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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec letošního roku a počasí nám připomíná spíše předjaří, než dobu předvánoční. Zatím
nic nepřipomíná období zimních radovánek a s tím
spojené nejkrásnější roční období – vánoční svátky.
V říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva, ve kterých jsme obhájili funkce a složení samosprávy na obci. Za to vám všem, kteří jste nás volili,
patří veliké poděkování. Znamená to pro nás obrovskou odpovědnost, pracovní nasazení a obětavost při
plnění volebního programu tak, abychom vámi nám
danou důvěru nezklamali. V současné době zpracováváme návrh rozpočtu a nástin investičních akcí na
příští rok. K tomuto tématu se vrátím v příštím občasníku, kde jednotlivé investice rozvedu podrobněji.

Vážení spoluobčané, rychle se nám přiblížil čas Vánoc. Je to období, kdy více než jindy
si lidé vyjadřují lásku a sounáležitost se svými nejbližšími. Většinou v rodinném kruhu, ale i s přáteli
a i mezi známými. Mnozí z nás hodnotí průběh
právě končícího roku a klade si otázku, co ho čeká
v roce příštím.
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody, aby se všechna Vaše přání a plány v roce
2015 splnily, aby následující rok byl pro
všechny jen rokem šťastným a radostným.
Jiří Kučera
starosta
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Vážení spoluobčané
Svá životní jubilea

v letošním roce oslavili a oslaví
V prosinci

Josef Fládr
Anna Fořtová
Zdeněk Ptáček

75 let
81 let
83 let

V lednu

Libuše Regnerová
Blažena Rajtšpísová
Marie Heidelbergerová
Marie Vorlová
Miroslav Levora
Ludmila Piklová
Marta Kozáková
Marie Kohoutová
Karel Majer
Václav Kuběna

V únoru

Miluše Malíková
Josef Toman
Jarmila Bártová
Václav Šesták (Hradčany)
Soňa Tykvartová
Ladislav Kalina
Zdeňka Fládrová
Anna Faflíková
Josef Chmelík
Anna Levorová

V březnu

Marie Šimicová
Pavel Hajžman
Jaroslav Kastl
Miloslava Stehlíková
Gertruda Šilingová
Marie Kaslová
Jaroslav Mukenšnábl
Anna Kaderová
Jaroslav Švajcr
Milada Fuxová
Anna Marková

75 let
75 let
75 let
80 let
82 let
82 let
82 let
83 let
86 let
86 let

75 let
80 let
82 let
82 let
83 let
83 let
84 let
85 let
87 let
89 let

75 let
80 let
81 let
81 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
91 let
91 let

Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás

Vzpomínáme!
V listopadu
Zdeněk Kašpar

83 let

Pavla Lokajíčková, OÚ – evidence obyvatel
Svým blízkým mohou pozůstalí nechat
zazvonit poslední hodinku v kapli Panny Marie. Bližší informace na obecním úřadě nebo
na tel. 721 747 966.

Prožili jsme další rok svého života s mírnou
zimou, suchým jarem, létem plným teplotních
změn a po teplém podzimním období jsme dokráčeli až k těm nejkrásnějším svátkům v celém
roce, ke svátkům vánočním. Těšíme se na setkání se svými blízkými a opět budeme trochu
bilancovat, dávat si různá předsevzetí a plánovat, co nového v příštím roce uděláme a třeba
i kam pojedeme s rodinou na dovolenou.
Já se vrátím k tomu podzimnímu období
a to konkrétně do měsíce října, kdy, jak si jistě
všichni vzpomínáte, proběhly komunální
a doplňující senátní volby. Jakým výsledkem
volby v naší obci skončily, jistě také všichni víte
a já bych rád touto cestou jménem nezávislých kandidátů „Pro dobro obce a občanů“
upřímně poděkoval vám všem, kteří jste naše
kandidáty svými hlasy podpořili, a ujistil vás,
že si vaší důvěry velice vážíme a uděláme vše
proto, abychom vás nezklamali a své volební
sliby dokázali naplnit. Ty z vás, kteří máte rovněž na mysli blaho obce, byť jste v komunálních volbách dali najevo, že máte o jejím řízení
a chodu odlišné představy bych rád ubezpečil,
že stejně jako vašim kandidátům nám jde především o to, aby se Chlumčany i nadále rozvíjely, vzkvétaly a aby se nám všem zde dobře
žilo. Čekají nás další čtyři roky práce a my
doufáme, že naši práci budete sledovat, hodnotit a podrobovat ji kritice, což je v demokratické společnosti zcela normální jev. Co mám
však říci, nebo slíbit těm, kteří svého volebního práva nevyužili, život v obci je nezajímá
a v hospodách posléze výsledek voleb hodnotili velice svérázným způsobem? Ze zkušeností
vím, že právě tito lidé bývají těmi největšími
kritiky všech a všeho a v tomto případě mám
za to, že vyjádření lítosti nad jejich přístupem,
úplně postačí.
Vážení spoluobčané. Již delší dobu mám takové nutkání podělit se s vámi o svůj vztah k naší
obci. Mám rád lidi, kteří zde žijí a jelikož jsem se
zde narodil, tak mám i částečně v paměti, jak
Chlumčany vypadaly téměř před půl stoletím.
Navíc moji prarodiče bydleli ve Hřbitovní ulici
a tak jsem osobně znal i mnoho tet a strejčků
(tak se dříve na vesnicích starší lidé oslovovali)
z této části obce, jak se říká staré vsi.
Poctu své obci jsem zrýmoval do deseti
slok s názvem „ Chlumčany ve verších“ a původně jsem vůbec nepřemýšlel o tom, že bych
svůj výtvor někdy zveřejňoval. Pak jsem si, ale
řekl, že vlastně nic neriskuji, protože nejsem
básník, odborné kritiky se obávat nemusím
a v mém případě se skutečně jednalo o spontánní a jednorázovou záležitost. Chtěl jsem
jen vyjádřit, co cítím jiným způsobem a v budoucnu nemám v úmyslu v žádné básnické
tvorbě pokračovat. Publikovat báseň v Chlumčanském občasníku jsem chtěl až v příštím
roce, ale na základě výsledku voleb a té skutečnosti, že se mi dostalo té cti pracovat pro
obec i v dalším období, jsem se rozhodl pro
letošní prosincové vydání. Pro úplnost musím
ještě dodat, že pokud by se vám devátá sloka
zdála nadčasová, tak zde by na vysvětlenou
měl postačit ten fakt, že obec získala v tomto
roce dotace na zateplení jak školy, tak i školky
a obě budovy dostanou nový kabát v první polovině příštího roku.

