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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
horké letní prázdninové měsíce jsou již nená
vratně minulostí. Jsme na začátku měsíce září,
tzn. těsně před koncem dalšího čtyřletého
funkčního období, z mého pohledu již čtvr
tého. Zamýšlíme se a hodnotíme nejen uply
nulý rok ale především celé funkční období.
Současně se zamýšlíme také nad investičními
akcemi, které budou přecházet do nového
zastupitelstva.
V období 2014–2018 se nám podařilo zrea
lizovat tyto investice – celková rekonstrukce
ulic Na Sadě, V Úvozu, U Stadionu a část ulice
B. Němcové. Chodník v Lukavické ulici, dotáhli
jsme také chodník až na parkoviště k nádraží.
Pokračovali jsme v zateplování bytových
domů ve starém sídlišti – č. p. 313; 318–319;
324–325; 326–327; 328–329 a celkové zateplení
zdravotního střediska. Také byla zateplena bu
dova MŠ a dnešního obecního úřadu. Na obě
budovy jsme obdrželi finanční dotaci. Také na
zateplení nové budovy ZŠ, budovy tělocvičny
a spojovacích chodeb jsme získali finanční do
taci. Tomuto zateplení předcházela celková re
konstrukce a stavební úpravy šaten, kabinetů,
chodeb a sociálek u tělocvičny, přístavba nářa
ďovny a statická stabilizace budovy tělocvičny.
V ulici Boční a B. Němcové byla provedena cel
ková rekonstrukce veřejného osvětlení. Také
v části ulice Nerudova bylo vyměněno veřejné
osvětlení. Na čistírně odpadních vod musela
být doplněna technologie o předepsaná zaří
zení dle platné legislativy. V ulicích Družstevní
a Nové Sídliště jsme přikročili k výměně hlav
ních vodovodních litinových řadů za plastové.
V Lukavické ulici jsme provedli na hlavním vo

dovodním potrubí rozdělení vodárenských pá
sem na spodní a horní. V prostoru křižovatky
silnic a železničního přejezdu U Keramičky
jsme byli nuceni přistoupit k výměně hlav
ního napájecího vodovodního potrubí z vrtů
do vodojemu. U rybníka Hráz byla provedena
výměna výpusti. Probíhají také terénní úpravy
na hřbitově. Na Hradčanech bylo dokončeno
síťování nových stavebních parcel. Byla prove
dena oprava místní komunikace okolo hájovny
směrem k čističce odpadních vod za přispění
dotačních financí. Pro pokračování této ko
munikace byla také zhotovena projektová
dokumentace.
A touto investicí se dostáváme k akcím,
které budou přecházet do nového zastupi
telstva. Z důvodu rekonstrukce a stavebních
úprav stávající budovy domu s pečovatelskou
službou, aby splňovala základní standardy,
bylo přikročeno k vypracování projektové do
kumentace na výstavbu nové budovy.
Byl také zahájen postupný přechod z nízko
tlaku plynu na středo tlak v prostoru Nového
Sídliště a plynové centrální kotelny. Letos také
započaly projektové práce na pokračování
výměny plynového potrubí v prostoru ulice
Družstevní a části starého sídliště.
Další stavbou, která probíhá a probíhat
bude, je celková rekonstrukce naší dominanty –
kaple Panny Marie Pomocné. Do konce měsíce
října 2018 by měla skončit výstavba páteřních
polních cest do Dolíků a přes Hujáb.
Vážení spoluobčané, z výčtu výše uvede
ných investic a akcí – (uvedl jsem jen ty větší
a nejdůležitější) je patrné, že jsme prakticky
…pokračování na str. 2 Ü

Svá životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V září

Marie Nazarová
Libuše Turnerová
Lidmila Kuběnová
Jaroslav Regner
Marie Balá
František Lukáš
Věra Bohmannová (U Keramičky)
Václav Bárta
Božena Štefková

V říjnu

Mlena Šípová
Vincent Keszegh
Marie Radoušová
Jaroslav Šíp
František Vokáč
Ladislav Kotlík
Věra Kabátová

75 let
75 let
80 let
82 let
83 let
83 let
88 let
90 let
91 let

75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
…pokračování na str. 2 Ü
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Životní jubilea

Û…pokračování ze str. 1

V listopadu

Věra Šebková
Anna Fučíková
Marie Vaněčková
Václav Benedikt
Ján Varga
Oldřich Hodinka

75 let
75 let
82 let
83 let
84 let
87 let

V prosinci

Jaroslav Hošek
Zdeněk Ptáček

81 let
87 let

Jubilanti, kteří nejsou ve společenské rub
rice uvedeni, nedali souhlas se zveřejněním
osobních údajů.

Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás

Vzpomínáme!

V červenci
Josef Krejčí

V srpnu

Marta Kozáková
Denisa Štyrcová
Věra Jílková
Jarmila Videmanová
Jaroslav Koskuba (Hradčany)

66 let

85 let
23 let
68 let
97 let
87 let

Štěpánka Ulrichová, OÚ – evidence obyvatel
Z důvodů rekonstrukce kaple nelze zajistit
zvonění poslední hodinky.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na
tel. 721 747 966.

Û…pokračování ze str. 1
splnili plán akcí a staveb, se kterými jsme šli do
uplynulého volebního období.
Existuje ale stavba, s jejíž přípravou se za
počalo v polovině roku 201. Kompletní projek
tová dokumentace (PD) měla být dokončena
do listopadu 2016. Z důvodu zpoždění ze
strany projektové firmy BRM, s. r. o., jsme ob
drželi komplexní PD až na konci března 2018
a přesto se nám ji nepodařilo začít stavět a zre
alizovat ji. Je to stavba pro naši obec velice
důležitá – stavba budovy NOVÉHO ÚŘADU +
MULTIFUNKČNÍHO SÁLU.
Okamžitě po obdržení konečné fáze PD
jsme zadali profesionální firmě Mazzepa, s. r. o.,
která se zabývá vypisováním veřejných zaká
zek, požadavek na uskutečnění výběru doda
vatelské firmy pro tuto velkou stavbu a záro
veň i výběr technického dozoru stavby. Vše
bylo hotové včetně nabytí právní mocí na roz
hodnutí o výběrech do konce srpna. Protože
máme již od roku 2016 zajištěn velice levný
úvěr ve výši 0,58 % na částku 50 mil. Kč, a který
se musí vyčerpat nejdéle do konce roku 2019,
svolal jsem na 5. září letošního roku veřejné
zasedání zastupitelstva obce, aby se tato pro
obec důležitá stavba projednala a schválila se
také smlouva o dílo mezi obcí a vítěznou do
davatelskou firmou GEOSAN GROUP, a. s. na
výše uvedenou stavbu s cenou cca 81,5 mil. Kč
bez DPH. Veřejnému zasedání předcházela týž
den rozšířená pracovní rada za účasti většiny
zastupitelů. Na ní se rozhodlo, mimo jiné, že
výše jmenovaná stavba se nebude vůbec pro
jednávat na veřejném zastupitelstvu, a body
týkající se této stavby budou z programu ve
řejného zastupitelstva vypuštěny. Pro mne je
podivné, že někteří zastupitelé, kteří od léta
roku 2012 schválili tento záměr, byli pravidelně
seznamováni s probíhajícími pracemi ohledně
PD, častokrát také i pracovníky projekční firmy
BRM, nikdy nic proti tomuto záměru neměli,
ani neuplatňovali své připomínky – viz doloži
telné zápisy od 20. 6. 2012. Teprve na letošním
březnovém zasedání zastupitelstva obce, kdy
už byla projektová dokumentace dokončena,
začali někteří opoziční zastupitelé uplatňovat
své názory ohledně této stavby, za mohutného
přikyvování bývalého předsedy odborů a jeho
vměšování se do diskuse ohledně odprodeje

zdevastovaného, zničeného a vybydleného
stávajícího kulturáku. Samozřejmě, on sám,
a ani výše jmenovaní zastupitelé nepřiznávají,
kdo tento stav zapříčinil, kdo dovolil pořádání
devastujících diskoték, kdo předělal bez ja
kýchkoliv povolení kulturák na ubytovnu.
Když se tato investice schvalovala, byla
všemi zastupiteli akceptována vize dalšího
rozvoje naší obce. Souhlasili s tím, že obecní
úřad bude ve středu dění a architektonicky
uzavře od západu náměstí B. Kašpara. Sou
časné prostory OÚ jsou již nevyhovující. S tím
také úzce souvisí zkapacitnění mateřské
školky – předpokládá se nárůst dětí z důvodů
výstavby nových rodinných domků. A také
jsme vyslyšeli oprávněné nářky našich občanů
a spolků ohledně neexistence sálu, kde by se
mohla pořádat společenská a kulturní činnost.
Celá stavba je koncipována jako stavba vysoce
ekonomická s využitím nejmodernějších tech
nologií a materiálů.
Myslím si nejen já, ale i široká veřejnost, že
obec si zaslouží takovouto budovu, která by
důstojně reprezentovala obec naší velikosti.
Vážení spoluobčané, jsem hrdý na to, že
jsem Čech a „chlumčaňák“. Jsem hrdý na to,
že jsem mohl být 16 let v čele naší obce. Vždy
jsem se snažil, aby naše veškeré rozhodování
bylo ku prospěchu, rozvoji a spokojenosti ob
čanů. Snažil jsem se, aby tok obecních financí
směřoval do širokého spektra potřebných
investic. Proto jsem v úvodu mého článku vy
jmenoval jen hlavní nejdůležitější akce, které
jsme za poslední čtyři roky realizovali. Za těch
16 let, co jsem byl ve funkci starosty, jich byla
veliká spousta a nechci vás tady unavovat je
jich celkovým výčtem.
Z důvodu spousty vašich dotazů, jsem se
rozhodl touto formou na ně reagovat a od
povědět. Ptali jste se mne, koho máte volit,
když už já nekandiduji. Volte takové zastupi
tele, kteří nejdou na kandidátku pro prospěch
svých firem, nejsou ovládáni svými charaktery
a emocemi, jako je závist a mstivost a nevidí
pouze svoje koníčky a záliby. Zastupitel by měl
sloužit především obci a všem jeho obyvate
lům. Z toho právě vzniklo pojmenování zastu
pitel, který zastupuje své občany.
S úctou Jiří Kučera
starosta obce

