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ZDARMA do Vašich schránek

Vydává obec CHLUMČANY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem se zamýšlel nad návrhy a zvolením
barevnosti fasád u třech veřejných budov, které jsme zateplovali
a zároveň provedli nové fasády: ZŠ,
MŠ a OÚ. Protože názory občanů nám
nejsou lhostejné, redakce vymyslela dotazovací anketu na názory k různým tématům.
A jako první téma bylo právě vybráno „barevné provedení fasád“ u ZŠ, MŠ a OÚ. Z dotazů od 10 respondentů jsem velice mile překvapen (věková kategorie od 16–74 let, muži
i ženy, bydlící jak v sídlištích, tak v rodinných
domcích, z vlastní obce, tak i z Hradčan).
Všichni dotázaní se shodli, že fasády jsou líbivé, stylově i barevně pěkně provedené.
Oslovení respondenti byli také dotazováni,
jaké oni by zvolili téma pro další vydání občasníku. Z odpovědí byla zvolena tato dvě: „Co
vám chybí v Chlumčanech“ a „Ubytovna
v KD a její vliv na život v obci“.
V současné době jsou již všechny tři výše
jmenované veřejné budovy dokončeny a pro
nás to znamená, že jsme splnili předepsaný
dotační termín pro realizaci. U tělocvičny se
nám navíc podařilo postavit novou nářaďovnu
a zcela ji zakomponovat do nové zateplené fasády. U ZŠ nám zbývá dodělat okapový chodník okolo nové budovy, chodeb a tělocvičny.
Také bylo rozhodnuto o rekonstrukci starého
plotu podél nové budovy, který je v havarijním stavu.

Další akcí, která již byla realizována je – Roz‑
dělení a propojení vodovodních pásem
pod ulicí Lukavická. Následně bude dokončena část chodníku okolo nemovitosti paní
Šidlíkové až před nemovitost p. Vachla.
Tam také bude vybudována tzv. horská
vpust, do které bude zaústěn silniční
příkop ze směru od vodojemu. Vpust
bude napojena do kanalizace. Tím by
se mělo zabránit škodám vznikajících při přívalových deštích.
Také se začne s celkovou rekonstrukcí ulice
Na Sadě, měla by se dokončit rekonstrukce
ulice V Úvozu. Od pondělí 22. 6. 2015 začala
úprava ulice U Stadiónu, kde by měly vzniknout v místě travnatého nevyužitého chodníku parkovací plochy pro osobní automobily.
Zateplení bytového domu č. p. 324–325 je
předposlední bytovka, která bude celá plně
zateplena. Minulostí je také investice vyvolaná plynárenskou RWE, která se týkala změny
plynovodů z nízko-tlaku na středo‑tlak. Na
Hradčanech se pokračuje v síťování 11 stavebních parcel, včetně příjezdových a obslužných
komunikací.
Vážení spoluobčané, protože se přiblížil
čas dovolených a prázdnin, přeji Vám všem,
abyste dovolenou strávili dle Vašich představ,
dětem přeji, aby prázdniny prožili jen v duchu
zdraví a veselí a do dalších dnů jen vše dobré.
Jiří Kučera
starosta obce

Svá životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V červenci

Helena Markovičová
Libor Förster
Jana Výrubková
Zdeňka Hodinářová
Jan Haškovec
Anna Plincelnerová (U Keramičky)
Jaroslav Janovec
Jaroslav Zíka
Marie Naďová
Karel Fořt
Naďa Kopecká (U Keramičky)
Jarmila Šlajsová (Hradčany)
Věra Böhmová (Hradčany)
Božena Nová
Jan Žikeš
Božena Schillerová

V srpnu

75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
81 let
83 let
83 let
83 let
83 let
85 let
86 let
87 let
88 let
89 let
92 let

Marie Tichotová
75 let
Marie Kozlová
75 let
Vlasta Školoudíková
80 let
…pokračování na str. 2 Ü
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Vážení spoluobčané
Většina z Vás, kteří pravidelně čtete Chlumčanský občasník, jistě víte, že jsem v minulosti
opakovaně poukazoval na vandalství v naší obci, černé skládkování, krádeže apod.
V občasníku č. 37 z dubna 2013 jsem dokonce boj s vandaly přirovnal k boji s větrnými
mlýny a v závěru tohoto článku jsem se již rezignovaně vyjádřil v tom smyslu, že
jakékoliv moralizování prostřednictvím článků v občasníku je naprosto zbytečné.

Životní jubilea

Û…pokračování ze str. 1

Josef Jindra
Marie Nohavová
Jindřiška Švajcrová
Bohumír Beneš
Vlastimil Stehlík (U Keramičky)
Václav Kučera
Anna Havlíčková
Věra Vyskočová

80 let
80 let
81 let
81 let
83 let
85 let
87 let
90 let

V září

Marie Balá
80 let
Vasil Starec
80 let
Jarmila Křivanová
80 let
František Lukášl
80 let
Josef Havelka
82 let
Jaroslav Koskuba (Hradčany)
84 let
Věra Bohmannová (U Keramičky)
85 let
Václav Bárta
87 let
Božena Štefková
88 let
Emanuel Voler
93 let
Anna Klesová
94 let
Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás

Vzpomínáme!