Závěrem vám vážení spoluobčané s blížícím se koncem tohoto a příchodem roku nového ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Přeji vám, ať se vám podaří naplnit
svá předsevzetí a vyplní všechny sny a přání
v novém roce 2015.

Chlumčany ve verších
Rodné mé Chlumčany, vesnice na kopci,
dávno tě ponocný nehlídá za noci.
Bývalas malebná, tak jako v pohádkách,
nekvete více však rozmarýn v zahrádkách.
Nekvete rozmarýn, nekvetou pomněnky,
odvál čas něžnost tvou, odvál ji na věky.
Statky i chaloupky skromně tu zůstaly,
by dědů, babiček s láskou jsme vzpomněli.
Kaplička na vrchu už za nich stála,
ač ne tak honosná, v srdci jak katedrála.
Z výhledu do kraje dech se až tají,
v podvečer milenci kol ní se toulají.
I rána morová krutě zde řádila,
a vojska Švédů chaloupky pálila.
Sedlák co vlkům život svůj nastavil,
že bůh stál při něm, kapličku postavil.
Nepotkáš po cestě již koňské potahy,
vozovky sténají pod tíhou dopravy.
Není staré školy, ba ani rybníka,
v pokroku hledejme pravého viníka.
Rodné mé Chlumčany, vesnice na kopci,
již trochu jiná jsi, ve dne i za noci.
Co jen v tě vyrostlo rodinných domů,
barevné sídliště, chodníky k tomu.
Dnes pomník hrdinů vévodí aleji,
pro naši budoucnost, pro naši naději.
Jména ta do žuly vyryta zlatem,
na počest sousedů, jejich obětem.
Vzpomínám na hrátky u strejčka Křenů,
na jeho čepici a hodnou ženu.
Kde jejich chaloupka skromně se krčila,
majestátně a hrdě vypíná se vila.
Škola a školička, nově jsou oděny,
rád tě mám, vísko má a tvoje proměny.
Továrny za tratí práce jsou zdrojem,
jméno tvé v okolí dávno je pojem.
Žijí zde ti lidé, které mám rád,
přání mám jediné, ne velké snad.
Mějme se rádi všichni co nejvíce,
o to víc, krásnější, bude má vesnice.

Jiří Šebek
místostarosta obce
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část 12. – SAMETOVÁ REVOLUCE 1989
Na sklonku roku 2014 si připomínáme výročí SAMETOVÉ REVOLUCE. Uplynulo dvacet pět roků
od zásadních společenských změn v naší novodobé historii. Pamětníci vzpomínají na jména
aktérů, na usměvavé a nevyspalé tváře studentů. Vzpomínají na stávkové výbory, na trikolory
v klopách kabátů a v neposlední řadě na nenadálou vlnu lidské, občanské pospolitosti. Ti
později narození snad naslouchají a chtějí se dovídat.
Na křídlech ledového listopadového větru
roku 1989, mezi prvními sněhovými vločkami,
snesla se revoluce také do chlumčanských ulic.
Bylo to tiché, klidné a snad i opatrné. Ano, bylo
to sametové. První krůčky právě započatého
revolučního procesu nebyly v Chlumčanech
nijak razantní. Socialistický normalizační experiment přeci jen trval dvacet let. Lidé si dávno
uvykli vystačit s tím, co je. Národ chatařů
a chalupářů. Za zdmi Chlumčanských keramic-

kých závodů (CHKZ) je oddíl Lidových milicí.
Komunistická moc dala těmto oddílům zbraně
k ochraně socialistického zřízení a majetku. Do
Chlumčan přijíždí skupina studentů. Debatují
s představiteli Místního národního výboru
(MNV), předávají prohlášení, letáky, plakátky.
K žádné násilné konfrontaci nedochází. Část
zaměstnanců místních Chlumčanských keramických závodů se dne 27. 11. 1989 připojí
k výstražné generální stávce. Zaměstnanci závodu Porobeton se připojují symbolicky.
Pamětníci se shodují a uvádí to i kniha
„Chlumčany a jejich obyvatelé“, že Občanské
fórum (OF) je v Chlumčanech ustaveno dne
13. 12. 1989. Tato dočasná revoluční platforma
tedy ve vesnici vzniká až měsíc po pražských
událostech, kdy byly násilím potlačeny studentské pochody. Na prvních jménech, osobnostech chlumčanského OF, se pamětníci shodují celkem přesvědčivě. Shodně uvádějí pana
Karla Říhu (Na závisti), pana Luboše Kabáta
a pana Václava Bártu (Dlouhá ulice). V následujících týdnech a měsících se již profilují další
spoluobčané a můžeme doplnit například
pana Karička, pana Jana Štolbu, pana Václava
Kozla, Ing. Výrubka, paní Martu Kozákovou,
pana Ivana Markoviče, Jiřího Lucáka, Květu Fořtovou, Petra Levoru, Petra Holýho, paní Libuši
Regnerovou a další. Mnozí se stanou poslanci
za OF v budoucích komunálních volbách, ale
to přeci jen předbíháme.
OF svolává občany do kulturního domu. Je
prosinec 1989. Schází se přibližně 300 až 350
osob. Na setkání je debatováno o současné