Chlumčanský občasník
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DEN CHLUMČAN
Vážení spoluobčané.
Ve dnech 17. a 18. srpna proběhl již XVI. ročník
kulturní akce Den Chlumčan. Podle modelu,
který vznikl v roce 2010, jste se opět mohli
zúčastnit oslav naší obce rozložené do dvou
dnů. V pátek si při tříhodinovém vystoupení
MALÉ MUZIKY NAUŠE PEPÍKA jistě přišli na své
všichni milovníci dechové hudby. Sobotní pro
gram se nesl v podobném stylu jako v před
cházejících letech, kdy se z pódia linula hudba
různých žánrů a na tanečním parketu se opět
ve skvělé formě představily Chlumčanské ori
entálky. Hlavním hostem večera byla skupina
JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND. Zde jste si
spolu s kapelou mohli zazpívat i největší hity
tohoto legendárního zpěváka jakými beze
sporu jsou Jahody mražený, Šípková Růženka
či Holubí dům. Pak již jen stačilo zavřít oči a Jiří
Schelinger byl opět mezi námi.
Den Chlumčan spatřil světlo světa v roce
2003 a nosnou myšlenkou či ideou bylo, dát li
dem možnost k setkávání a společně se poba

vit. A to si při vší skromnosti troufám tvrdit, že
se podařilo. Potkávají se zde přátelé, kamarádi,
maminky s kočárky proberou vše, co se jejich
ratolestí týká. Dochází zde k setkání lidí, kteří
se neviděli dlouhá léta, potkávají se zde i bý
valé lásky, přičemž ty rozumnější bývalé páry
si spolu dokáží i popovídat. A to je na tom to
krásné a někdy i dojemné.
Přejme si, aby se nám další ročníky vydařily
minimálně tak, jako v letošním roce, k čemuž
nám výrazně pomohli všichni ti, co se na akci
podíleli jak finančně, tak i materiálně. Tímto
upřímně děkuji všem sponzorům, zaměstnan
cům obce a zkrátka všem, kteří se každým ro
kem snaží, aby se vám oslava naší obce líbila.
Někdy si tak, ale říkám: „Co dál?“ Pokračovat
dále v tom samém duchu, nebo se pokusit rá
mec oslav nějakým způsobem obměnit?
Organizací a přípravou Dne Chlumčan jsem
pověřen od roku 2007. Za ty roky jsem měl
možnost si byť jen krátce popovídat, anebo
alespoň stisknout ruku mnoha umělcům z naší

populární scény a na drtivou většinu z nich
mám příjemné vzpomínky. Den Chlumčan je
prostě moje srdeční záležitost a vždy jsem tuto
práci dělal rád.
Stojíme však na prahu voleb do zastupitel
stva naší obce. Bez toho, že bych chtěl něco
předjímat, jedno v této chvíli říci nemohu.
Jakým způsobem budou probíhat přípravy
nastávajících ročníků a jaký bude na jejich
organizaci můj podíl. Může být stejný jako do
sud, může mít minimální, anebo bude jeho pří
pravou pověřen někdo jiný. Já si však, vážení
spoluobčané, myslím a jsem o tom dokonce
přesvědčen, že ať se bude na přípravě a or
ganizaci dalších ročníků podílet kdokoli, tak
se máte opět jistě na co těšit. Prozatím vám,
milí spoluobčané, přeji krásný podzim a Dnu
Chlumčan „AŤ FRČÍ“.
Jiří Šebek, místostarosta obce

Správní a společensko-kulturní centrum
Vážení spoluobčané,
jako dnešní téma jsem zvolil v poslední době
tolik diskutovanou výstavbu správního a spo
lečensko – kulturního centra na našem náměstí.
Proto, aby se nyní toto téma tak hojně
přetřásalo, existuje podle mého ná
zoru hned několik důvodů. V první
řadě byla po značném zpoždění
dokončena projektová dokumen
tace k tomuto dílu a proběhlo
výběrové řízení (VŘ) na do
davatele a na technický do
zor stavby. Obec si na tuto
výstavbu, rozhodnutím zastupitelstva obce
č. 9 z 31. 3. 2016 pod bodem č. 16, vzala u KB
úvěr ve výši 50 milionů korun, splácet jej bude
10 roků, neboli dvě a půl volebního období
a při úroku 0,58 % zaplatí navíc 2 miliony ko
run. Čerpání tohoto úvěru má však také svá
pravidla a jedním z nich je, že úvěr musí být
vyčerpán do konce příštího roku. Proto také ta
snaha, aby se smlouva podepsala co nejdříve.
Co se týká úvěru samotného, tak si myslím,
že o jeho výhodnosti není třeba se ani bavit.
K tomu, aby se tedy mohlo začít stavět, chybí
již jen s vítěznou firmou a dozorem stavby
smlouvy podepsat. Na doplnění uvádím, že
dodavatelská firma se ve smlouvě zavazuje
zhotovit dílo do 730 dnů od jejího podepsání.
Výběrová řízení jak na dodavatele, tak na do
zor byla zadána firmě Mazepa, s. r. o., která se
touto činností zabývá a obec s těmito výbě
rovými řízeními neměla nic společného. To je
informace hlavně pro ty, kteří naznačovali, že
VŘ bylo zmanipulováno (cinknuto).
Druhým důvodem je ta skutečnost, že se
nacházíme v předvolebním období, kdy je vše
úplně jinak, než v průběhu období volebního.
Najednou není třeba tolik zastupitelů jako
doposud, sekáči trávy se nahradí profesionály,
příspěvky tenistů v našem občasníku se uve
řejňovat nebudou a stejně tak někteří zastu
pitelé nechtějí souhlasit se zahájením stavby

centra na náměstí, kterou sami odsouhlasili.
Abych byl, ale objektivní, tak dalším dů
vodem, který nás zaskočil všechny, byla roz
počtová cena díla, která se z původně pláno
vaných padesáti až šedesáti miliónů vyšplhala

na sto miliónů. Zde
mi dovolte, abych na chvíli odbočil a vrátil se
o několik let zpátky. Již za starostování prv
ního porevolučního starosty obce pana Ko
záka, jsme se v radách a zastupitelstvech zao
bírali myšlenkou oživit střed obce, za který je
okolí Náměstí Bohuslava Kašpara považováno.
Důkazem toho, že to bude běh na delší trať,
byla ta skutečnost, že tento proces započal až
rokem 2000, kdy bylo na náměstí postaveno
zdravotní středisko s lékárnou.
Neúplný komplet dnes doplňují knihovna,
hostinec, masáže, památník padlých, asfaltová
plocha s parkem, kde probíhají kulturní akce,
poutě, svítí zde vánoční strom a v příštím roce
je zde plánována výstavba dětského hřiště.
Vybudování nového OÚ a multifunkčního sálu,
by mělo být tedy dalším, v tomto případě pod
statným článkem této mozaiky.
S odstupem času, kdy se rozhodovalo, ja
kým způsobem využít prostor po tzv. Divi
šovně a odkoupeném pozemku po paní Bár
tové na náměstí, probíhala v Chlumčanském
občasníku na toto téma anketa, kde občané
mohli zcela svobodně vyjádřit svůj názor
a prezentovat svoji představu. Nebudu se
zde zaobírat všemi těmi návrhy, nicméně z 88
zaslaných anketních lístků, což mimo jiné ne
svědčí o nějakém přehnaném zájmu občanů,

jich 72 podpořilo výstavbu obecního úřadu
(OÚ) nebo domu s pečovatelskou službou
(DPS) a podstatné je, že na základě příslibu
získání dotace bylo rozhodnuto vybudovat na
těchto pozemcích právě DPS. Proč k výstavbě
„dépeesky“ ve finále nedošlo, bylo
občanům objasněno a pro tuto
chvíli to není ani důležité. Když se
poté uvažovalo o tom, zda koupit
od odborů KD, anebo vybudovat
na náměstí společenské a kulturní
centrum, vedla se na toto téma ne
sčetná jednání, přičemž se vychá
zelo ze stavu, jaký tenkrát byl. Zde
je nutno připomenout, že v té době
se nehovořilo o prodejní ceně KD okolo 6 mili
onů, ale co já vím o 19 milionech.
Tímto se dostáváme k poslednímu z důvodů
zmiňovaných na začátku, proč se o výstavbě
centra v poslední době tak hovoří. A tímto dů
vodem je Kulturní dům. Ve své době moderní,
opěvovaný, ve švech praskající kulturní stánek.
Dnes opotřebovaný kolos, který navštěvují
již jen věrní štamgasti restaurace a v němž
žije několik, převážně místních spoluobčanů.
A právě toto naše „Kádéčko“ se bezděky stalo
rukojmím všech těch, kteří chtějí jeho odkou
pení upřednostnit před novou výstavbou na
náměstí. A já jim, představte si, rozumím. Re
spektive rozumím tomu, že jsou pro odkou
pení KD, ale nesouhlasím s tím, do jaké roviny
to staví. Pokusím se to celé nějak shrnout.
Nejprve se pojďme podívat na finanční ná
ročnost nového centra. To, že se cena oproti
původnímu předpokladu téměř zdvojnásobila
má své důvody. Prvním je více než dvouleté
zpoždění projektanta s dodáním projektové
dokumentace. Za tyto dva roky samozřejmě
vše podražilo a tím myslím jak stavební ma
teriál, ale hlavně se zdražila práce. Pozemek,
na kterém je výstavba plánována, je polo
žen v nejnižším bodu náměstí, celá desetiletí
…pokračování na str. 4 Ü

Číslo 56

Kalendář akcí
ZÁŘÍ
1. 9.

8. 9.

27. 9.

28. 9.
29. 9.

TJ Keramika – Oddíl kopané –
Chlumčanské léto – BRUTUS.
Parket v areálu fotbalového hřiště.
Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v ha
sičské zbrojnici SDH Chlumčany.
ŠSK ZŠ Chlumčany – uspořádání
okresního přeboru v přespol
ním běhu 3.–9. Ročník ZŠ. Areál
myslivny na Vrchu. Termín bude
upřesněn.
SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL – TATRA na náměstí B. Kašpara.
RC oHRÁTka – Svatý Václav – his
torické odpoledne od 14.00 hodin.