V dubnu

Anna Faflíková
Josef Havel
Alžběta Valentová

V květnu

Daniel Chlad
Jiří Zeman
Zděnka Jaklinová
Josef Ryneš

V červnu

Vlasta Říhová
Anna Marková

85 let
72 let
88 let

68 let
59 let
89 let
72 let

83 let
91 let

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

A protože mám po delší době opět v úmyslu pranýřovat tyto a podobné nešvary, nabízí
se otázka, proč o nich chci psát, když je to podle mne zbytečné. Řekněme, že stále hledám
v lidech to lepší a možná, že v nějakou změnu
k lepšímu stále doufám.
Opět se nám totiž začaly
ztrácet věci na místním
hřbitově a to nehovořím
o loňském odcizení celých
železných vrat ve spodní
části hřbitova v ceně
50 000 Kč. Krádeže na hřbitově v minulosti probíhaly
tím způsobem, že se nejdříve ztratily kamery, které
měly zaznamenávat pohyb na hřbitově a poté se
vždy začaly ztrácet z hrobů
květiny a různé ozdobné
předměty. Takže se podle mého názoru jedná
o zkušené zloděje a možná i o organizovanou
skupinu. Nejhorší je tato skutečnost samozřejmě pro pozůstalé, či majitele hrobů, kteří
o místa posledního odpočinku svých blízkých
s láskou pečují a jejich stížnosti mě vážně dojímají. Má význam ty, kteří toto konání mají na
svědomí z tohoto místa opět žádat, aby tímto
svým jednáním neubližovali lidem, kteří žijí
s bolestí nad ztrátou svých blízkých? Opravdu
NEMÁ. Co, ale má cenu a co by nám skutečně
pomohlo je ta skutečnost, abyste nám VY, naši
spoluobčané pomohli a nezavírali oči před tím
co se děje. Několik příkladů, z nichž se některé
opakují po několikáté.
U bytového domu 328–329 z okapového
chodníku je opakovaně rozebraná dlažba
a poté naházena do trávy. Poničené fasády
nově zateplených bytových domů, vytrhaná
výsadba stromků u parkovišť před bytovými
domy. Zničené a odcizené lavičky v obou sídlištích. Odcizené plechové skříňky u sáčků na
exkrementy. Zakládání černých skládek, zničení oplocení sběrného místa na „Hrázi“. Neustálá bezdůvodná manipulace s betonovými
patníky na náměstí, ohýbání a ničení dopravních značek. Mám pokračovat? Kde to jsme?
Já se vážení spoluobčané ptám: „Opravdu ni‑
kdo z nás nikdy nic neviděl?“ Říkáme, že za
minulého režimu jsme se báli něco říct. Dejme

tomu. Proč a čeho se, ale bojíme dneska? Když
jsme se pokaždé mezi spoluobčany ptali, zdali
někdo něco neviděl, tak nám věřte nevěřte
pár jedinců odpovědělo, že nám nic neřeknou,
protože si nechtějí dělat problémy. Přesně to-

hle jsem měl na mysli, tohle je to zavírání očí,
falešná solidarita, nezájem a lhostejnost. Ale
přijít si posléze v této, anebo jiné souvislosti
stěžovat na OÚ, už zřejmě nikomu nevadí.
Nebudu se již obracet ke zlodějům a vandalům, kterými z hloubi duše pohrdám se žádostí,
či prosbou, aby se nad svým chováním zamysleli, a mrzí mě, že jsem to kdy udělal. Obracím se však na vás, naše spoluobčany. Žijeme
přece všichni v jedné obci a věřím, že drtivé
většině z vás záleží na tom, aby se nám zde žilo
pěkně. Abychom nebyli obšancováni kamerami, abychom mohli mít po obci rozmístěny
pěkné, stylové a pohodlné lavičky, odpadkové
koše, či stojany na kola a ne metrákové, betonové odlitky, které však nikdo jen tak neunese
a tudíž neukradne a na jejichž zničení by musel vynaložit o poznání více sil. Pomozte nám
chránit rovněž životní prostředí. Žijí zde vaše
rodiny, vaše děti. Nebojte se ukázat na zloděje,
vandaly, na lidi, co vyváží odpadky po lesích
a perifériích i třeba na rodiče, jejichž ratolesti
poškozují obecní majetek. Všechno tohle nás
stojí navíc spoustu peněz, těch peněz, z kterých by se mohla hradit třeba výstavba dětských hřišť, nebo cokoliv jiného ve prospěch
vás, občanů naší obce.
Jiří Šebek
místostarosta obce
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Oslavy vítězství
Milý starosto.
Byla to pocta a potěšení Vás potkat a zúčastnit
se vašeho vzpomínkového ceremoniálu a oslav
8. května. Už v minulosti jsem navštívil vaši pěknou vesnici, byť jen na krátký čas, abych se zúčastnil ceremoniálu. Tento rok jsem měl to štěstí
zde strávit více času a poznat více lidí.