společenské situaci a představitelé chlumčanského OF se snaží, společně s občany, sestavit jasný program. Účastníci setkání se shodují na nutnosti dialogu s představiteli MNV
o okamžitém zapojení členů OF do aktivního
vedení obce. 14. 12. 1989 jsou představitelé
OF po hlasování pléna MNV přijati do obecní
rady. Stmelovacím prvkem aktérů OF se od
samého počátku a nutno říci, že na popud
stovek chlumčanských občanů, stává razantní

vystupování proti dostavbě a zprovoznění
agrochemického podniku v bezprostřední
blízkosti obce. Projekt, který byl obci vnucen
státní mocí na konci osmdesátých let, budí
v občanech obavy. Stavba je v podstatě před
dokončením. V objektech mají být skladovány
a manipulovány agrochemikálie, které mají být
vesnicí dále rozváženy do dalších meziskladů.
Na popud OF je v obci podepisována petice,
kterou nakonec parafuje více jak 1000 obyvatel Chlumčan. Stavba se nakonec opravdu podaří zastavit a agrochemický podnik své brány
v obci nikdy neotevře. Dnes se v tomto areálu
nachází dřevovýroba (pod fotbalovým hřištěm
směrem na Dobřany).
Aktivně představitelé OF vystupují na
podporu Václava Havla. Po obci jsou opakovaně roznášeny letáky, podporující svým textem jeho kandidaturu na prezidentský úřad.
Ve vývěsních skříňkách po obci se pravidelně
objevují nejrůznější prohlášení a revoluční
materiály.
V pátek 5. 1. 1990 probíhá v místní základní škole podpisová akce zaměstnanců na
vyjádření důvěry svým nadřízeným. Důvěra se
vyjadřovala školním inspektorům, vedoucím
pracovníkům odboru školství a pochopitelně
také samotnému vedení školy. Organizátorem
této podpisové akce je učitel Václav Taišl. Dosavadní ředitel školy, Ing. Josef Šiška, ve své
funkci zůstává.
V krizi se vlivem listopadových událostí pochopitelně ocitá místní organizace Komunistické strany Československa (KSČ). Organizace

zaznamenává úbytek řadových členů, kteří tzv.
pokládají své stranické
legitimace. Zároveň se
neustále začínají měnit
jména ve vedení výboru
KSČ. Již v prosinci odstupuje z předsednické
funkce pan V. Benedikt,
16. 1. 1990 odstupuje
místopředseda Zd. Hodan. Následují i někteří
řadoví členové výboru,
například pan Bárta, pan
Kastner, pan Majer. Dne
23. 1. 1990 je výbor KSČ
doplněn o pana Josefa
Dohnála. Setrvávají Ing. Josef Šiška, Ing. Karel
Vodička, pan Václav Ziegler, pan Václav Rež,
pan J. Semerád.
MNV je i nadále vedeno předsedou, panem Karlem Fládrem. V Chlumčanech se po
naléhání ze strany OF několikrát koná tzv. kulatý stůl. Představitelé OF požadují především
výměny členů komisí, které pracují při MNV.
Požadavky OF se opakovaně daří prosadit. Na
jaře 1990 se v řadách OF začínají aktivněji prosazovat pan Antonín Kozák a pan Stanislav Tichý. Stanislav Tichý zároveň důrazně vystupuje
proti nástupu odvolaného školního inspektora
Oldřicha Rejlka do místní základní školy. Situace ve škole je vyhrocená již od začátku měsíce
února 1990, kdy rodiče žáků II. B nesouhlasí
s častým střídáním vyučujících v této třídě.
Dne 29. 3. 1990 je do kulturního domu
svoláno mimořádné zasedání. Představitelům
MNV je oficiálně předán podpisový arch proti
dostavbě agrochemického podniku. Současný
stav chlumčanských poslanců je v poměru
16 KSČ, 19 OF, 16 bezpartijních.
Pod vlivem revolučních měsíců se v Chlumčanech objevuje nový politický subjekt. V pátek 6. 4. 1990 je v obci na ustavující schůzi
založena Československá sociální demokracie
(ČSSD). Aktéry těchto událostí se stávají pan
Oldřich Vavruška, pan Pavel Bednář a pan Stanislav Kabát. ČSSD do svých řad přijme několik
desítek členů a připravuje se na volby do zastupitelstva obce.
Ladislav Bechyňský
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Čertovský průvod

Komise pro občanské záležitosti při OÚ
v Chlumčanech ve spolupráci s hráči „B“
mužstva oddílu kopané TJ Keramika a SDH
Chlumčany uspořádala v pátek 5. prosince
„Čertovský průvod“. Průvod čertů s Mikulášem a Andělem vyrazil od fotbalového stadionu krátce po 17. hodině a na náměstí B. Kašpara jej doprovázely desítky dětí, maminek,

tatínků a rodinných příslušníků. Tam děti
obdržely po odzpívání písniček, nebo zarecitování básniček u „Brány pekelné“ balíčky připravené svými rodinami a drobné pohoštění
od sponzorů akce.
Velké poděkování patří zúčastněným fotbalistům, hasičům a sponzorům akce, jimiž
v tomto případě byli: Dana a Antonín Jablo-

nických, Jana a Jiří Šlaufovi, Marie Pospíšilová,
Ilona a Libor Fuxovi, Iveta a Jan Havlíčkovi.
Firmy: Převodovky – Jaroslav Kastner, Kovoplast – Jiří Kadera, Centrum domácí zdravotní péče – Jaroslava Kaderová, Potraviny
„U Holých“.
předsedkyně KPOZ
Jaroslava Kaderová