ŘÍJEN
13. 10. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v ha
sičské zbrojnici SDH Chlumčany.
KPOZ – DRAKIÁDA
Termín bude upřesněn.
KPOZ – 1 × měsíčně představení
pro děti U Bílé Růže. Termíny
budou upřesněny.

LISTOPAD
3. 11.
6. 11.
10. 11.

RC oHRÁTka – Putování za strašidýlky od 17.00 hodin.
SDH Hradčany – Lampionový
průvod od 17.00 hodin.
Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v ha
sičské zbrojnici SDH Chlumčany.

PROSINEC
1. 12.

2. 12.
8. 12.

12. 12.

12. 12.

12. 12.

13. 12.
24. 12.
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SDH Hradčany – VIII. HRADČANSKÉ ADVENTNÍ TRHY, spojené
se zpíváním koled a rozsvícením
vánočního stromu od 16.00 hod.
KPOZ – Adventní rozsvícení
vánočního stromu.
Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hodin v ha
sičské zbrojnici SDH Chlumčany.
ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhla
sem, vystoupení CHDS, charitativní
prodej adventních výrobků žáků.
RC oHRÁTka – Vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi od
14.50 hodin.
RC oHRÁTka – Dopolední zdobení
stromečku na náměstí s MŠ
a 1. třídou ZŠ.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE od 19.00 h.
ZŠ Chlumčany – ŠTĚDRODENNÍ
KONCERT CHDS.

Û…pokračování ze str. 3
na něj tekla dešťová voda z výše položených
sousedních pozemků a není tudíž divu, že je
podmáčený. Tohle vše by se stavbou mělo
eliminovat, ale všechna přeložení dešťové
a splaškové kanalizace budou stát více než
4 miliony. Jelikož sousedé trvají na plných tří
metrových zdech na hranicích svých pozemků,
bude nutno vynaložit dalších 5 miliónů, na vy
budování oplocení a gabionů. Finančně nejná
ročnější bude zajištění statiky objektu formou
pilotáže, kdy tato částka činí téměř 16 miliónů.
Neboli nebýt těchto výdajů navíc, mohla být
cena zase někde jinde.
Nyní je třeba si nastínit, jak by se celá tato
stavba financovala. Na začátku jsem již uvedl,
že obec má k dispozici úvěr ve výši 50 miliónů
a dalších cca 30 miliónů na účtu. Roční příjmy
obce se pohybují okolo 35 miliónů korun z roz
počtového určení daní, s tím, že každoročně
může do investic uvolnit cca 15 miliónů korun.
Roční výnos bytového hospodářství se po
hybuje okolo 5 miliónů korun, přičemž těchto
5 miliónů zhruba odpovídá částce, kterou obec
bude ročně platit KB, jako splátku úvěru. Zde se
opět ukázalo, jak bylo ve své době prozíravé by
tový fond nerozprodávat. S údržbou bytového
fondu jsou samozřejmě spjaty určité problémy,
s některými nájemníky je horší domluva, ale i to
je součástí naší práce. Říká se a je pravda, že bez
práce nejsou koláče a těmito koláči ve formě
5 miliónů, nájemníci v bytových domech pla
cením nájemného, značnou měrou přispívají
do rozpočtu obce. Obec se jim na oplátku snaží
bydlení v obecních bytech zkvalitňovat a hodlá
tímto způsobem postupovat i v dalších letech.
Ještě bych rád uvedl na pravou míru jednu věc.
Někteří nájemníci v bytových domech vyjádřili,
obavu, že kvůli plánované výstavbě správního
a kulturního centra na náměstí, jim bude obec
zvyšovat nájmy. Mohu vás, vážení nájemníci
ubezpečit, že v tomto ohledu můžete být na
prosto klidní. K poslednímu navyšování ná
jmů došlo v roce 2011 a současné vedení obce,
žádné další navyšování nájmu a už vůbec ne
v souvislosti s novou výstavbou v plánu nemá.
Nehledě na to, že ze zákona jednostranné na
výšení nájmu bez souhlasu druhé strany není
možné.
Neboli, co dodat. Nová budova i sál jsou
navrženy tak, aby splňovaly všechna současná
úsporná kritéria, přičemž na střeše je možnost
nainstalování solárních panelů.
Členění vnitřních prostor jak radnice, tak sálu
vycházejí z poznatků a návrhů tak, aby co nej
více vyhovovalo potřebám všech zaměstnanců,
ale i hostů a účinkujících.
Tímto by bylo zúročeno dlouholeté snažení
všech zastupitelů, aby obec ve prospěch dalších
generací našich občanů, získala novou repre
zentativní budovu a opět by se o krůček přiblí
žila okolním městským aglomeracím typu Dob
řan, Blovic či Starého Plzence. Chlumčany jsou
vnímány jako významné středisko okresu Plzeň
‑jih a jako takové si podle mého názoru zaslouží
mít důstojnější prostory OÚ, nežli čtvrtstoletí
staré provizorium v budově bývalých jeslí MŠ.
Co se týká odkoupení KD. Já si myslím, že
je naprosto zbytečné stavět na misky vah na
jednu stranu KD a na stranu druhou nový OÚ
a multifunkční sál. Obec může mít obojí i přesto,
že by to nebylo jednoduché. Úvěr 50 miliónů,
který se již může okamžitě čerpat, může být

hrazen z výnosů bytového hospodářství. Je
likož však stavba bude stát 100 miliónů, tak
podle mne bude zapotřebí podobný úvěr
ještě jeden, který by byl splácen z finančních
prostředků určených na investice. V tom pří
padě bychom mohli po celou dobu splácení
disponovat s cca 10 milióny na investice a stále
by nám zůstalo cca 30 miliónů, které máme na
účtu. Z jednání s předsedou odborů panem
Hrbáčkem jednoznačně vyplynulo, že odbory
chtějí KD prodat přednostně obci, a to za pevně
stanovenou částku 7 miliónů korun. Navíc jsme
se domluvili, že odbory by byly ochotny tuto
částku rozložit na celé jedno volební období,
a tudíž by obec po čtyři roky splácela zhruba
1,8 miliónu ročně. Což chápu od odborů jako
maximálně vstřícný krok. Když jsme spolu ho
vořili naposled, tak jsem pana Hrbáčka ujistil, že
všechna tři volební uskupení mají odkoupení
KD ve volebním programu a že jednat s ním
bude po volbách nové vedení obce. Tohle je
známá věc, tak nevím, proč najednou tyto do
hady. Všem těm, kteří v této době za KD bo
jují, bych rád řekl, že nejen oni, ale i my jsme
z Chlumčan, máme svůj rozum a uvědomujeme
si, že k tomuto problému se prostě nelze obrá
tit zády. Když kvůli ničemu jinému, tak již jen
z toho důvodu, že budova stojí v obci, nikdo ji
odsud nikam nepřesune a stále se nás její exis
tence bude týkat.
Mělo by se však postupovat tím způsobem,
že dříve, nežli se KD od odborů odkoupí, bude
se muset vypracovat a schválit záměr, jak
s touto budovou do budoucna naložit. Pokud
se toto podaří, tak dalším krokem by měly být
odborné posudky, třeba, co se statiky balkónů
týká. Dalšími postupnými kroky by mělo být vy
pracování projektové dokumentace, její schvá
lení, stavební povolení a vše co by bylo v rámci
této rekonstrukce třeba. Pokud by toto bylo
připraveno za dva roky, byl by to podle mého
názoru úspěch, spíše si myslím, že to bude trvat
déle. V této souvislosti je třeba zmínit poslední,
důležitou věc. Když by tedy vše dopadlo tak, jak
jsem uvedl, tak si myslím, že nám na vypraco
vání záměru, jeho schválení, PD, stavební po
volení až po postupnou realizaci rekonstrukce
KD určitě jedno volební období stačit nebude.
Proto bych jednoznačně upřednostnil výstavbu
nového centra, protože po přestěhování OÚ
do nových prostor, se musí okamžitě začít
s rekonstrukcí objektu jeslí pro potřeby školky.
V současné době se rodí zaplaťbůh více dětí
než v minulých letech a naše školka je kapacitně
zcela naplněna. Navíc nad obcí vyroste během
několika let satelit, kde bude cca 40 rodinných
domů, kde samozřejmě budou bydlet také lidé
s malými dětmi.
Mezitím by se mohly realizovat dvě poslední
velké investiční akce v obci. První z nich je
kompletní rekonstrukce komunikací, chodníků
a veřejného osvětlení v Novém sídlišti a tou
druhou rekonstrukce ulic, Svatopluka Čecha,
Ke Kapli a Na Výsluní. Neříkám, že tímto by bylo
v obci vše hotovo, ale pak by nám zbývaly jen
ty finančně méně náročnější investice či opravy,
které bychom s naším rozpočtem měli bez vět
ších problémů zvládnout. Kulturní dům by se
samozřejmě i kvůli rozložení finančních pro
středků rekonstruoval po etapách, ale hlavně
by byl v majetku obce a mohli bychom si tedy
tempo rekonstrukce určovat sami.
Jiří Šebek, místostarosta obce
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USNESENÍ Č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 5. září 2018 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

Zastupitelstvo Obce Chlumčany:
A)
1.
2.
3.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 5. 9. 2018 včetně navržených změn.
Smlouvu o dílo se společností ZEPRIS, s. r. o., Mezi vodami 639, Praha 4 na opravu kanalizace k ulici Luční (kanalizačního řadu od sběrného dvora k ulici Luční).
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemky obce p. č. 826/35, p. č. 1084/11 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro
zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN pro nemovitost U Keramičky 491, Chlumčany.