Vážení spoluobčané.
V pátek 8. května jsme
měli tu čest přivítat
opět po roce v naší obci
veterány z II. světové
války pana GEORGE
THOMPSONA, který přijel
v doprovodu svého zetě
a pana EARLA INGRAMA.
Spolu s nimi se návštěvy
naší obce zúčastnil i vnuk
legendárního generála
PATTONA pan GEORG WATERS PATTON.
Místní SDH, který stál v roce 2000 u zrodu
této krásné tradice, se opět vyznamenal a připravil na počest hostů z USA hodnotný program, okořeněný jízdou v zásahovém vozidle.
Z tohoto svezení byl nejvíce unesen pan EARL
INGRAM, který nám po návratu do vlasti zaslal
elektronickou poštou své poděkování. Pan

GERGE THOMPSON si
nejvíce užíval vystoupení country skupiny
Michal Tučný – revival
a nadšený byl, když se
z nástrojů kapely začaly
linout tóny jedné z písní,
kterou v originále nazpíval jeho oblíbenec Johny
Cash. Po odjezdu pana
GEORGE
WOTTERSE
PATTONA, který měl
ještě jiné povinnosti, si hosté odjeli zastřílet na
terč do místní myslivny a několik chvil strávili
také na půdě OÚ v Chlumčanech. Rozloučení
s našimi hosty bylo srdečné a dojemné a oba
za předpokladu, že jim zdraví dovolí, přislíbili
účast na oslavách osvobození i v příštím roce.

Nemusíte na to být sami!

Redakce

Vážení čtenáři,
zprostředkovat i další pomoc. Neocenitelný
dovolte mi Vám v krátkém příspěvku přinést
je jistě také lidský přístup pečovatelek, touha
před očekávanými dovolenými a prázdnia ochota pomoci a vyslechnout trápení.
nami pár řádek o dění v naší organizaci. Naše
Organizace se také zapojuje do různých akcí
pečovatelská služba již řadu let nabízí pomoc
a projektů. Každoročně to bývá Týden sociálchlumčanským občanům, kteří se nacházejí
ních služeb – celorepubliková akce, při které
v nepříznivé životní situaci. Naši službu větjsou široké veřejnosti představovány jednotšinou využívají senioři nebo spoluobčané se
livé sociální služby. V letošním roce se akce
zdravotním postižením, kteří již vzhledem k pokoná v týdnu od 5.–11. října. Na podzim loňkročilému věku či zdravotnímu stavu nezvláského roku jsme se také zapojili do akce Plzeňdají úplně sami péči o sebe sama nebo o svou
ského kraje, Informovaný senior. Pro uživatele
domácnost. Usilujeme o to, aby občané, kteří
našich služeb, ale také pro širokou veřejnost
se ocitnou v takto náročné životní situaci, spobyla připravena série přednášek na téma fijené často se samotou nebo nemocí, mohli
nanční a počítačová gramotnost, sebeobrana
zůstat co nejdéle ve svém domově, se svou rodia první pomoc. Pravidelně také pořádáme
nou, blízkými a přáteli.
ples CPOS. V letošním
Díky
návštěvám
roce se v březnu konal již
Více informací o naší organizaci
pečovatelek,
které
3. ročník.
a službách, které poskytujeme,
dochází za klienty do
O konkrétních najejich domovů, ať už se
šich aktivitách připranajdete na našich webových stránjedná o rodinný domek,
vovaných na podzimní
kách www.pecovatelskasluzba.cz
byt v běžné zástavbě
a zimní čas a dalších nonebo na telefonu 774 483 703.
nebo byt v domě s pevinkách v naší organizaci
čovatelskou službou, se
bych Vás ráda informoobčané nemusejí obávat toho, že by museli
vala v příštím čísle zpravodaje.
svůj domov opouštět. Kolegyně každodenně
Přeji všem krásné, pohodové a odpočinpomáhají klientům zvládnout ranní vstávání,
kové prožití dovolených a letních prázdnin!
převlékání, hygienu, přípravu snídaně, dovoz
či podání oběda, úklid, nákup či roztopení
Ing. Tereza Eberlová
v kamnech. Kromě toho pracovnice doprokoordinátorka střediska Nýřansko
vázejí klienty k lékaři a na úřady a mohou

Děkuji za vaši pohostinnost, dárky a pohoštění. Vaši hasiči jsou úžasní lidé. V 92 letech to
byla moje první jízda v hasičském autě a opravdu
jsem si užíval být s vámi při této výjimečné
události.
S přáním všeho nejlepšího Vám a všem občanům Chlumčan.
Earl Ingram
Veterán 2 Pěchotní Divize

Program „DNE
CHLUMČAN“ 2015

PÁTEK 21. 8. 2015

18.00–22.00

22.30–00.00

„JIŽANI“ populární dechovka z Českých Budějovic
„MICHAL TUČNÝ“ revival

SOBOTA 22. 8. 2015

10.00

10.00–13.00

13.00–14.30

14.30–15.00
15.00–16.15
16.30–17.30

17.30–18.00
18.00–19.30
20.00–21.30
22.00–24.00
22.30–22.45

zahájení akce moderátorem
(Standa Jurík)
„BEZEVŠEHO“ – divadelní
skupina s tříhodinovým
nepřetržitým blokem soutěží
a divadelních vystoupení
„ABADON“ – šermířské
vystoupení
soutěže o ceny, hudební
doprovod skupiny „RAM‑
BANBÁM“ a „DESABŮRA“
„ORIENTÁLKY“ z Chlumčan
„FRC“ – country
„VINTAGE WINE“ skotská
hudba a písně, vystoupení ve
skotských krojích
„ORIENTÁLKY“ z Chlumčan,
vystoupení č. 2, přípitek vlajce
„SIFON“ rocková skupina
z Plzně
„JAKUB SMOLÍK“ s kapelou
„ORCHIDEA“
„OHŇOSTROJ“
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KALENDÁŘ AKCÍ
V CHLUMČANECH

ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 14. května 2015 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže.

