, zakoupených
v Zahradnictví Lobkowitz v Křimicích. Akce se
po odborné i pracovní stránce ujal zahradní
architekt Jiří Koláček, jemuž pomáhali M. Ma‑
rák a I. Regner. Výsledek jejich práce můžete
posoudit z dokumentárních fotografií.

Jiří Koláček s kultivátorem připravuje půdu

Sazeči tújí a jejich dílo (v pozadí)

HALOVÝ TURNAJ VE DVOUHŘE V DOBŘANECH
V sobotu 24. 10. 2015 nejlepší tenisté
z Chlumčan (s výjimkou M. Kozla) změřili své
síly na otevřeném turnaji ve dvouhře v dobřanské hale i s několika registrovanými hráči.
Michal Marák, Robert Kott a Jiří Koláček sice
v konkurenci 9 tenistů bojovali z plných sil, ale
mezi nejlepší čtyřku se prosadil pouze bývalý
člen oddílu František Šambergr. Přesto byly
některé zápasy našich zástupců s favority vy‑
rovnané, když velmi dobré výkony zejména ve
skupině podával Robert Kott, který se v ko‑
nečném pořadí dělil o 5.–6. místo.

R. Kott v Dobřanech nezklamal

Výsledky (skupina A):
Šambergr–Mourek 7:6
Šambergr–Kott 6:3
Šambergr–Marák 6:0
Šambergr–Koláček 6:1
Mourek–Kott 6:4
Mourek–Marák 6:1
Mourek–Koláček 6:1
Kott–Marák 6:4
Kott–Koláček 6:1
Marák–Koláček 6:4

Hráči i fanoušci před halou
(vlevo majitel V. Tomášek)
Čtvrtfinále:
Šambergr–Bláha 6:1
Blecha–Kott 6:1
Hodan–Mourek 6:2
Šmucler–Marák 6:1
Semifinále:
Blecha–Šambergr 6:2
Šmucler–Hodan 6:2
Finále:
Šmucler–Blecha 6:4

VÍTĚZNÉ FINÁLE FED CUPU V PRAZE
Ve dnech 14.–15. 11. 2015 se členové oddílu –
Ivo Regner s dcerou Martinou, Robert Kott se
synem Robertem ml. a Jiří Vaněček vydatně
podíleli (i když jen jako diváci) na dalším tri‑
umfu českého tenisu. Ve finále soutěže tenisových družstev o Pohár federace české
ženy i bez zraněné L. Šafářové zdolaly v praž‑
ské O2 aréně Rusko v nejsilnější sestavě včetně
Marie Šarapovové nejtěsnějším poměrem 3:2.
Potřebné body k zisku už 4. triumfu v posled‑
ních 5 letech zajistily ve dvouhrách Petra Kvi‑
tová a Karolína Plíšková, která se navíc výrazně
podílela na konečném vítězství i v závěrečné
čtyřhře spolu s Barborou Strýcovou.