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

Z 14 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro 13
proti 0
zdrželo 1
		(Mgr. Kaderová)
Usnesení schváleno

Číslo 56
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Dětská hřiště
Vážení spoluobčané.
Na základě množících se dotazů týkajících se
dětského hřiště mezi sídlišti, bych vám tímto
rád objasnil, proč hřiště v současné době vy
padá tak, jak vypadá.
Vrátím se, ale na úplný začátek. Když jsme
v zastupitelstvu o výstavbě dětských hřišť za
čali hovořit, tak jsme se shodli na tom, že by
chom dětská hřiště chtěli vybudovat nějakým
odlišným způsobem. Nechtěli jsme po vzoru
některých obcí pouze na nějakém místě za
betonovat pár herních prvků a pak je obehnat
180 cm vysokým drátěným plotem a na vrátka
pověsit zámek. Naše představa spočívala
v tom, aby hřiště bylo volně přístupné všem
cílovým skupinám.
Děti
Inspirativní prostředí, vybízí k hraní,
sebezabavení, zkoumání
Hravé, nevšední, nepředvídatelné,
různorodé
Otevřená plocha i zákryt
Mladí
Místo k setkání
Pohodlné sezení i ležení
Dospělí Setkání a rozhovory maminek opo
dál dětí, ale s dohledem na ně
Pohodlné sezení pro několik lidí
v rámci hřiště
Senioři Pozorování dějů z příjemné
vzdálenosti
Lavička pod korunami stromů
Z této představy jsme také vycházeli,
když jsme vypracování projektu zadávali
Ing. arch. Jakubu Marešovi, z Ateliéru k světu.
Po několika setkáních, kdy nám zdůrazňuji, ni
kdo nic nepodsouval, ale bylo nám navrženo
řešení, které se nám líbilo a všichni s ním sou
hlasili, jsme probírali naprosto vše a určili cí
lové skupiny. U každého hřiště jsme ještě chtěli
nastínit i jakousi, řekl bych historickou návaz
nost. Byly vybrány celkem 4 lokality, které se
nám zdály být pro výstavbu hřišť nejvhodnější,
a konkrétně se jednalo o prostor mezi oběma
sídlišti, na nějž by volně navazovalo hřiště pod
bytovým domem č. p. 328, 329. Třetí hřiště
mělo vyrůst na veřejném prostranství na ná
městí a čtvrté na Vrchu poblíž kaple.
Koncept a řešení.
Kopečky v sídlišti
• název obce od slova chlum = kopec, táhlé
zalesněné hřebeny
• terénní úpravy v podobě vyvýšených ko
pečků a propadlin
• jednotná podoba všech lokalit, ale charak
teristický prvek vždy pro jednotlivé lokality
• záhumenní cesta (podle stabilního katas
tru území „za humny“)
Kopečky mají sloužit jako umělá překážka,
na kterou se lze dostat lezením, na kole apod.
Dolů z větších kopečků pomohou malým
dětem maminky, větší děti válí sudy, v zimním
období lze kopce na sněhu sjíždět prakticky na
čemkoli.
Náměstí – vodní prvek v návaznosti na
bývalý rybník. Ústředním motivem je opět ko
peček a malé brouzdaliště pro děti s cirkulací
vody
Kaplička – křížek, plocha k rozjímání. Velké
ohniště, postupné vybudování zalesněné plo
chy (arboretum)

Všechna dětská hřiště budou doplněna dět
skými prvky, převážně houpacího charakteru
(pružinová houpadla, vahadlová houpadla a kla
sické řetězové houpačky).
Mimo to budou do vytvořených kopečků
zakomponovány skluzavka, prolézací roura,
malá lezecká stěna a všemu na centrálním hři
šti vévodí kruhové pískoviště. Podle potřeby je
zde možnost herní prvky libovolně doplňovat.
Hřiště měla být krásně upravená, zatravněná,
pravidelně udržována, opatřena lavičkami pro
odpočinek a odpadkovými koši za účelem udr
žování pořádku.
Po vypracování projektu, jeho následných
úpravách a schválení, bylo na realizaci díla oslo
veno 5 firem. To, že nakonec cenovou nabídku
dodala pouze jedna firma, je věc jiná, ale takto
to bohužel v posledních letech ve stavebnictví
chodí. Všichni mají moc práce, nejsou řemeslníci,
ale to bychom se dostali jinam. Neboli tou jedi
nou již zmiňovanou firmou byla firma Bekrostav
manželů Štolbových a zakázka jí byla přidělena,
protože její cenová nabídka nepřekročila roz
počtovou cenu díla. Pro úplnost je třeba ještě
dodat, že i firma Bekrostav má práce na dva roky
dopředu a do výběrového řízení se přihlásila
hlavně z toho důvodu, že je domácí firmou a na
obci jí záleží. Dále bylo ústně domluveno, že
obec nebude zase až tak striktně trvat na dodr
žení termínu dokončení, protože Bekrostav v té
době měl již rozpracováno více staveb.
Co se týká samotné realizace stavby, tak jsme
ji měli od začátku spolu s projektantem pod
kontrolou. Byly dodržovány všechny stanovené
postupy, k nimž byla pořizována fotodoku
mentace, a vše bylo zapisováno do stavebního
deníku, přičemž k práci firmy se projektant vy
jadřoval jen pochvalně. Poslední fází dokončení
díla byly zahradnické práce (sázení stromů, keřů,
osev trávy), ke kterým podle stavebního deníku
nebyly žádné připomínky. K předání staveniště
došlo 12. června a v té době chyběly zhruba
3 týdny do té doby, než firma AZ sport dodá
a zabuduje na ploše herní prvky. Zde je, ale ten
problém, že firma do tohoto dne dodala po
více než měsíčním zpoždění pouze část herních
prvků s tím, že výrobce, od kterého herní prvky
odebírají má tolik zakázek, že převyšují jeho
sedmiměsíční kapacitu. Po mnoha urgencích
a dohodnutí slevy za pozdní dodávku ve výši
5 000 Kč, firma přislíbila dodání a montáž zbýva
jících prvků v týdnu od 10. do 16. září.
Co říci závěrem. Chápu všechny ty, kterým se
současná podoba dětského hřiště nelíbí. Jeho
stav je prostě žalostný. Nově osázenou, ale již
krásně rašící trávu na ploše a hlavně na kopeč
kách spálilo letošní extrémní sucho. I přesto,
že jsme se snažili celé prostranství kropit jak
obecní technikou, tak za pomoci dobrovolných
hasičů, museli jsme tento nerovný boj s příro
dou zhruba po měsíci vzdát. Samozřejmě došlo
k tomu, k čemu muselo dojít, že navršenou ze
minu na kopečcích kořeny odumřelé trávy ne
udržely. Sesuv půdy z kopečků byl navíc umoc
něn pohybem dětí po těchto umělých terénních
překážkách, v některých místech tak hluboko,
že byla odkryta a znehodnocena tkanina, která
paradoxně vše toto měla pomoci držet pohro
madě. Nedá se dělat nic jiného, nežli se dát do
opravy. Jelikož zahradnické práce byly převzaty
bez závad a nelze na prováděcí firmě požadovat
žádnou bezplatnou opravu, musíme si pomoci
sami.

V horizontu několika dnů bude z našich řad
vyčleněna skupina pracovníků, kteří ručně vy
trhají to jediné, co na kopečkách roste, a to je
plevel i s kořeny. Na kopce bude postupně na
vršena vrstva překátrované zeminy, provedena
nová výsadba travního semene a vše kvůli udr
žení vlhkosti posypáno pískem.
To samé bude provedeno i ve vypálených
místech na ploše. Kopečky budou provizorně
označeny výstražnou páskou, za tím účelem,
abychom na nich co nejvíce eliminovali pohyb
dětí. Zde bych chtěl poprosit rodiče, aby nám
v tomto byli nápomocni.
A úplně na závěr, co se nelíbí mně a co by
se nemělo líbit všem slušným lidem. I přesto,
že jsou na hřišti rozmístěny odpadkové koše,
všude se válí plastové lahve, papíry apod.
Mnohdy jen metr od koše. Na rozmístěných
lavičkách, podle toho, že téměř všechny mají
na sobě stopy bahna, se nesedí, ale stojí. Stoly
jsou popsány nějakou nesmazatelnou fixou
a po celé ploše se volně pohybují psi. To jsem,
ale ještě od nikoho neslyšel. Ale to, že v kopeč
kách jsou myší díry, že je to paskvil či krtkárna,
to už jsem naservírované dostal. Prosím, vážení
spoluobčané, já tuto kritiku přijímám a jsem
připraven se z případných chyb zodpovídat.
Proč, však děti a mládež nenechají nic na po
koji a všechno ničí, netuším, ale hlavně s tím nic
neudělám.
Ještě mám, vážení spoluobčané, na srdci
jednu věc. V současné době probíhá na míst
ním hřbitově úprava páteřních cest a přístupo
vých cestiček k hrobům. Jsem si vědom toho
a z předchozích zkušeností vím, že na jakékoliv
práce na hřbitově je oproti jiným stavbám pohlí
ženo přeci jen trošku jinak. Věřte, že všichni, co
jsme do této stavby zainteresováni, se snažíme
zbytečně nerušit klidný spánek vašich drahých
zesnulých. Stavba probíhá podle projektové
dokumentace, firmou, která vyhrála výběrové
řízení, firmou Bekrostav. Jelikož ne vždy lze však
postupovat přesně podle projektu, dotváříme
detaily společně s prováděcí firmou na místě.
Protože žádný z hrobů není umístěn ve stejné
výšce a málokterý má stejné rozměry, doměřu
jeme výšky, abychom tímto dodrželi normou
dané podélné spády nově vytvořených chod
níků. Se všemi majiteli hrobů, kterých se týkala
nějaká úprava, jsem hovořil, vše jim vysvětlil
a zde si myslím, že žádné problémy nebudou.
Ty nám naopak může způsobit počasí. Nicméně
snahou všech je dokončit, nebo mít drtivý ob
jem prací dokončen do konce měsíce září. Vám,
vážení spoluobčané, kteří již v této době vzná
šíte různé připomínky, bych chtěl připomenout,
že stavba je prozatím rozdělána, ale chápu, že
v tomto stavu si ne všichni dokážete její ko
nečnou podobu představit. Tím samozřejmě
neříkám, že se nemůžete dotazovat nebo dávat
různé připomínky. Tímto bych vás chtěl jen po
žádat o trpělivost, toleranci a důvěru.
Na závěr ještě jedno důležité sdělení. Tato
rekonstrukce se podle projektu netýká úpravy
úzkých uliček mezi jednotlivými hroby a nelze
je z časových důvodů požadovat po prováděcí
firmě. Zde si budou muset majitelé hrobů tyto
případné úpravy zajistit sami nebo vyčkat, zdali
se budou realizovat v budoucnu. To ale v tuto
chvíli slíbit nemohu.
Děkuji.
Jiří Šebek, místostarosta obce

Chlumčanský občasník
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Chlumčanští myslivci se věnují dětem

Jako již tradičně, i o letošních prázdninách
se uskutečnil dětský myslivecký tábor „Na
Jelení stezce“, který pořádal Myslivecký spo
lek Obora Chlumčany, nově v areálu naučné
stezky Bijadla v Merklíně. Tábor byl vyvrcho
lením celoroční práce myslivců z Chlumčan
s dětmi na mysliveckém kroužku, který pravi
delně již několik let navštěvuje okolo 25 dětí
z Plzně a okolí, které se zajímají o dění v pří
rodě. Letošního tábora se účastnilo 62 dětí ve
věku 5–17 let pod dohledem šesti vedoucích
a dvou zdravotních sestřiček.
Tábor byl zahájen v pátek 27. 7. 2018
v 17 h. nástupem dětí s rodiči a slavnostní my
sliveckou fanfárou za účasti mysliveckých ve
doucích a myslivců z Chlumčan. Večer proběhl
táborák s opékáním buřtů a seznámením dětí
s programem tábora.