KRUH PŘÁTEL HUDBY

adventní zavzpomínání na kulturní fenomén
Kruh přátel hudby (KPH), založený na
podzim roku 1982 při Sdruženém závodním
klubu KERAMIK, byl mimořádným kulturně
společenským fenoménem Chlumčan. Stejně
koncipované
kluby
byly běžněji zakládány spíše ve městech, kde byla přeci
jen snadněji garantována návštěvnost.
Zřizovatelé
těchto
klubů se totiž od samého začátku museli
zodpovídat
Pragokoncertu nejen z pořadatelského zázemí,
ale rovněž z návštěvnosti a počtu klubových
abonentů. Dobový tisk uvádí, že v 80. letech je
evidováno asi 200 takovýchto klubů. Založení
klubu v Chlumčanech je nutné v těchto souvislostech chápat jako obrovskou výzvu. Duší
a hybatelkou veškerého dění v klubu, včetně
jeho založení, je paní Jaroslava Veinfurtová.
Právě díky jejím muzikologickým znalostem
(paní Veinfurtová je z hudební rodiny a sama
ovládá hned několik hudebních nástrojů) se
již od samého počátku daří na chlumčanském
podiu vítat skladatelské a interpretační hvězdy
současné vážné hudby. Koncerty se nejčastěji odehrávají v salonku kulturního domu.
Velkolepě koncipované abonentní večery zahrnují od podzimu do jara vždy šest až osm
koncertů.
V celkových osmi vydařených sezonách
mají posluchači možnost slyšet například vyni-

kající houslové virtuosy Jaroslava Svěceného,
Ivana Ženatého a Václava Hudečka. S kytarovými recitály zavítají do Chlumčan Štěpán Rak
a Lubomír Brabec. Školený operní přednes za-

zní z hrdla Dagmar Peckové. Mnozí interpreti
a soubory se do Chlumčan opakovaně vracejí
a svými zápisy do klubové kroniky si považují
místního obecenstva a rovněž erudici paní Veinfurtové, která vystoupení vždy uvádí.
Přijíždějí sólisté opery ND René Tuček
a Marie Kremerová, Dalibor Jedlička, Věra Soukupová či Zora Jedličková. Dále Pražské marimbové trio, Ars Cameralis, Kocianovo kvarteto. Na chlumčanskou klubovou scénu zavítá
saxofonista Felix Slováček a opakovaně přijíždí
violoncellistka Marie Hixová. Mezi hosty jsou
i někteří hudební skladatelé jako například
Zdeněk Šesták, Dr. Václav Felix, nebo Viktor
Kalabis.
Mimořádný večer zažívají posluchači při
vystoupení houslového virtuosa Josefa Suka,
pravnuka hudebního skladatele Antonína
Dvořáka.

Mnohé hudební večery jsou obohaceny
recitací poezie a také zde mají Chlumčany
štěstí na absolutní špičky soudobého uměleckého přednesu. Stačí uvést jména a mnohým
z nás se vybaví libozvučný hlas. Bořivoj Navrátil, Gabriela Vránová, Taťána
Medvecká, Radovan Lukavský.
Výčet účinkujících je ohromující.
V Chlumčanech se podařilo uspořádat padesát pět večerů. Členkou
KPH byla i učitelka hudby, paní Marie
Nováková, která v Chlumčanech od
začátku 80. let vedla dětský pěvecký
sbor. Ten se v průběhu let stane absolutní národní špičkou. Na svém vrcholu sbor vystoupí i pro abonenty
KPH.
V březnu roku 1989 uspořádá paní Jaroslava Veinfurtová výchovný koncert pro školní
mládež. Tehdy má před sebou KPH pouhé dvě
sezony své existence. 11. dubna 1991 se uskuteční poslední hudební večer.
Po Kruhu přátel hudby zůstává dnes v pamětnících množství vzpomínek. Zapomenout
nedají mnohá vepsání do klubové kroniky, takřka od všech účinkujících. Dopsán byl poslední
list, pohasla světla a dozněly tóny. Jednalo se
o úžasnou kapitolu v kulturním vyžití spoluobčanů naší obce.
Kronika klubu je nadepsána těmito slovy:
„Jak lehce se někdy otevírá srdce člověka
houslovým klíčem.“ Jaroslavě Veinfurtové se
dařilo tato slova naplňovat plných osm let.
Ladislav Bechyňský

Chlumčanský občasník

5

DŮSTOJNÉ OSLAVY ŠKOLNÍ BUDOVY
V podzimních měsících vyvrcholily oslavy stoletého výročí staré školní budovy a byly to oslavy důstojné. Již na začátku letošního roku bylo
připraveno poutavé leporelo, které v základních datech informovalo o vývoji stavby.

31. května 2014 uspořádali zaměstnanci školy den otevřených
dveří. V mnohých třídních učebnách
si návštěvníci mohli prověřit své znalosti formou testů a úkolů. Kvitovaným oživením byla autentická replika
školní třídy z roku 1914, sestavená
za pomoci Domu historie Přešticka.
Mnohé návštěvníky zaujal vystavený
hodinový stroj chlumčanských školních hodin, který má tradičně své
místo v pracovně pana starosty.
Na chlumčanskou pouť byla
škola opět otevřena a nyní se jednalo
zejména o vystavovanou tvorbu
žáků a prezentaci úspěchů Školního
sportovního klubu.
13. října 2014 bylo uspořádáno společné
setkání Stanislava Motla a Stanislava Dvořáka
s žáky 8. a 9. tříd. Také zde bylo promluveno
k historii školní budovy a její roli v dobách válečných konfliktů. Žákům byla připomenuta
jména učitelů místní školy, kteří byli povoláni
do válečného konfliktu. Poukázáno bylo na
využívání školní kuchyně v čase Velké války,
na ubytování německých uprchlíků v závěru
II. světové války, a konečně bylo připomenuto

využití budovy příslušníky americké armády
v létě roku 1945.
Vynikající český žurnalista a badatel pan
Stanislav Motl poté žákům představil příběh
mimořádného chlapce, Oldy Dolečka. Tento
třináctiletý hoch byl pro svoji aktivní práci
v protinacistickém odboji uvězněn gestapem a stal se obětí lékařských pseudopokusů
v méně známém internačním zařízení na území
Německa.