PRO ROK 2015

Zastupitelstvo obce Chlumčany:

ČERVENEC

4. 7.

KPOZ – turnaj v malé kopané.
Termín bude upřesněn.
11. 7. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany.

SRPEN

8. 8.

8. 8.
15. 8.
21. 8.
22. 8.
22. 8.

Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA od 8.00–10.00 hod.
v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany.
Oddíl kopané – II. ročník „MEMORIÁL JOSEFA ŠKRÁBKA“.
Klub biatlonu – Den otevřených dveří na střelnici.
DEN CHLUMČAN, nám.
B. Kašpara 18.00–22.00 hodin.
DEN CHLUMČAN, nám.
B. Kašpara 10.00–24.00 hodin.
RC oHRÁTka – účast na Dnu
Chlumčan, malování na obličej, účesy, tvoření pro děti.

ZÁŘÍ

12. 9. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH
Chlumčany.
26. 9. RC oHRÁTka – HISTORICKÉ
ODPOLEDNE od 14.00 hodin,
jarmark, drátkování, historická
zábava, divadlo.
28. 9. SETKÁNÍ HISTORICKÝCH
VOZIDEL – TATRA na náměstí
B. Kašpara.
KPOZ – ZÁJEZD. Termín bude
upřesněn na základě výsledku
ankety z jarního „SETKÁNÍ
SENIORŮ“.

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

Otevírací doba
Po–Pá

od 9 do 17 hodin.

A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 14. 5. 2015.
Zprávu z mezidobí od 31. 3. 2014 do 14. 5. 2015.
Zprávu starosty.
Cenu vodného na rok 2015 ve výši 25,89 Kč/m3 a cenu stočného na rok 2015 ve výši 31,26 Kč/m3,
sazby jsou uvedeny s DPH.
Pořadník na byty na 2. polovinu roku 2015.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
ve výši 144 120 Kč.
Smlouvu o dílo s firmou W & W STAVBY, s. r. o. na zateplení budov mateřské školy (Družstevní 505) a obecního úřadu (Družstevní 332) na doobjednané práce za cenu 482 237 Kč bez
DPH.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou W & W STAVBY, s. r. o. na zateplení budov mateřské školy (Družstevní 505) a obecního úřadu (Družstevní 332) na neuznatelné nálady za cenu
227 343 Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo s firmou Bekrostav, s. r. o., Lipová 429, Chlumčany na opravu opěrné stěny
v ulici V Úvozu za cenu 606 318 Kč s DPH.
Smlouvu o dílo s firmou D ‑ beton, s. r. o., Slovanská alej 15, Plzeň na zateplení bytového
domu č. p. 324–325 za cenu 1 354 470 Kč s DPH.
Smlouvu o dílo s firmou DYBS Plzeň, s. r. o., Prvomájová 514/39, Plzeň, na opravu ulice Na
Sadě za cenu 1 612 783,17 Kč s DPH.
Smlouvu o dílo s firmou Silnice Chmelíř, s. r. o., Rychtaříkova 2173/1, Plzeň na stavbu Chlumčany – ulice U Stadionu za cenu 1 083 816,31 Kč s DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení se společností RWE Gas‑
Net, s. r. o. a společností RWE Distribuční služby, s. r. o. na pozemky p. č. 695/17 dle PK
v k.ú. Chlumčany u Přeštic v Nerudově ulici.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1412 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro přeložku kabelu NN pro ČSPH firmy Ekostav vedenou jako SO 404 v rámci
stavby „I/27 Šlovice–Přeštice“, jejímž investorem je ŘSD.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1412 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro přeložku výtlaku splaškových vod u ČSPH firmy Ekostav vedenou jako
SO 303 A v rámci stavby „I/27 Šlovice–Přeštice“, jejímž investorem je ŘSD.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1420 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro přeložku výtlaku splaškových vod u ČSPH firmy Ekostav vedenou jako
SO 303 A v rámci stavby „I/27 Šlovice–Přeštice“, jejímž investorem je ŘSD.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1411, 1420, 225/20
v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro přeložku kabelu NN pro ČSPH firmy Ekostav vedenou jako
SO 404 v rámci stavby „I/27 Šlovice–Přeštice“, jejímž investorem je ŘSD.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích
p. č. 231/14 ve vlastnictví Václava Pecla, Smrková 972/30, Plzeň, p. č. 231/7 ve vlastnictví Hortové Evy, č. p. 90, Horní Lukavice, p. č. 1429 ve vlastnictví Václava Šlajse, Mandlova 475/2 Plzeň,
p. č. 231/15 ve vlastnictví gr. Jaroslavy Říhové, Dlouhá 203, Chlumčany, p. č. 1317/45 a p. č. 1413
ve vlastnictví Petra Purkara, Železničářská 1000/64, Plzeň, p. č. 1416 ve vlastnictví SJM Kučery
Vladimíra a Kučerové Hany, Kostelní 216, Kladruby a SJM Ing. Václava Vachty a Vachtové Vlasty,
Zahradní 280, Kladruby, p. č. 1070/46 ve vlastnictví SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
a p. č. 231/8 ve vlastnictví Lainky Bernarda, Pěčnov 3 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro přeložku
vodovodu obce vedenou jako SO 352 v rámci stavby „I/27 Šlovice–Přeštice“, jejímž investorem je ŘSD.