V sobotu nás navštívili kynologové pod
vedením J. Bezděka (ukázka výcviku lovecky
upotřebitelných psů, výstava psů, druhy lovec
kých plemen).
Neděle patřila jako již tradičně našemu
kamarádovi sokolníku Honzovi Pastuchovi
a jeho svěřencům (Kalous ušatý, Krahujec
obecný a další druhy dravců).
V pondělí přijel ochranář z Rokycan p. Pavel
Moulis, který nás seznámil s prací v záchranné
stanici a s mnoha druhy ptactva, které jsou na
pokraji vyhynutí.
Úterý bylo věnováno myslivecké zoologii,
o které nám poutavě vyprávěl myslivecký lek
tor Ing. Marek Kůs.
V odpoledních hodinách za námi přijel
hlavní host tábora – nejlepší hokejový bran
kář na světě a milovník přírody, kynologie

Volby do zastupitelstva obce
Pro nadcházející volby do zastupitelstva obce
byly na registračním úřadu (MÚ Přeštice) pro
naší obec zaregistrovány tři kandidátní listiny
těchto volebních stran – sdružení nezávislých
kandidátů:
• Společně za Chlumčany
• Pro dobro obce a občanů
• Pro rozvoj obce a občanů

Všem zaregistrovaným stranám bylo umož
něno představení svých kandidátů a voleb
ních programů v tomto vydání Chlumčan
ského občasníku.

a myslivosti p. Dominik Hašek. Téměř dvě
hodiny vyprávěl střídavě o myslivosti, ho
keji a velmi ochotně odpovídal na zvídavé
dotazy dětí i dospělých. Po celou dobu ná
vštěvy ho doprovázel jeho anglický ohař
a na závěr všem účastníkům setkání ukázal
i zapůjčil k vyfotografování svou zlatou me
daili ze zimní olympiády v Naganu r. 1998.
Na středu se děti obzvlášť těšily, jelikož
jsme ji celou strávili na výletě v plzeňské
ZOO pod vedením mluvčího p. Martina
Vobruby, který nás provedl místy v zákulisí,
kam se běžný návštěvník nedostane.
Ve čtvrtek za námi zavítali pánové z Lesů
ČR, kteří mají na starost lesní pedagogiku:
p. Pavel Šefl a p. Václav Davídek, kteří se
záhy stali velmi oblíbenými kamarády
všech dětí na táboře po svém pohádkovém
vyprávění o lese, zvěři a také o lesních stra
šidlech, které děti velmi bavilo.
Po večeři připravili vedoucí pro děti pře
kvapení v podobě představení kouzelníka
Bejvandy.
Pátek nám zpříjemnil sběratel mincí
z Merklína p. Josef Šalom, který v okolí Mer
klína našel poklad v podobě 127 staropraž
ských grošů z doby Karla IV. S sebou přinesl
kromě těchto grošů ukázat i dva kufry nálezů
(artefaktů).
Odpoledne přijela záchranářka z Chlumčan
pí. Helena Fabiánová se svým psem, se kterým
nám předvedla záchranu člověka zavaleného
sutinami.
Celý tábor se nesl ve sportovním duchu
a sbíráním informací a indicií, které mohly
zúročit při sobotní celotáborové hře, kde děti
také využily svých znalostí o přírodě, zvěři, ry
bolovu a mysliveckých tradicích, které získaly
během návštěv našich kamarádů lektorů mys
livců, rybářů, a hostů.
V neděli se konal závěrečný nástup s vy
hodnocením výsledků celotáborové hry, dě
tem byly uděleny medaile, diplomy, věcné
ceny od sponzorů, a kniha s věnováním,
kterou napsal majitel areálu p. Josef Jindra.
Našimi sponzory byli Lesy ČR, s. p., krajský
úřad města Plzně, obecní úřad Chlumčany.,
fa. FOREX Therm, s. r. o., fa. ŠABATA, s. r. o.,
fa. Crowning, s. r. o., fa. pana V. Bešty, fa. Smarty
(Dominik Hašek).
Všem sponzorům, myslivcům a lidem, kteří
nám s realizací čtvrtého ročníku tábora velmi
pomohli, chceme moc poděkovat.
Za Myslivecký spolek Obora Chlumčany
J. a Z. Vaňousovi

Inzerát – prodej

Nabídka k prodeji objektu bývalé
trafiky v sídlišti
(ulice Boženy Němcové –
pod prodejnou potravin).
Podrobnější informace možno
získat na telefonním čísle

720 112 140
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Společně za Chlumčany

PROGRAM – VIZE – PLÁNY

VOLEBNÍ PROGRAM 2018 – 2022

INVESTICE – REKONSTRUKCE – OPRAVY
» Výstavba nového obecního úřadu a společenského centra
a následné rozšíření MŠ v prostorách současného obecního
úřadu (ﬁnancování zajištěno – úvěr, vlastní prostředky)

» Rozšíření domu s pečovatelskou službou formou přístavby
» Výkup pozemků pro potřeby obce (veřejná prostranství, ulice,
chodníky, zástavbové území)
» Odkoupení kulturního domu a jeho postupná přeměna pro
potřeby obce, spolků a občanů

Kaple

Komunikace a veřejná prostranství

» dokončení rekonstrukce stavby kulturní památky v obci
» aktivní pomoc při opravě mobiliáře

» rekonstrukce ulice Na Závisti
» rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha (po realizaci akcí ČEZ-el. do země a RWE-změna NT na ST)
» rekonstrukce ulic Na Výsluní, Na Vyšehradě a Ke Kapli-II. část
» rekonstrukce ulice Úzká
» rekonstrukce ulice Nové Sídliště včetně parkovacích stání
a veřejného osvětlení

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky volební program obce strany nezávislých kandidátů „Společně za
Chlumčany“ do zastupitelstva obce. Jak už napovídá samotný název strany, chceme se společně
podílet na dalším rozvoji obce Chlumčany a současně Vám také naslouchat i řešit Vaše potřeby
a problémy.
Kandidáti naší strany jsou lidé z různých oborů lidské
činnosti, což obecně chápeme jako plus, který chceme
využít při dalším rozvoji obce. S Vaší podporou budeme
hledat co nejlepší řešení situace. Nechceme řešit věci
individuálně, což v dnešní složité době nikam nevede,
ale společnými silami. Nebudeme jen tak nečinně stát
a přihlížet, ale s Vaší pomocí můžeme pro naši obec
opravdu něco udělat.
Je nám jasné, že na malé obci, jako je ta naše, budou
programy kandidátních stran podobné a budou se
v mnohém překrývat. Ale ke stejnému nebo podobnému
výsledku se dá dojít „téměř vždy“ několika cestami.

Proč právě my?!

Mezi kandidáty naší strany do zastupitelstva obce jsou
lidé, kteří mají bohaté zkušenosti s komunální politikou
(část kandidátů byla a je i v současném zastupitelstvu
obce), s řízením veřejné správy, vyznají se v problematice
dotační politiky, orientují se v ekonomické sféře ale
i v IT technologiích nebo jsou dlouhodobě úspěšní
v podnikatelské sféře. Ve svém volném čase se kandidáti
naší strany věnují široké zájmové činnosti na úrovni
místních, oblastních i národních spolků a neziskových
organizací od zájmů společenských, prorodinných, přes
kulturní a sportovní až po ekologické.

OBČANSKÁ VYBAVENOST, KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ ČINNOSTI
» podporovat společenské dění v obci a místní organizace
- Den Chlumčan
- rozsvícení vánočního stromu
- zpívání koled
- setkávání seniorů
- práce s dětmi ve spolupráci s místními organizacemi
- rozvíjení lidových tradic (maškarní průvod, společenský
ples, letní taneční zábavy na hřišti, sportovní akce, ...)
- vydávání Občasníku
- zájezdy

Hasiči

Co chceme ?!
S Vaší pomocí a podporou chceme zajistit a udržet
v Chlumčanech „příjemné klima“, zkrátka aby se v naší
obci příjemně žilo, fungovala občanská vybavenost
a služby. Jsme pro to připraveni vyvinout maximální úsilí,
které se zakládá na rozumném plánování a efektivním
hospodaření. Klademe důraz na rozvoj obce, občanské
vybavenosti, školství, podporu neziskových organizací
a spolků, zejména těch pracujících s dětmi a mládeží,
ale i ostatních volnočasových aktivit. Chceme rozvíjet
zeleň nejen v obci, ale v celém správním území
(katastru) a pečovat o krajinu změnou jejího rázu,
tzv. ozeleněním krajiny. Budeme se věnovat nejenom
zásadním tématům, ale i běžným záležitostem, které
by mohly být opomíjeny a jdou většinou v předvolební
rétorice do ústraní. Chceme zlepšit informovanost
občanů ohledně dění v naší obci.