Výprava z Chlumčan před zahájením finále

Radost našich tenistek – další pohár doma
Autor fotografií – Ivo Regner

Chlumčanský občasník
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Oddíl badmintonu
Závěr roku 2015 v oddíle badmintonu!
Soutěž dospělých pokračovala 2.
a 3. kolem! Družstvu ,A‘ se, jako no‑
váčkovi KP sk. ,A‘, stále nedaří bo‑
dovat, ale od ledna opět začne hrát
po mat. dovolené naše hráčka č. 1
L. Zacharová a tak věříme, že se vý‑
sledky o poznání zlepší, ale pravda
je, že máme i trochu smůly a vysoké
porážky mohly mít přijatelnější po‑
dobu! To náš druhý celek dospělých
atakuje druhé místo tabulky a míří
snad opět do play‑ off.
Výsledky: ,A‘–S. Doubravka ,B‘
1:7 (1 b. R. Takáč), BKV Plzeň 3:5
(2 b. R. Takáč a po jednom D. Ka‑
bát–Z. Krausová a M. Takáč),
S. Doubravka ,A‘ 1:7 (bod J. Dobro‑
volný–M. Takáč), USK Plzeň ,B‘ 1:6
(bod D. Kabát–R. Takáč).
,Béčko‘: Se S. Doubravka 1:3 (bod
J. Vaněček–
P. Pitter), Jupiter Plzeň
2:2 (body J. Vaněček–
V. Kukaňová
a M. Uhlík–Vaněček), Klatovy 3:1
(body J. Vaněček–V. Kukaňová,
M. Uhlík–Vaněček a V. Kukaňová).
Turnaje!
Naši hráči se zůčastnili několika
turnajů a zejména u žáků byla z naší
strany nepředstavitelná účast, což
je výsledek neuvěřitelného zájmu
mladých v letošním roce o tento
sport! To je dobře, jako vždy chceme
v Chl. stavět na odchovancích, což
v dospělých někdy nejde a někdo to
nemusí chápat!
Jen pro představu, na turnaj
v Dobřanech vyjelo s trénérkou
Z. Bártovou 21 našich dětí a o den
později s tr. J. Vaněčkem 19 žáků do
Klatov!
Umístnění nejlepších na turna‑
jích: 31. 10. Bílá Hora dosp.: P. Kova‑
řík–V. Mirvald (Sp. Chrást) 3. m. ve
čtyřhře
28. 11. Klatovy dosp.: 2. m. H. Flá‑
drová ve dvouhře
28. 11. Dobřany ž.: 1. m. D. Fon‑
hauser, 2. m. J. Mašát, 2. m. F. Rataj,
2. m. L. Štichová a 3. m. J. Beránek!
Vše dvouhra.
29. 11. Klatovy ž.: 1. m. L. Štichová,
1. m. A. Dvořáková, 2. m. D. Samek,
2. m. M. Chotěborský, 2. m. T. Kočin‑
cová, 2. m. D. Balounová, 3. m. S. Šambergrová,
3. m. D. Fonhauser! Vše dvouhra.
5. 12. Ostrov n. Ohřím: 3. m. Z. Bártová–
–V. Šulová (Š. Ostrov) ve čtyřhře!
12. 12. Vodňany dosp.: 2. m. P. Kovařík–N. Kří‑
žová (B. H.) v mixu, 2. m. P. Kovařík–V. Mirvald
(Sp. Chrást) ve čtyřhře!
Z výsledků je vidět, že se na turnajích daří
a všem umístněným je třeba poblahopřát
a zejména pro žáky je to další impuls do tré‑

ninků, ale nutit je nemusíme! Do tělocvičny
v Chl. chodí v průměru 16 dětí a v hale Dob‑
řany min. 12 dětí, tímto děkuji všem trénérům,
je to náročné!
Do konce roku proběhnou ještě dva turnaje
v naší tělocvičně. V pá. 18. 12. turnaj Rodič‑žák
a v neděli 20. 12. pak pořádáme pro dospělé
15. ročník turnaje ve st. tenise a věříme v opět
pěknou účast!
Tím také uzavřeme rok 2015, který byl náš
jubilejní a my slavili 50 let od založení oddílu

a tohoto zajímavého sportu, který hrajeme
v našem okolí na závodní urovni, mimo Plzně,
jen my! Všem, kteří nám fandí, podporují nás
a není jim lhostejná naše práce, moc děkujeme
a tím nemyslíme jen vedení školy a naší obce,
ale i ty, které se snažíme vzorně reprezentovat!
Oddíl badmintonu přeje vše pohodové
svátky a hodně štěstí a zdraví i v roce 2016!
Předseda O. B.
Jiří Vaněček
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Poradenství a služby v oblasti financí
Provozovny:

ulice Komenského naproti Základní škole Chlumčany

Otevřeno:

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

Kontakty:
Veronika Zíbarová

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

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

Martin Zíbar

mobil:
e-mail:

721 203 904
m.zibar@alfafinance.cz

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

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

Ing. Veronika Zíbarová a Mgr. Martin Zíbar

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

TISKÁRNA

Od CTP až po dokončující zpracování,
vše na strojích

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