B) Bere na vědomí:
----------

C) Ukládá:
----------

Usnesení schváleno:
pro:
hlasovalo
proti: 		
zdrželo se: 		

14
0
0

přítomných
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Chyše a Manětín

USNESENÍ Č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 25. června 2015 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2015.
Zprávu z mezidobí od 15. 4. 2015 do 25. 6. 2015.
Zprávu starosty.
Účetní závěrku obce za rok 2014.
Celoroční hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad, ověřené nezávislým auditorem.
Odepsání nedobytné pohledávky po zemřené Květoslavě Vladíkové ve výši 92 819 Kč.
Smlouvu o dílo s firmou DYBS Plzeň, s. r. o., Prvomájová 514/39, Plzeň na vybudování odlehčovacího odvodnění v ulici Na Sadě za cenu 1 092 249,80 Kč s DPH.
8. Smlouvu o dílo s firmou DYBS Plzeň, s. r. o., Prvomájová 514/39, Plzeň na dokončení chodníku v Lukavické ulici od křižovatky s ulicí Lipovou k občanu Vachlovi (č. p. 439) za cenu 819 600,76 Kč s DPH.
9. Prodej nově vybudovaného plynovodu zajišťující plynofikaci k nově budovaným stavebním pozemkům na Hradčanech společnostem RWE GasNet, s. r. o. a RWE Distribuční služby, s. r. o. za
smluvní cenu 438 000 Kč. Vyvěšeno 10. 6. 2015. Sejmuto 25. 6. 2015.
10. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1448 a 1449 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic pro přeložku plynovodu společností RWE GasNet, s. r. o. a RWE Distribuční
služby, s. r. o. vedenou jako SO 502 v rámci stavby „I/27 Šlovice – Přeštice“, jejímž investorem je ŘSD.
11. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 669/25 PK k pozemku p. č. 669/23 v k.ú. Chlumčany u Přeštic se společností
ČEZ Distribuce, a. s.
12. Odkoupení nemovitosti na adrese Dobřanská 80, Chlumčany na pozemku st. 82/1 o výměře 1049 m2
v k.ú. Chlumčany u Přeštic od Mileny Staré, Družstevní 271, 257 41 Týnec nad Sázavou za sjednanou
cenu 1 450 000 Kč s tím, že kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a zajistí ostatní náležitosti
související s uzavřením kupní smlouvy a převodem na KN.
13. Odkoupení části pozemku p. č. 1807 o výměře 2324 m2 a pozemku p. č. 1750 o výměře 2506 m2 od
Mileny Staré, Družstevní 271, 257 41 Týnec nad Sázavou za cenu 100 Kč/m2 s tím, že kupující zajistí
náležitosti související s uzavřením kupní smlouvy a převodem na KN, včetně úhrady vkladu na KN.
14. Odkoupení pozemku p. č. 1806 o výměře 6038 m2 od Vojtěcha Lóra, Dvořákova 977, 334 41 Dobřany
za cenu 100 Kč/m2 s tím, že kupující zajistí náležitosti související s uzavřením kupní smlouvy a převodem na KN, včetně úhrady vkladu na KÚ.
15. Odkoupení pozemku p. č. 1747 o výměře 588 m2 od Aloise Valacha, Komenského 455, 334 01 Přeštice a Karly
Valachové, Husova 966, 334 01 Přeštice za cenu 100 Kč/m2 vlastnící každý jeho ideální s tím, že kupující zajistí
náležitosti související s uzavřením kupní smlouvy a převodem na KN, včetně úhrady vkladu na KÚ.
B) Bere na vědomí:
1. Zprávu FV o hospodaření obce do 31. 5. 2015.
2. Zprávu KPOZ o činnosti za první polovinu roku 2015.
C) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím
zasedání.
Usnesení schváleno:
pro:
hlasovalo 11
přítomných
proti:
0
zdrželo se:
0

CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ

část 14. – 90 LET CHLUMČANSKÉ VIŠŇOVKY
Začátek léta sváděl k procházkám a chlumčanský Vrch
předkládal v druhé polovině
června tradiční podívanou.
Rozuteklá torza starých višňových stromů nabízela své
plody. V plném slunci vždy bohaté a sladké, ukryté ve stínu
zase s kyselou zarputilostí.
Stále plodící stařešinové v letošním roce slaví
devadesátileté jubileum.
Na podzim roku 1925 rozhodli se představitelé obce pro založení višňové aleje na tehdy
naprosto holém Vrchu. Byly zakoupeny čtyři

stovky stromků a najat byl zahradník z Dolní Lukavice. Alej byla
založena v souběžných řadách ve
směru východ–západ a poslední
stromy rostly v sousedství rybníku
Zelenka.
Místní vesnický kolorit tak dostal nevídaný rozměr pro natěšená
dítka, která tak každé léto vyrážela
na loupeživé výpravy. Honičky s četníky a nejrůznějšími dozorci a nájemci sadu jsou tak do
dnešních dnů ještě v živých vzpomínkách nejstarších pamětníků.
Ladislav Bechyňský

Ráno jsme vstali,
řízky jsme brali,
batohy vzali,
na výlet hnali.
Účastníci zájezdu,
dostavili se k odjezdu.
Do autobusu jsme se narvali,
místa si zabrali.
Program jsme dostali,
jídelní lístky jsme hned hledali.

Do Chyše jsme dojeli,
pivovar jsme proběhli.
Pivo teklo z tanku,
už hledáme mňamku.
Kachna po rybníčku pluje,
Miluš už se olizuje.
Ochutnali jsme dobrá jídla,
a teď hurá do Manětína.
V Manětíne zámek je,
velký, hezký a hle…
už si to v kavárně hoví,
rakvičky objednávají.
Rakvičky jsou malé moc,
ke kávě jsou pro radost.
Kafe honem vypili,
park jsme rychle proběhli.
U autobusu byl sraz v pět,
počítání bylo hned.
A jsme všichni!!! Vyrážíme,
řízky ještě dorážíme.
Celou cestu povídáme,
zase něco domlouváme.
Už jsme doma z výletu:
„Chlumčany už jsme tu.“

Michaela Hrubá

Číslo 45
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ANKETA
Vážení spoluobčané.
Počínaje tímto číslem Chlumčanského občasníku se Vás budeme v anketách dotazovat na Vaše názory na různá témata ze života v naší obci.
Otázkou pro červencové vydání bylo: „Jaký máte názor na barevné provedení fasád na budovách mateřské školy, obecního úřadu a základní
školy?“
Zároveň se oslovených občanů budeme ptát: „Jaké byste zvolili téma pro další vydání“.
1. Jaký máte názor na barevné provedení fasád na budovách MŠ, OÚ a ZŠ?
2. Jaké byste zvolili téma pro další vydání?
LUKÁŠ TOMÁŠEK 16 let – student
Barevné provedení fasád se mi líbí, ale podle
mého názoru by fasáda na mateřské školce
mohla být pestřejší, doplněna veselými
obrázky.
Téma pro příští vydání by mohlo být: „Co
Vám chybí v Chlumčanech“.
LIBUŠE ŠUBRTOVÁ 40 let – poštovní
doručovatelka
Barevné fasády se mi velice líbí a nemám k jejich provedení žádné připomínky.
V některé z následujících anket by mě zajímaly odpovědi spoluobčanů na téma: „Ubytovna v KD a její vliv na život v obci“.
EVA KABÁTOVÁ 74 let – důchodkyně
Nové fasády se mi moc líbí, stylově i barevně
jsou velmi pěkně provedené.
Jako katoličce mně leží na srdci osud chlumčanské kaple. V mém případě to není snad ani
tematický návrh, jako spíše prosba o opravu
naší jediné památky.
JOSEF REŽ 67 let – důchodce
Nové fasády jsou pěkné a líbí se mi.
Spíše než jiné téma mě jako obyvatele sídliště zajímá, zda a v jakém časovém horizontu
budou zatepleny také fasády bytových domů,
na kterých byly vybudovány nástavby.

LUBOŠ ČERNÝ 49 let – dělník
Nové fasády na MŠ, OÚ a ZŠ se mi líbí. Stejně
tak se mi líbí i fasády na zateplených bytových
domech v sídlišti a v této souvislosti mě ale
vadí, jak už jsou některé z nich poškozeny.
Omlouvám se, ale momentálně mě žádné
téma nenapadá.
Mgr. VLADIMÍRA ŠTEJROVÁ 48 – učitelka
Fasáda na MŠ je veselá a hodí se k dětskému
věku. Fasáda na budově OÚ je barevně sladěna
se školkou a bytovými domy v sídlišti. Co se
týká fasády na ZŠ, tak i přes počáteční rozpaky
musím uznat, že v návaznosti na vzhled fasády
staré školy, šlo v tomto případě o vhodně zvolený návrh.
Dalším tématem, které se týká nás všech,
by mohlo být řešení problému rychle jezdících aut v okrajových částech obce a v obci
samotné.
STANISLAV BOHÁČ 26 let – IT pracovník
Z mého pohledu se jedná o zdařilé provedení
fasád, jen na MŠ by se mi líbila namalovaná nějaká pohádková postavička, třeba Krteček.
Rád bych znal názory spoluobčanů na téma:
„Co si myslí o změnách v sídlišti za posledních
5 roků“.
VĚRA MAŠÁTOVÁ 65 let – důchodkyně
Nové fasády se mi líbí a k jejich provedení nemám žádné připomínky.
Opravdu mě v tuto chvíli žádné téma
nenapadá.