Co k tomu potřebujeme?!

Vážení občané, přátelé, voliči, abychom mohli uskutečnit
a plnit náš program a mohli Vám dokázat, že umíme
a víme jak na to, potřebujeme k tomu Váš hlas i Vaši
následnou podporu. Bez ní se nám jen těžko podaří
plnit předložený volební program. A pokud chceme My
a chcete i Vy prosadit alespoň část naší vize, musíme do
toho „SPOLEČNĚ“. Proto pojďte k volbám a dejte nám
svůj hlas.

» úprava prostoru pro volnočasové aktivity a kulturní akce
u hasičské zbrojnice (PD, realizace)
» dovybavení JPOSDH – doplnění a obměna výstroje
a výzbroje
» rozšíření parkovacích stání v ulici Na Kovárně (přeložka el. do
země)
» úprava veřejných prostranství v obci, rozšíření ploch pro volnočasové aktivity

Mateřská a základní škola
»
»
»
»
»

rekonstrukce plynové kotelny v MŠ – již probíhá
rekonstrukce části MŠ po přestěhování OÚ
oprava oplocení MŠ
oprava povrchu a lajnování víceúčelového hřiště u ZŠ (dotace)
dokončení oplocení u rekonstruované budovy ZŠ – živý plot

Sportovci

Bytové domy
» zateplení suterénů a střech bytových domů ve starém
i novém sídlišti
» zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího domu s pečovatelskou službou
» zpracování projektové dokumentace na nástavbu bytových
domů

» úprava spodní části areálu TJ Keramika (kulturní akce)
» zpracování studie na využití celého areálu TJ Keramika pro
sport a volný čas
» realizace protihlukových opatření u střelnice Klubu
biatlonu
» dořešení majetkoprávních záležitostí s Klubem biatlonu
» podpora sportovních aktivit ﬂorbalové ligy

Přejeme Vám šťastnou ruku ve výběru kandidátů, ať už se rozhodnete jakkoliv.
Pokud se rozhodnete pro nás, děkujeme, pokud ne i přesto Vám přejeme vše dobré.
www.spolecnezachlumcany.cz

Spolková činnost
» podpora místních spolků a organizací v činnosti
» podpora práce s dětmi a mládeží
» podpora neziskových organizací nadregionálního
a celospolečenského významu

Kulturní dům
» zpracování studie na využití volných prostor
a následně PD na vybydlené a zdevastované části
» zachování současného provozu restaurace
a ubytovacích kapacit (v současnosti bezeztrátový
provoz)
» úprava parkovací plochy vedle kulturního domu
(zpracovaná projektová dokumentace)

PÉČE O KRAJINU, O VZHLED OBCE
(EKOLOGIE)
Veřejné prostranství – intravilán obce
» obnova zeleně v sídlišti - v rámci budování hřiště, následně
při pravidelných kontrolách výsadby (nutná součinnost občanů
při zamezení devastace)
» obnova a revitalizace zeleně na náměstí
» dosadba stromů v lokálním biocentru „na Vrchu“
» tvorba živých plotů na oddělení veřejných ploch s různým
využitím
» vytvoření klidové zóny na veřejném prostranství mezi kaplí
a obytnou zástavbou (arboretistická úprava, rozmanitá
druhová skladba – podpora biodiverzity, relaxačně naučná
stezka)

Péče o zeleň v krajině – extravilán obce (hranice
katastru-správní území obce)

Hřbitov
» dokončení rekonstrukce cest
» oprava márnice a zdi, úprava okolí hřbitova

Volný čas
» dokončení rozpracované stavby dětského hřiště
v sídlišti a v dalších částech obce
» doplnění laviček a odpadkových košů na vhodná
místa veřejného prostoru (vytipování míst za pomoci
občanů)
» podpora celospolečenských akcí typu „Ukliďme
Česko, ukliďme svět“
» vytipování a vybudování volných prostranství pro
venčení a výcvik psů
» spolupráce se sousedními obcemi a městy na
vybudování a značení cyklostezek (Lukavice –
Chlumčany, Chlumčany – Dobřany, Hradčany – Lišice)

HRADČANY
» podpora místních společenských aktivit a činnosti
SDH
» prodej stavebních pozemků (dokončeny sítě místní
infrastruktury)
» dokončení rekonstrukce cesty u lesa včetně
odvodnění do záchytné nádrže
» zpevnění cesty k Horní Lukavici na chlumčanském
katastru

» spolupráce se zemědělci a zemědělskými podniky
hospodařícími na katastru obce
» postupná realizace plánu společných zařízení schválených při
komplexních pozemkových úpravách (dle možnosti získání
dotací)
» údržba zařízení vybudovaných státním pozemkovým úřadem
(polní cesty)
» výsadba alejové zeleně na rozčlenění velkých půdních bloků
a následná péče, úprava krajinného rázu
» tvorba protierozních a protizáplavových opatření
(odvodňovací příkopy, záchytné travní pásy pod svažitými
pozemky)
» při výsadbě zeleně zachovávat biodiverzitu v souladu s našimi
přírodními a klimatickými podmínkami
» ve spolupráci s odborníky dodržovat environmentální opatření

Péče o vzhled obce
» podpora třídění odpadků navýšením stanovišť na tříděný
odpad (i další kontejnery – nápojové kartony)
» spolupráce s provozovatelem sběrného dvora
» údržba zeleně místními zaměstnanci
» spolupráce s podniky zabývající se likvidací biomasy
» výchovná a osvětová činnost na udržování čistoty a pořádku
v obci

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
» dodržování principů územního plánování, včetně územních
studií – úzká spolupráce se zpracovatelem ÚP
» pravidelně provádět úpravu územního plánu v návaznosti na
potřeby obce a v souladu s legislativními změnami zákona
o územním plánování
» vést veřejnou debatu o změnách územního plánu za
přítomnosti zpracovatele
» pořízení webového prohlížeče územního plánu s textovými
popisky
» jednat s vlastníky pozemků o vykoupení zájmových ploch do
majetku obce

OSTATNÍ
» dbát na bezpečnost občanů, zakomponovat ochranné
bezpečnostní prvky do regulačních plánů komunikací
» zajistit bezpečnost a zpomalení provozu (retardéry, semafory,
ostrůvky)
» zlepšit informovanost občanů, již v současnosti je možnost
zasílání nových informací emailem (po registraci na webu
obce)
» snížit vandalismus a trestnou činnost na problematických
místech v obci rozšířením kamerového systému

www.spolecnezachlumcany.cz

Ing. Petr
BRANDL
úředník
49 let
Na obecním
úřadu pracuji
více než 16 let,
rád bych zúročil
své zkušenosti
ve prospěch občanů Chlumčan. Již
léta se řídím krédem, když mohu, tak
pomohu.

Ing. Vladimír
DREXLER
lesník
59 let
Své profesní
zkušenosti v péči
o krajinu a zeleň
chci zúročit
v činnosti ve prospěch obce.

Mgr.
Veronika
ROMOVÁ
učitelka
30 let
Škola základ
života není jen
filmová fráze.
Kvalitní výukou mladé generace
si zajistíme kvalitní investici do
budoucnosti.

Michal
ŠMAT
údržbář
46 let
Není mi to
lhostejné.

Mgr. Martin
ZÍBAR
učitel,
IT specialista
44 let
Nestačí jen
vzhlížet ke
hvězdám, je
třeba se aktivně zapojit do veřejného
života a pracovat pro lidi tam, kde
bydlím.

Pavel
VEIT
OSVČ
44 let
Se zkušeností
20 let vedením
soukromé firmy
a v minulém
volebním období
prací zastupitele a člena rady mám
zájem pokračovat v prospěšné práci
pro všechny občany se zaměřením na
větší bezpečnost v obci Chlumčany.

Ing. Martin
KRÁL
IT specialista
36 let
Nestačí se
jen dívat
a pak kritizovat.
Pokud chceme
společně něco změnit, je potřeba
věci aktivně řešit, a proto jsem se
rozhodl kandidovat. Pro rozvoj obce
mohu nabídnout svoje zkušenosti
i odbornost.

Petr
HAMPL
sládek
38 let
Jsem rodilý
Chlumčaňák.
Mám tři děti.
Pracuji jako
hlavní sládek v Pivovaru U Přeška
v Přešticích. Do voleb jdu s tím, abych
pomohl zlepšit život v naší krásné
vesničce.

Jiří
MATĚJKA
řidič
27 let
Činy jsou
hlasitější než
slova.

Bohumil
KARAS
důchodce
64 let

Své životní zkušenosti
chci nabídnout ve
prospěch obce s lidmi,
kterým důvěřuji.

Hana
MUDROVÁ
zdravotní
sestra
47 let
Počítá se to, co
bylo vykonáno, ne
to, co bylo řečeno.
Seneca

Jaroslav
KASTNER
OSVČ
35 let
Jako sportovec
a podnikatel
jsem zvyklý řešit
problémy.

Vladimír
HAVLÍČEK
důchodce
65 let
Jako dlouholetý
obyvatel části obce
U Keramičky budu
prosazovat zájmy
místních občanů.

Martin
BOLDA
řidič
42 let
Jako hasič jsem
zvyklý pomáhat
a budu v tom
pokračovat.

Libuše
LAMPLOTOVÁ
OSVČ
56 let

Chci pracovat pro
lidi, kde žiji, pro lidi,
které znám, doma
v Chlumčanech.

Spole čně
za
Chlumč any
www.spolecnezachlumcany.cz
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EKoloGIE
TrVAlá péČE o ZElENé ploCHy

»»»postupná»obměna»starých»vzrostlých»stromů

komunální volby v Chlumčanech 5. a 6. října 2018

PRO DOBRO OBCE A obČANů

Sdružení politického hnutí starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů

správní a společensko-kulturní centrum

V

je naše

priorita

ážení spoluobčané,
v první řadě je třeba říci, že je nanejvýše
slušné upřímně poděkovat minulým i tomu prozatím
současnému zastupitelstvu obce Chlumčany za práci, kterou odváděly ve
svých volebních obdobích. Je naší morální povinností na jejich činnost navázat
a snažit se v započaté práci svědomitě pokračovat.