A konečně 17. října 2014 proběhlo setkání
bývalých zaměstnanců školy. Žáci poté v odpoledních hodinách zápolili ve sportovních
turnajích.
Stará školní budova je krásnou dominantou naší obce. Nejedná se jen o nositelku historie, ale zároveň o příslib do budoucna a toto
letošní oslavy plně připomenuly.
Jan Bůžek
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KALENDÁŘ AKCÍ V CHLUM
LEDEN

1. 1.–14. 1.
ZŠ Chlumčany – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
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.
10. 1.
Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA od 8.00–
10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Chlumčany.
10. 1.
Oddíl badmintonu – Oblastní přebor družstev
žáků v Plzni.
10. 1.
KPOZ – vítání občánků v ZŠ Chlumčany.
17. 1.
Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2015
Dynamo ZČE–Chlumčany od 14.00 hodin
v Plzni na Doubravce na umělé trávě.
24. 1.
Oddíl badmintonu – Mistrovské utkání družstev A-B-C.
24. 1.
SDH Chlumčany – TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
od 20.00 hodin v KD, k tanci a poslechu hraje
skupina „GOLF BAND“.
27. 1.
Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2015
Chlumčany–Mýto od 18.00 hodin v Plzni na
Doubravce na umělé trávě.

31. 1.
Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2015
Chlumčany–Holýšov od 10.00 hodin v Plzni na
Doubravce na umělé trávě.
CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ LIGA ročník
2014–2015 (listopad–únor) – každá sobota od
9.00 v tělocvičně ZŠ.

ÚNOR
8. 2.
ŠSK ZŠ Chlumčany – účast v Bohemia lize malého florbalu Plzeňského kraje pro mladší žáky.
Pořadatel ZŠ Chlumčany (pokud nebude uznána
tělocvična, bude se hrát v Dobřanech).
8. 2.
Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2015
Chlumčany–Bukovec od 12.00 hodin v Plzni
na Doubravce na umělé trávě.
14. 2.
Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA od
8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany.
14. 2.
Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2015
Senco–Chlumčany od 14.00 hodin v Plzni na
Doubravce na umělé trávě.
14. 2.
Oddíl kopané – SPORTOVNÍ BÁL, sál KD od
20.00 hodin.
21. 2.
SDH Chlumčany – MASOPUSTNÍ PRŮVOD
OBCÍ.
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MČANECH PRO ROK 2015
21. 2.
CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – závěr
CHFL (semifinálové zápasy, utkání o 3. místo, finále, slavnostní vyhlášení výsledků v restauraci
„Chlumčanka“.
21. 2.
ČZS – výroční schůze v jídelně ZŠ od 9.00 hodin. Přednáška na téma „ZIMA NA ZAHRADĚ“.
22. 2.
Oddíl kopané – zimní turnaj SK Senco Doubravka 2015
Černice–Chlumčany od 10.00 hodin v Plzni na
Doubravce na umělé trávě.
28. 2.
Oddíl badmintonu – Mistrovské utkání družstev A-B-C.
28. 2.
CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – závěr
CHFL (semifinálové zápasy, utkání o 3. místo, finále, slavnostní vyhlášení výsledků v restauraci
„Chlumčanka“.
CHLUMČANSKÁ FLORBALOVÁ LIGA ročník
2014–2015 (listopad–únor), každá sobota od
9.00 v tělocvičně ZŠ.

BŘEZEN
4. 3.
ZŠ Chlumčany – BURZA KNIH od 15. 00 hodin.
7. 3.
SDH Chlumčany – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ.
7. 3.
SDH Chlumčany – MAŠKARNÍ BÁL, hraje skupina „ÁGNES ROCK“.

7. 3.
KSČM – MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN.
14. 3.
Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA od
8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany.
14. 3.
RC oHRÁTka – Slavíme 5. narozeniny – tvoříme
z pedigu, slavnostní krájení dortu, zábava pro
děti.
14. 3.
Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–
ZRUČ 10.00 hod.
21. 3.
Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–
KŘIMICE 10.00 hod.
21. 3.
Oddíl badmintonu – Play-off dr. dospělých.
23. 3.–27. 3.
KPOZ – zdobení velikonočních perníčků – bude
upřesněno.
24. 3.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
od 19.00 hod.
28. 3.
Oddíl kopané – mistrovské utkání „B“–NEPOMUK „B“ 15.00 hod.
ŠSK ZŠ Chlumčany – účast v Bohemia lize malého florbalu Plzeňského kraje pro mladší žáky.
Pořadatel Dobřany.
Klub biatlonu – Mini 3 gun ve spolupráci s IPSC
Přeštice a SSK