ROMANA ŠVAJCROVÁ 40 let – toho času na
mateřské dovolené
Fasády na MŠ a OÚ jsou dobře sladěné s bytovými domy v sídlišti a u ZŠ se mi líbí volba
decentních barev.
Jako všechny maminky mě zajímá, kde si mé
dítě bude moci hrát a jako další téma bych navrhla: „Budování dětských hřišť“.
JAROSLAV SMOLEK (Hradčany)
71 let – důchodce
Krásné, pěkné, dobře odvedená práce.
Téma do dalších vydání občasníku nemám
žádné, já jsem spokojený se vším.

Vážení spoluobčané.
Doufáme, že odpovědi a názory těchto deseti
náhodně vybraných respondentů alespoň
v něčem korespondují s názory vašimi. My si
při vší skromnosti myslíme něco podobného,
jako naši dotazovaní spoluobčané a do budoucna bychom si přáli co nejvíce spokojených občanů, ať již bude téma jakékoliv.
O navržených tématech z této ankety budeme hovořit postupně tak, jak byla navržena
a pro příští vydání Chlumčanského občasníku byla vybrána tato dvě: „Co vám chybí
v Chlumčanech“ a „Ubytovna v KD a její vliv
na život v obci“.

Redakce

Mateřská škola
Léto
je
tady
a s ním i konec
školního
roku.
Neuvěřitelně to
uteklo, protože
máme ještě v paměti
zářijové
slzičky. Bude to
asi tím, že se ve
školce pořád něco
dělo. Tento rok
byl v duchu velkých změn. Určitě
jste to všichni zaznamenali. Školka
dostala nový kabát, pěkně zateplený, byla zrekonstruována
spojovací chodba mezi kuchyní a třídami, ze
zahrad zmizely nevyhovující prvky a zastaralá terasa byla nahrazena novou. S dětmi
jsme měli možnost sledovat veškeré práce
řemeslníků, což bylo také přínosné. Možná
nám i rodičům někdy ztrpčovala život bezpečnostní opatření, ale vše se vždycky v po-

hodě vyřešilo. Teď už naše školka nesplývá
s okolím, ale mezi bytovkami září do dálky.
Chceme za to hlavně poděkovat našemu zřizovateli – obecnímu úřadu. Ač se to venku
hemžilo dělníky, život uvnitř školky probíhal
úplně normálně. Opět za námi přijížděla divadla s různými představeními, před spaním
nám chodili číst rodiče a děti z 1. stupně ZŠ,

k plné spokojenosti
fungovala i spolupráce při různých akcích se základní školou. Navštívili jsme
myslivnu,
hasiče,
knihovnu,
vyzkoušeli jsme si fotbalový
trénink na hřišti. Naší
předškoláci
také
absolvovali na jaře
předplavecký výcvik
v Klatovech. V posledním týdnu jsme
se rozloučili s budoucími školáky. Ti své
vystoupení předvedli na myslivně za bouřlivého potlesku rodičů a prarodičů. Odměnou
jim bylo sladké překvapení, které upekly paní
kuchařky. A teď nás všechny čekají prázdniny.
Co si přát víc? Slunečné počasí, hezké zážitky,
žádný úraz, klid a pohodu.
Dagmar Zápotocká
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Školní akademie 2014/2015

Recepty
Vážení čtenáři.
Počínaje tímto výtiskem Chlumčanského
občasníku, bychom vám se svolením ředitele reklamní agentury RLA a spoluautora
Pohádkové kuchařky muzea strašidel a pohádkového statku pana Zdeňka Zajíčka, rádi
v každém vydání nabídli jeden z originálních
receptů z této kuchařky, které vás v prvé řadě
pobaví a za druhé mohou posloužit k obohacení vašeho jídelníčku.
Jelikož by pozvolna mělo nadcházet houbařské období, tak jsme pro vás aktuálně vybrali stránku s recepty s názvem „Houby hejkala Kejchala“. (Najdete na straně 12.)
Pokud by někdo z vás měl zájem o koupi
této originální kuchařky, anebo chtěl se svými
dětmi, či vnoučaty pohádkový statek navštívit,
tak stačí zadat do vyhledávače „Pohádkový
statek Břasy‑Vranovice“, anebo na 
w ww.
pohadkovystatek.cz, kde se dozvíte vše
potřebné.
Přejeme vám příjemné počtení a dobrou
chuť.
Redakce

Školní rok 2014/2015 byl výjimečný, neboť
stará budova školy slavila stoleté výročí svého
vzniku (založena v roce 1914), nová pak padesáté (založena v roce 1965). Na podzim proběhly vydařené oslavy, na jejichž organizaci
se velkou měrou podílel pan Stanislav Dvořák,
kterému za jeho vstřícnost a ochotu děkujeme.
Naši žáci se rozhodli tento sváteční rok
také obohatit a připravili pro veřejnost vystoupení, která předvedli na školní akademii
21. května 2015 v Kulturním domě v Chlumčanech. Diváky čekalo mnoho zábavy – poslechli si básničky a písničky, mohli zhlédnout
scénky v anglickém a ruském jazyce, televizní

relaci, ztvárnění pověsti z českých dějin nebo
výrazový tanec. Malé děti předvedly svým rodičům tanečky v rytmu známých písniček. Žáci
devátého ročníku nacvičili neobvyklé stínové
divadlo, jehož prostřednictvím předvedli běh
lidského života od narození až do smrti. Slavnostním podvečerem diváky slovem provázeli
Lenka Steinerová a Jakub Duchek.
Účinkujícím se podařilo to nejdůležitější –
vykouzlit úsměvy na tvářích rodičů, prarodičů,
sourozenců i ostatních hostů. A tak se tento
květnový podvečer všichni rozcházeli do
svých domovů s příjemnými pocity.
Jaroslava Říhová

Problémy s dluhy, prací, bydlením?