Při» sestavování» volebního» programu» byl»
organizace» a» spolky,» které» pracují» s» dětmi»
kladen» požadavek» na» jeho» vyváženost»
a» mládeží.» Náš» zájem» bude» rovněž» směřovat»
s» ohledem» na» potřeby» naší» obce» a» vás,»
na» Hradčany,» správně» náležící» pod» naši» obec,»
našich»spoluobčanů.»Při»rozdělování»ﬁ»nančs» tím,» že» lidé» bydlící» v» Hradčanech» jsou» naši»
ních»prostředků»bude»počítáno»s»investicemi»
spoluobčané,» mající» také» své» potřeby.» To»
do» infrastruktury,» komunikací»
samé» platí» o» občanech» bydlících»
a»chodníků,»bydlení»a»samozřejmě» „Náš program
U»Keramičky»a»v»Rumunsku.»Zvláštní»
také»do»obou»našich»vzdělávacích» stojí na reálných důraz»bude»kladen»také»na»bezpečzařízení,» kterými» jsou» základní» základech.“
nost» silničního» provozu» v» naší» obci.»
a»mateřská»škola.»Nejen»chlebem»
Tomuto» volebnímu» programu» jsme»
živ»jest»člověk»a»tak»nesmíme»rovněž»zapose»snažili»přizpůsobit»výběr»kandidátů»na»naší»
menout»na»podporu»kultury,»sportu»a»vůbec»
kandidátní» listině» s» tím,» aby» se» každý» podle»
společenského»dění»v»naší»obci.»Naši»zvýšesvého» zaměření» a» možností» mohl» vyjadřovat»
nou»podporu»si»zaslouží»zvláště»ty»neziskové»
k»nastoleným»otázkám.

STAré A NoVé SÍdlIšTě

»»»rekonstrukce»komunikace,»chodníků»
a»veřejného»osvětlení»v»Novém»Sídlišti,»
součástí»projektu»bude»i»vybudování»
nových»parkovacích»míst»pro»osobní»
automobily
»»»vytvoření»dalších»zpevněných»ploch»
pro»možnost»parkování»automobilů»ve»
starém»sídlišti
»»»revitalizace»zeleně»v»obou»sídlištích»
(obměna»vzrostlých»keřů»a»stromů)

KomuNIKACE A proSTrANSTVÍ

»»»rekonstrukce»komunikace»v»ulici»Na»
Závisti»

»»»vypracování»proj.»dokumentace»na»
rekonstrukci»ulice»Sv.»Čecha»a»vlastní»
realizace
»»»rekonstrukce»ulic»Na»Výsluní,»Na»
Vyšehradě»a»Ke»Kapli»(majetkové»
narovnání,»vypracování»projektové»
dokumentace»(PD)»a»vlastní»realizace
»»»vypracování»PD»a»rekonstrukce»ulice»Úzká
»»»za»předpokladu»odkupu»kulturního»
domu»vypracování»PD»na»rekonstrukci»a»
postupná»realizace»rekonstrukce»včetně»
vybudování»parkoviště
»»»bezpečnost»silničního»provozu»-»
dopravní»značky,»přechody»pro»chodce,»
zpomalení»provozu»(retardéry,»semafory,»
ostrůvky)
»»»pasportizace»ulic»–»obytné»zóny»
–»parkování

mATEřSKá šKolA

»»»instalace»plynových»kotlů»a»jejich»
napojení»na»stávající»ústřední»topení»
»»»zrušení»dálkového»topení»z»kotelny»v»
Novém»Sídlišti»–»úspora»energie»
»»»po»přestěhování»OÚ,»rekonstrukce»prostor»pro»potřeby»MŠ,»navýšení»kapacity

»»»vybudování»biokoridorů»a»protierozních»pásů»v»krajině»a»oprava»polních»cest»(plán»
společných»zařízení)»
»»»úpravy»zeleně»v»prostoru»„Na»Vrchu“
»»»zachování»činnosti»sběrného»dvora»ve»stejném»režimu
»»»nadále»podporovat»třídění»odpadků

KulTurA A SpolEČENSKÝ žIVoT
»»»podporovat»organizované»volnočasové»aktivity»–»sportovní,»zájmové
»»»zachovat»a»pokračovat»ve»spolupráci»s»Policií»ČR»Dobřany»při»zajišťování»veřejného»
pořádku»a»bezpečnosti»občanů
»»»podpora»kulturním»a»společenským»akcím
»»»zachování»činnosti»„komise»pro»občanské»záležitosti“»včetně»vítání»nových»občánků
»»»pokračovat»v»tradici»pořádání»„Dne»Chlumčan“
»»»zachovat»vydávání»občasníku
»»»zachování»zdravotnických»zařízení»ve»stejné»úrovni»jako»dosud
»»»zachování»služeb»pošty»alespoň»v»dosavadní»úrovni
»»»propojení»cyklostezky»s»městem»Dobřany
»»»pokračování»v»budování»dětských»hřišť
»»»narovnání»majetkoprávních»vztahů»–»vykoupení»pozemků»pod»komunikacemi»a»na»
veřejném»prostranství
»»»rozšiřování»obytných»zón»dle»územního»plánu

VOLEBNÍ PROGRAM 2018 – 2022

INVESTIČNÍ AKCE
»»»pokračovat»v»zateplování»bytových»
domů»-»sokly»a»sklepní»prostory

»»»vybudování»protierozních»opatření»u»svažitých»zemědělských»pozemků»v»bezprostřední»blízkosti»obce»»

ZáKlAdNÍ šKolA

»»»investice»dle»potřeby

»»»úprava»školní»zahrady»a»oplocení

HASIČSKá ZbrojNICE

»»»vypracování»PD»a»vybudování»zázemí»
pro»konání»kulturních»akcí»na»pozemku»
sousedícím»s»HZ.»
»»»v»přilehlé»ulici»s»HZ»Na»Kovárně»
vybudovat»parkovací»místa»s»podélným»
stáním»a»přeložení»elektřiny»ze»sloupů»
do»země»

jiří
šEbEK
místostarosta
56 let

mgr. Hana
HorKá
účetní poradce
52 let

libor
FuX
dělník
41 let

judr. mgr.
robert mAjEr
státní zaměstnanec
41 let

miloslav
SAmEK
podnikatel
46 let

Kateřina
NoVoTNá
podnikatelka
37 let

marie
STuCHloVá
laborantka
63 let

Dana
jAbloNICKá
kuchařka
59 let

petr
proCHáZKA
podnikatel
44 let

bc. Kateřina
SyNKoVá
učitelka v MŠ
32 let

martin
VyTISK
supervizor
výroby
56 let

Ing. Tereza
rEGNEroVá
obchodní
referent
39 let

jiří
HodAN
státní
zaměstnanec
51 let

Václav
pAšEK
stavbyvedoucí
55 let

petr
NoVoTNÝ
podnikatel
39 let

HřbIToV

»»»oprava»bývalé»márnice,»studny»a»oprava»
zdi»včetně»vstupní»brány»s»využitím»
dotace

KAplE

»»»pokračování»v»opravě»kaple
»»»úprava»okolí»kaple

HrAdČANy

»»»vybudování»komunikace»včetně»veřejného»osvětlení»u»nových»stavebních»parcel
»»»dokončení»rekonstrukce»spodní»části»
cesty»u»lesa
»»»oprava»povrchu»obslužné»komunikace»
od»bývalé»prodejny»potravin»směrem»na»
Horní»Lukavici

dům S pEČoVATElSKou Službou

»»»zachování»a»zkvalitňování»pečovatelské»
služby»pro»seniory
»»»výstavba»šesti»nových»bytů»včetně»
společenské»místnosti
»»»vypracování»projektové»dokumentace»
na»rekonstrukci»současné»budovy»DPS,»
využití»dotace

„Snahou nás všech bude úspěšné naplnění volebního programu.“

Číslo 56
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NA KŘÍDLECH CHLUMČANSKÉ OPOZICE
DO VOLEB 2018
Vážení spoluobčané,
komunální volby, které za několik
málo dní proběhnou v naší obci,
budou vlastně referendem o dalším
dění a dalším směrování života
v Chlumčanech. Proto se vám nyní
představuje naše Sdružení nezávislých
kandidátů PRO ROZVOJ OBCE
CHLUMČANY.
Naše sdružení je vnímáno v obci
jako reálná opozice k současnému
vedení. Opozici však nevnímáme jako
trvalý protest a negování veškerého
snažení, ale především jako předložení
alternativ, jako regulérní a podloženou
kritiku, jako pobídku k dialogu
a k hledání řešení.

Naše sdružení přináší nová témata,
nebo i témata staronová, na která
se v průběhu let již v Chlumčanech
zapomenulo. Pro přehlednější
představu o našem snažení jsme
uvedli v život srozumitelné internetové
stránky na adrese
WWW.CHLUMCANYPROROZVOJ.CZ
Dostatečný prostor k diskuzi zde
najde každý z vás. Zároveň jste již
v těchto dnech všichni informováni
prostřednictvím našich neotřelých
propagačních materiálů, které
nacházíte ve své poště, nebo na
veřejných komunikačních místech.

TJ KERAMIKA

Věříme, že přinášíme takový pohled
a taková témata, která vás osloví
a která nebudou v celkovém rozporu
s vizí o současné moderní obci, na
které chceme pracovat.
Jako lídr naší kandidátky mám pro
vás na závěr tento vzkaz:
OSLAVTE DŮSTOJNĚ VZNIK NAŠÍ
REPUBLIKY A DEJTE SVŮJ HLAS
PRO MÍSTNÍHO PATRIOTA. Já a moji
spolukandidáti vám budeme dobrými
sousedy.

Stanislav Dvořák,
SNK Pro rozvoj obce Chlumčany

CHLUMČANY
Oddíl kopané

5. ročník Memoriálu Josefa Škrábka
V sobotu 4. 8. 2018 se na fot
balovém hřišti v Chlumča
nech uskutečnil již 5. ročník
Memoriálu Josefa Škrábka,
bývalého
dlouhodobého
předsedy našeho fotbalo
vého oddílu. Memoriálu
se zúčastnilo naše „A“ a „B“
mužstvo, Přeštice „B“ a také
mužstvo Chlumčany „divize“,
složené z hráčů, kteří se v le
tech 1998–2002 podíleli
na nejúspěšnějším období
chlumčanského
fotbalu.
Memoriál probíhal i ve vzpo
mínkách na Petra Štycha
a Miroslava Levoru, dlouho
dobé obětavé funkcionáře
našeho fotbalového oddílu.