Číslo 43
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ZPRÁVY Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Chlumčanský
Sbor
dobrovolných hasičů bude
na sklonku letošního roku
bilancovat sezonu s číslem
123. Právě tolik roků již
sbor v obci působí a to nepřetržitě. Opět se podařilo
uspořádat velké množství
sportovních a kulturních
akcí pro veřejnost, mnohé
s přispěním obce. V tomto
ohledu jsou naši hasiči
pokračovateli mimořádné
tradice.
Příjemné bylo květnové setkání s veteránem
II. světové války a přítelem
chlumčanských
hasičů,
panem Georgem Thompsonem. Tentokrát byl
pan Thompson dokonce
doprovázen vnukem legendárního amerického
generála G. S. Pattona,
panem Georgem P. Watersem. Setkání bylo poznamenáno velice špatným počasím, ale významní hosté vyzařovali
dobrou náladu a uspokojení. S povděkem
a zájmem si v doprovodu některých místních
zastupitelů prohlédli prostory základní školy,
navštívili i areál myslivny.
Z akcí pořádaných pro spoluobčany vždy
potěší masopustní průvod. V letošním roce byl
obohacen o pojízdnou funkční udírnu. Vysoké
návštěvnosti se těší tradiční ples.
Sbor i nadále preferuje práci s dětmi.
Pravidelně pořádané dny otevřených dveří
pro předškolní a školní mládež úspěšně plní

svou osvětovou i náborovou funkci. Letošní
práce s mládeží opět vyvrcholila v polovině
měsíce července uspořádáním letního tábora
Kamensko.
Velikým překvapením hasičské sportovní
sezony je sestavení druhého mužstva žen,
které od letošního roku Chlumčany reprezentuje. Pevně věříme, že ženy nepoleví ve svém
nadšení.
Zásahové družstvo vyjíždělo k několika
požárům. Například dne 18. 10. k hořícímu automobilu před budovu keramických závodů.

Dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje pro
chlumčanské hasiče
byla v letošním roce
ve výši 56 668,-. Prostředky byly rozloženy
především mezi nákup
vybavení a školení.
Vyjma blahopřání
jubilantům sboru byli
jsme v letošním roce
svědky i několika „hasičských svateb“. A tak
došlo i na výzdobu
naší cisterny, která se
stala pro tyto chvíle
vítanou kulisou.
Poslední akcí letošního roku byla
mikulášská
nadílka
konaná dne 6. 12. v kulturním domě a poté se
již rozjede kolotoč akcí
roku 2015. Zahájíme
hasičským bálem dne
24. 1. 2015, masopustní
průvod projde vesnicí
21. února a maškarní bál pro děti i pro dospělé
plánujeme na 7. 3. 2015. Všechny akce pořádané naším sborem naleznou spoluobčané
v chystaném obecním programu na rok 2015.
Jedním z hlavních cílů pro rok 2015 je zorganizování hasičské soutěže družstev přímo
v Chlumčanech. Všem spoluobčanům, sponzorům a příznivcům děkujeme za podporu
našeho snažení a přejeme klidný a spokojený
rok 2015.
SDH Chlumčany

Chlumčanský občasník

9

Naši
zahrádkáři

USNESENÍ Č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 4. listopadu 2014 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
A) Ověřuje:
1. Platnost volby členů zastupitelstva obce Chlumčany na základě předložených mandátů.
B) Schvaluje:
1. Program jednání ustavujícího zastupitelstva obce Chlumčany.
2. Volební a návrhovou komisi ve složení Pavel Veit předseda a členové Jaroslava Kaderová a Marie
Pospíšilová.
3. Na funkční období let 2014–2018 jednoho místostarostu.
4. V souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty
obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.
5. Veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
6. Zřízení výboru pro osadu Hradčany.
7. Tříčlenný finanční a osadní výbor a pětičlenný kontrolní výbor.
8. Odměny zvolených zastupitelů dle předloženého návrhu a částky upravit dle nařízení vlády
č. 459/2013 z 18. 12. 2013.
C)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volí:
Starostu obce (uvolněná funkce) Jiřího Kučeru s počtem hlasů: 9
Místostarostu obce (uvolněná funkce) Jiřího Šebka s počtem hlasů: 9
Předsedu finančního výboru Ing. Veroniku Zíbarovou.
Předsedu kontrolního výboru Karla Ausbergera.
Předsedu výboru pro osadu Hradčany Hanu Mudrovou.
Členy rady obce: Ing. Veroniku Zíbarovou, Karla Ausbergera a Hanu Mudrovou.
Členy finančního výboru Ing. Markétu Hrubou a Mgr. Vladimíru Štejrovou.
Členy kontrolního výboru Petra Štycha, MUDr. Karla Havlíčka.
Členy výboru pro osadu Hradčany Přemysla Krse a Jiřího Hodana.

D)
1.
2.
3.

Ukládá:
Zřídit dle potřeby další výbory a komise, provést volbu předsedů a členů výborů a komisí.
Připravit úpravy a doplnění „Jednacího řádu zastupitelstva obce“.
Věnovat péči ustanoveným orgánům obce a jejich činnost projednávat v radě a zastupitelstvu
obce.

Usnesení schváleno:
pro:		
hlasovalo 15
proti:
0
zdrželo se:
0

přítomných

Naši zahrádkáři a nejen oni, ale i někteří
naši spoluobčané po skončení podzimních
prací na zahrádkách vyrazili za kulturou, aby se
odměnili za celoroční práci. V pátek 17. 10. 2014
navštívili Nové divadlo v Plzni a všichni byli
zvědavi, jak na ně bude působit prostředí moderního divadla. Muzikál Divotvorný hrnec
nás všechny velice zaujal a všichni měli velice
dobrý pocit z kulturního zážitku.
Marie Stuchlová

Setkání
seniorů
Komise pro občanské záležitosti uspořádala 28. listopadu 2014 tradiční podzimní
setkání seniorů. Přítomné přivítala paní Kaderová a seznámila je s plánovanými akcemi pro
nadcházející období. Pan starosta Jiří Kučera
zhodnotil, co se v uplynulém roce podařilo
a jaké další investiční akce jsou plánovány. Děti
z mateřské školy si připravily pásmo písniček
a pohádku Dědeček a rukavice. K tanci a poslechu hrálo duo Libuška Hečlová a Pepa Ježek.
Za KPOZ Jana Čubrová

Hledá se
kronikář
Obec
Chlumčany
hledá kronikáře nebo
kronikářku pro psaní
Kroniky obce Chlumčany. Výhodou je
znalost místního prostředí a cit pro zaznamenávání podstatných, důležitých a významných událostí pro život obce.

USNESENÍ Č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 16. prosince 2014 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
A) Ověřuje:
1. Platnost volby členů zastupitelstva obce Chlumčany na základě předložených mandátů.
B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRODEJ PONOŽEK
Manželé Vávrovi oznamují, že otevřeli prodejnu ponožek, punčochového
zboží a prádla v Dobřanech na
náměstí.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 16. 12. 2014.
Jednací řád zastupitelstva obce Chlumčany.
Zprávu starosty.
Zprávu z mezidobí od 26. září 2014 do 16. prosince 2014.
Úpravu rozpočtu obce 16. 12. 2014.
Rozpočet obce a příspěvků organizacím a spolkům na rok 2015.
Vyvěšeno 2. 12. 2014. Sejmuto 16. 12. 2014.
Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2015.
Pořadník na byty na první polovinu roku 2015.

Otevírací doba
Po–Pá

od 9 do 17 hodin.
…pokračování na str. 10 Ü
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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

ZAHRADY

KARL & KRS
Kompletní péče o stromy a zeleň
• pravidelné i jednorázové sečení
travnatých ploch
• rizikové kácení stromů
• prořez stromů, keřů a živých plotů
• realizace zahrad
• kompletní úklidové a vyklízecí práce
• bourací práce
www.zahradykarlakrs.cz
email: karlakrs@seznam.cz
tel.: 721 949 097, 775 383 382

Û…pokračování ze str. 9
9. Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumčany č. 5/2014 o úhradě nákladů za vývoz a odstraňování
směsného komunálního odpadu v roce 2015.
10. Provedení fyzické účetní inventury majetku obce k 31. 12. 2014. Hlavní inventarizační komisi ve složení předseda Jiří Šebek, členové Marie Pospíšilová, Pavel Veit, Ing. Ivan Říha a Bc. Jana Čubrová.
Dále dílčí inventarizační komisi pro obecní úřad ve složení předseda Karel Ausberger, Ing. Petr
Brandl a Ing. Vladimír Drexler, která je zároveň i komisí likvidační. Komisi pro dokladovou inventuru
ve složení Věra Boldová a Ing. Veronika Zíbarová. Inventury budou dokončeny do 28. 2. 2015.
11. Smlouvu s V farmou Vstiš, s. r. o. na zajištění zimní údržby na zimní období 2014/2015.
12. Smlouvu se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje na zajištění zimní údržby na zimní období
roku 2014/2015.
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemky p.č.
1044/2, 1326 a 1329 vše v k.ú. Chlumčany u Přeštic v lokalitě Na Nivách k nově vybudovaným stavebním pozemkům.
14. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemcích p.č. 956/27, 956/21, 956/6, 956/8, 956/5, st.387 v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
15. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, Riegrova 1, 301 00
Plzeň na odkoupení kontejneru o objemu 12 m3 s víkem na odpad za cenu 13 794 Kč.
16. Darovací smlouvu na pozemek p.č. 1327/14 o výměře 1457 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic včetně části
místní infrastruktury veřejného osvětlení a komunikace s podílovými spoluvlastníky paní Ditou
Fajmanovou, Nové Sídliště 350, 334 42 Chlumčany se spoluvlastnickým podílem 1/3 na celku, panem Petrem Liškou, Lesní 587, 330 33 Město Touškov se spoluvlastnickým podílem 1/6 na celku,
paní Mgr. Ing. Ivanou Čejkovou, Akátová 622, 330 03 Chrást se spoluvlastnickým podílem 1/4 na
celku a panem Ing. Lubomírem Valentou, Veleslavínova 51/20, 301 00 Plzeň se spoluvlastnickým
podílem 1/4 na celku.
17. Darovací smlouvu na bezúplatný převod stavby vodovodu a kanalizace včetně všech součástí
a příslušenství – umístěné na pozemcích p. č. 1326, 1327/14, 1517 a 1044/2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic s podílovými spoluvlastníky paní Mgr. Ing. Ivanou Čejkovou, Akátová 622, 330 03 Chrást se
spoluvlastnickým podílem 1/2 na celku a panem Ing. Lubomírem Valentou, Veleslavínova 51/20,
301 00 Plzeň se spoluvlastnickým podílem 1/2 na celku.
18. Smlouvu o dílo s firmou W & W STAVBY s. r. o. na zateplení budov mateřské školy (Družstevní 505)
a obecního úřadu (Družstevní 332) za cenu 4 490 106,40 Kč bez DPH.
19. Odměny zvolených zastupitelů dle předloženého návrhu a částky upravit dle nařízení vlády
č. 459/2013 z 18. 12. 2013 s platností od 17. 12. 2014.
20. Smlouvu s ČSAD Autobusy, a. s. o provozování noční autobusové linky Plzeň–Dobřany–Chlumčany.
C) Neschvaluje:
1. Návrh ceny vodného a stočného předložený provozovatelem společností ČEVAK na rok 2014.
2. Základní podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb v obytné zóně Na Nivách předložené Ing. arch. Oldřichem Fárou.
D) Volí:
1. Členy kontrolního výboru Pavla Veita a Ing. Vladimíra Drexlera.
E) Bere na vědomí:
1. Odstoupení z funkce člena zastupitelstva obce Chlumčany za sdružení nezávislých kandidátů „Pro
dobro obce a občanů“ Ing. Petra Brandla a Bohumila Karase.
2. Zprávu předsedkyně FV o hospodaření obce k 30. 11. 20014.
F) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím
zasedání.
2. Starostovi obce jednat se společností ČEVAK o příznivějších cenách vodného a stočného na rok
2015.
3. Jmenovat do výběrových komisí na výběr dodavatelů investičních a neinvestičních akcí členy Kontrolního výboru.
4. Tajemníkovi připravit do 21. ledna 2015 nájemní smlouvy na hrobová místa.
5. Členům zastupitelstva obce do desátého ledna 2015 projednat a schválit smlouvu na zateplení základní školy.
6. Kontrolnímu výboru účast na výběrovém řízení na akci zateplení základní školy.
Usnesení schváleno:
pro:		
hlasovalo 14
přítomných
proti:
0
zdrželo se:
1 (M. Pospíšilová)