Chlumčanský občasník
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Sestavy mužstev
Chlumčany „A“
Vlevo nahoře:
Petrželka, Fryš, Benedikt, Havlík,
Hrnčár D., Chotěborský, Rom,
Šilhánek;
vlevo dole:
Ghoul, Dušek, Tomášek, Regner,
Milota L., Milota R., Lang O.

Chlumčany „B“
Vlevo nahoře:
Havlíček J., Zíka, Lösch F., Vlček,
Kastner, Lang K., Dolanský K.,
Smetana;
vlevo dole:
Souček D., Hůla, Švec, Lösch M.

Výsledky Memoriálu
Chlumčany „A“ × Chlumčany „B“ 0:1 (0:0)
Chlumčany „A“ + „B“ × Přeštice „B“ 1:7 (0:4)

Zpestřením memoriálu bylo
exhibiční utkání mezi hráči
z úspěšného období 1998–2002,
kdy naše mužstvo hrálo divizi.
Chlumčany „divize“
Vlevo nahoře:
Matoušek Jin. st., Duchek,
Šamberger, Myslík, Majer L.,
Langmajer, Kadlec T., Lösch F.,
Sadílek, Votípka V., Dvořák P.,
Kraus J. st., Dvořák A., Svo
boda A., Svoboda J., Sa
mek M. st., Šejdl;
vlevo dole:
Louda, Souček D., Fabián,
Rada M., Milota L., Jiřinec, Krýs
man J., Samek M. ml., Milota J.,
Hakr M., Spiegel;
vpředu:
Lösch P., Mizera.
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Tradičně také proběhlo exhibiční utkání mezi
naší „starou gardou“ a výběrem chlumčan
ských hasičů (a hasiček).
Sestava staré gardy
Vlevo nahoře:
Holý Jar., Havlíček J., Lösch F., Samek M. ml.,
Havlíček V.;
vlevo dole:
Tisot, Souček D., Krýsman J., Jindřich, Dušek.

Sestava hasičů
Vlevo nahoře:
Šebek L., Sláma V., Hrubý, Beníšek V., Fuxová,
Zrlicová, Tykvart, Mourek P. ml., Fux;
vlevo dole:
Mourek P. st., Fořt, Pospíšil; vpředu: Hruška,
Kabát.

Po celou dobu turnaje byla pro naše nej
menší příznivce připravena řada atrakcí, sou
těží a sladkých odměn. Nechyběla ani pěnová
show.
Nejen pro naše starší příznivce po celou
dobu turnaje k tanci a poslechu hrál ELEK
TROBAND Jana Šimůnka. Večerní zábavu
pro veřejnost ozdobilo vystoupení skupiny
BAND V. Křivana.
Kompletní fotodokumentace je k dispozici
na adrese:
http://fotbalchlumcany.blog.cz/galerie/2018
‑08-04-5-rocnik‑memorialu‑josefa‑skrabka
Jindřich Matoušek
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Oddíl tenisu

TENISOVÉ AKTUALITY

V průběhu opravdu horkých letních měsíců
připravil tenisový oddíl pro příznivce tohoto
sportu obvyklou sérii otevřených tenisových
turnajů pod názvem Chlumčany Cup pro ne
registrované hráče z Chlumčan i okolí. Úvodní

akcí byla soutěž veteránů, po ní následoval
turnaj ve čtyřhře a v září se uskutečnil nejpres
tižnější turnaj ve dvouhře, o němž budeme
informovat s ohledem na brzkou uzávěrku
tohoto čísla občasníku až příště. Soutěže měly

opět velmi dobrou sportovní úroveň a tenisté
reprezentující náš oddíl se při nich rozhodně
neztratili.

CHLUMČANY CUP VETERÁNI – 21. 7. 2018
Čtvrtého ročníku otevřeného tenisového
turnaje Chlumčany Cup neregistrovaných
tenistů – veteránů nad 50 let v singlu, který
se odehrál 21. 7. 2018, se zúčastnilo celkem
8 dříve narozených tenistů. Z pořádajícího
oddílu se představili loňský finalista Miroslav
Švátora, Otakar Vokoun, Antonín Levora a pre
miérově také Robert Kott. Startovní pole pak
doplnili Milan Doležel a Stanislav Havlíček

ze Starého Plzence, plzeňský Václav Chládek
a z Klatov přicestoval Zdeno Bárta. Přestože
ze zdravotních či jiných důvodů chyběli další
tradiční účastníci veteránských soutěží (J. Va
něček, I. Hodys apod.), bylo se na co dívat,
neboť všichni bez výjimky podali obdivu
hodné výkony. Zatímco ve skupině A rozhodly
o postupu Doležela a Bárty do semifinále až
závěrečné zápasy, ve skupině B byli suverénní

Semifinále:
Miroslav Švátora × Milan Doležel 7:5
Stanislav Havlíček × Zdeno Bárta 6:0

Zápas o 3. místo:
Milan Doležel × Zdeno Bárta 6:1

Havlíček a Švátora, který následně v semifi
nále po odvrácení mečbolů vyřadil obhájce
loňského prvenství Doležela a získal tak pro
pořadatelský oddíl velmi cenné finálové umís
tění. Turnaj pak zcela zaslouženě vyhrál Stanislav Havlíček z SK DOLI Starý Plzenec (55 let),
který v jeho průběhu jako jediný nepoznal
přemožitele.

Finále:
Stanislav Havlíček × Miroslav Švátora 6:3

Stanislav Havlíček – zasloužený vítěz turnaje

Miroslav Švátora obhájil fnále z roku 2017

Společný snímek účastníků – veteránů

Milan Doležel se musel spokojit s bronzem
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CHLUMČANY CUP V DEBLU – 11. 8. 2018
Deblový turnaj Chlumčany Cup ve čtyřhře
se odehrál dne 11. 8. 2018 a při účasti 10 párů
měl zatím rozhodně nejlepší obsazení v po
sledních letech. Již zápasy ve 2 skupinách po
5 párech ukázaly velkou vyrovnanost účast
níků zejména ve skupině B, kde o postupu do
semifinále rozhodoval každý gam. Za teplého
počasí se s nepříjemným větrem i soupeři nej
lépe vyrovnali Richard Volín a Dušan Wirland z Lokomotivy Plzeň, kteří i přes porážku
ve skupině s největším překvapením turnaje,
dvojicí Martin Miarko, Roman Vacovský byli

v závěrečných bojích o umístění bezchybní
a obhájili tak výhru z let 2016 a 2017. Vyrov
naným finálovým soupeřem jim byla dvojice
z domácího oddílu, v níž tentokrát po boku
Jiřího Koláčka nastoupil Michal Marák, který
se kromě hry stačil postarat i o chutné občer

stvení všech účastníků akce. Na bronzový stu
pínek pak dosáhla dvojice dalších plzeňských
tenistů – Jiří Egermaier a Jiří Dvořák, kteří ab
solvovali v Chlumčanech úspěšnou premiéru.

Semifinále:
Jiří Koláček, Michal Marák × Roman Miarko, Roman Vacovský 7:5
Richard Volín, Dušan Wirland × Jiří Egermaier, Jiří Dvořák 6:1
Zápas o 3. místo:
Jiří Egermaier, Jiří Dvořák × Roman Miarko, Roman Vacovský 6:3

AUTO PLUS – VEIT PAVEL
Boční 46, Chlumčany, 334 42

Finále:
Richard Volín, Dušan Wirland × Jiří Koláček, Michal Marák 6:4

• 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

Finalisté deblového Chlumčany Cupu –
zleva Marák, Koláček, Volín a Wirland

Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz
Účastníci 4. ročníku turnaje Chlumčany
Cupu v deblu

• 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

Jiří Dvořák a Jiří Egermaier dosáhli při své
1. účasti v Chlumčanech na bronz

Roman Vacovský a Martin Miarko porazili i vítězný pár,
ale nakonec skončili čtvrtí
Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany
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Oddíl badmintonu

Léto v oddíle badmintonu

Letní měsíce bývají v oddíle badmintonu ob
dobím relativního klidu, a tak tomu bylo i letos!
Hráči si užívají letních sportů, talentovaní
z řad mládeže se zúčastňují různých soustře
dění a všichni se těší na první týden v září, kdy
se zahajuje další nová sezona! Ale nemůžeme
se nezmínit o oddílovém soustředění na Šu
mavě, kam jsme poslední týden v červenci
vyrazili již na 30. soustředění a stanování
v okolí Annína, řeky Otavy a bylo to naše velké
jubileum! Téměř 40 účastníků si týden pohody
a příjemného počasí dobře užila!
Pamětníci zavzpomínali na samé začátky
nelehkého kempování a třeba Honza Tomášek
překvapil albem s fotkami všech soustředění,
moc pěkné, patří mu poděkování všech!
To bylo to pěkné, ale to těžší nás čeká od
září, po téměř celý rok! V soutěži budeme mít
opět tři družstva dospělých, jedno z nich bude
složeno z našich dorostenců a dorostenek!
Žáci budou hrát své soutěže formou turnajů!
Tréninky začnou začátkem měsíce září a to, jak
v chlumčanské tělocvičně, tak i v dobřanských
halách! To samozřejmě způsobuje problémy
s dopravou a zajištění trenérů, ale to je stálý
problém v Chlumčanech, kdy podmínky pro
badminton a jiné halové sporty, se za 53 let
(otevření školní tělocvičny) kapacitně (1 kurt)
nezměnily!
První mistrovská utkání začnou 7. října, a tak
nám nezbývá nic jiného, než se na ně připravit
a pilně potrénovat!
Za oddíl badmintonu sepsal
předseda Jiří Vaněček

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



PŘIJMEME ŘIDIČE MKD
KONTAKT: 773 790 033

Směr Plzeň k benzince

Číslo 56

Strana 16

září 2018

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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