Informace pro občany
• 2. ledna 2015 bude obecní úřad uzavřen.
• Sběrný dvůr bude otevřen 25. 12. 2014 od 9 do 13 hodin, na Nový rok zavřeno.
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Mládežnický florbal 2014

Horní řada: Petr Elsnic, Jiří Zahálka, Karolína Šteffelová, Kamila Kaslová a Adéla Nechutná.
Dolní řada: Anežka Matoušková, Eliška Třísková a Denisa Vokráčková.
Pohybové aktivity sehrávají významnou roli v rozvoji osobnosti každého dítěte. Jsou prostředkem sebevyjádření a poznání sebe sama. Pohybové a sportovní aktivity proto uspokojují potřebu odreagovat se, uvolnit
a současně zpestřují život dítěte a vnášejí do něj radost.
Nejrychleji rozvíjející se sportovní aktivitou v ČR v posledních letech je
florbal, halový kolektivní sport, přičemž v naší obci je florbal již 15 let spojován hlavně se základní školou.
V roce 2014 se žáci školy zúčastnili okresních, regionálních i celorepublikových florbalových soutěží a dosáhli řady výrazných úspěchů.
Nejlepší výsledky našich družstev v roce 2014.
Školský pohár České pojišťovny a florbalové unie pro I. stupeň ZŠ.
Okresní kolo: 1. místo – dívky
1. místo – chlapci
Krajské kolo: 1. místo – dívky
3. místo – chlapci
Republikové finále TOP-8: 4. místo – dívky
7. místo – chlapci
Sportovní liga základních škol.
Okresní kolo: 1. místo – elévové (1. – 3. ročník ZŠ)
1. místo – nejmladší žačky (4. – 5. ročník ZŠ)
1. místo – nejmladší žáci (4. – 5. ročník ZŠ)
2. místo – mladší žačky (6. – 7. ročník ZŠ)
2. místo – mladší žáci (6. – 7. ročník ZŠ)
2. místo – starší žáci (8. – 9. ročník ZŠ)
Krajské kolo: 4. místo – mladší žáci
Pohár hejtmana Plzeňského kraje v malém florbalu.
Okresní kolo: 3. místo
Od nové soutěžní sezóny 2014–2015 se účastní naše družstvo mladších
žáků (ročník 2002 a mladší) regionální soutěže „Bohemialiga malého florbalu“, kde se zatím drží jako nováček na výborném 2. místě.
Mezi naše nejlepší hráče patří: K. Kaslová, K. Šteffelová, A. Matoušková,
J. Potočník, M. Nykoljuk, M. Šebek, J. Matoušek a spousta dalších. Na přípravě žáků se podílí hlavně J. Zahálka, P. Elsnic a P. Procházka.
Velký počet malých začínajících hráčů by měl být zárukou dobrých výsledků i v příštích letech.
Jiří Zahálka – učitel TV

kosmetické
služby

Vìra Šlajsová

Nám. B. Kašpara 48, Chlumèany
Tel.: 776 252 030
e-mail: veraslajsova@email.cz
Objednávky: PONDÌLÍ - PÁTEK
PO DOMLUVÌ I O VÍKENDU

domácí prostøedí, pøíjemná atmosféra

odborné ošetøení pleti
epilace i netradièním zpùsobem
barvení øas a oboèí
ošetøení s kosmetickým laserem

(vhodné na regeneraci pokožky, na redukci akné, oparù, strií...)

mezoterapie

(hloubkové zapracování aktivních látek do pokožky - omlazení)

práce s ultrazvukovou špachtlí

(bezbolestné hloubkové èištìní pleti - výraznì pomáhá i pøi boji s celulitidou)

chemický peeling
trvalá na øasy
VYNIKAJÍCÍ SLUŽBY SE ZNAÈKOVOU NÌMECKOU
A ŠVÝCARSKOU PØÍRODNÍ KOSMETIKOU BEZ PARAFÍNU
ZA BEZKONKURENÈNÍ CENY!!!

PØIJÏTE VYZKOUŠET ŠIKOVNÉ RUCE KOSMETIÈKY!!!
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Lampiónový průvod
SDH CHLUMČANY ve spolupráci s KPOZ uspořádali dne 16. 11. 2014 první ročník Lampiónového průvodu.
Za doprovodu dechové kapely Rambanbůra vyšel v hojném
počtu průvod z křižovatky pod novým sídlištěm. S lampiónem přišly
snad všechny věkové generace od
dědečků a babiček až po děti v kočárcích. Cíl průvodu byl tradičně,
jak bylo kdysi zvykem, na náměstí.
Tady čekalo na účastníky občerstvení v podobě čaje, svařáčku,
medoviny a klobásek. Závěrečnou
perličkou bylo očekávané vystoupení Ohnivé show v podání souboru Pantaleon z Tlučné u Plzně.
Vystoupení bylo jistě pěkným
zpestřením jak pro dospělé tak
i pro děti.
Děkujeme všem, kteří se na
této akci podíleli, a těšíme se na
další ročník.
Libor Fux

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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Chlumčanský občasník vydává Obec Chlumčany
Družstevní 332, Chlumčany
pod event. číslem: MK ČR E 1464
Výtisky zdarma k dostání na OÚ, náklad 1 100 ks
Další číslo připravujeme na březen

í tisk
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Redakce: Jiří Šebek, Ing. Petr Brandl
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