Mám několik půjček, ale nemohu je splácet. Nedaří se mi najít práci, nemám internet a ani
se nedostanu nikam do města. Nevím, jak
mám vyplnit žádost o příspěvek na živobytí.
Mám kvůli exekuci zablokovaný účet. Nevím si
rady s žádostí o snížení měsíčních splátek. Podepsal jsem na ulici kupní smlouvu a nyní jsem si to ale rozmyslel. Potřebovala bych pomoci při řešení mé bytové situace.
„To jsou časté začátky příběhů lidí, kteří se na nás obracejí
s žádostí o pomoc. Problémy, které může zažít kdokoliv
z nás, ale občas si s nimi člověk prostě neví rady,“ uvádí Jitka Kylišová, pracovnice společnosti Člověk v tísni.
Organizace nabízí již několik let pomoc s podobnými
problémy i na Přešticku. Pomoc je bezplatná. „Na Přešticku
poskytujeme služby pouze terénně, konzultace se odehrávají přímo v domácnosti osob, které se na nás obrátily.
V případě zájmu nabízíme také doprovod na úřady,“ vysvětluje Jitka Kylišová a dodává, že je možné si konzultaci
objednat na tel.: 777 782 081.

Volné chytání ryb
„Na Hrázi“
pro rok 2015
Spolek chlumčanských
rybářů zve opět celou veřejnost k volnému chytání ryb
„Na Hrázi“ vždy v neděli od 7.00
do 11.00 hodin v těchto zbývajících termínech:
5. 7. 2015
26. 7. 2015
16. 8. 2015
6. 9. 2015
27. 9. 2015
Srdečně zveme celou veřejnost.
Za spolek chlumčanských rybářů
Martin Vytisk

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.
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Co se děje v oHRÁTce
Pro ty, kteří nás ještě neznají, jsme zde pro rodiny s dětmi již pátým rokem. Dříve se v našem
centru provozoval běžný týdenní program,
který se vešel do jednoho dne s cvičením, hraním, říkadly, různé nárazové akce jako besedy
k miminkům, kurzy první pomoci, pro větší
děti angličtina a tanečky. Do toho se sem tam
vměstnaly větší akce v návaznosti na nějaký
svátek či pranostiku.
Jak to vypadá nyní (od dubna se mnohé
změnilo…):
Dokončili jsme před začátkem prázdnin angličtinu a tím ukončili běžný provoz centra, alespoň
pro letošek. Běžný provoz znamená fungování
v týdnu, které se nám bohužel nedařilo dlouhodobě udržet v plusovém stavu financí, jelikož plno
dětiček v období říjen až březen marodí– tj. 6 měsíců je účast minimální, často přišly pouze 2 maminky v tomto období, nevybralo se téměř nic
na vstupech, protopilo plno topiva a zbývá nám
tedy aktivní pouze duben až červen, pak až září
a mnohdy i první polovina prosince. O velkých
prázdninách je krom účasti na dni Chlumčan
volno (v minulých letech se nenaplnil ani táborníček ani hlídání dětí, avšak třeba tomu příští rok
bude jinak, když se najde maminka/y dobrovolnice koordinátorky centra, kterou již dva roky též
postrádáme). Samy tedy usoudíte, že provoz nemohl být za těchto podmínek možný.
Z větších akcí, na kterých budeme sátle
pracovat a které budou snad ještě dlouho
fungovat, zachováme: Zajíčka na Velikonoce,
Den maminek – vyrábíme mamince, Den
otců – desetiboj s pivní odměnou, účast na dni
Chlumčan (malování na obličej, účesy, vyrá-

bění), svatý Václav s divadelním vystoupením, STRAŠIDÝLKA, (Mikuláš pro nejmenší,
když stihneme plánované rekonstrukce
uvnitř budovy, bude se konat i letos), Vánoční
akce vypouštění balónků Ježíškovi (a dopol.
sešlost maminek s ochutnávkou cukroví).
Co je nového:
Během prázdnin a září bude pro ohrátku rekonstruována nová, spodní část budovy, ze které
by měla být hobby místnost, a některé z akcí by se
konaly posléze tam. Dále bude v rekonstrukci původní herna ohrátky, resp. celá část budovy blíže
k chodníku, která bude sloužit – doufejme – ke
sladkému občerstvení nejen místních maminek
s dětmi, ale i dalších návštěvníků. Tento začne
omezeným provozem čtvrtek až neděle a plánované otevření je směřováno na listopad/prosinec
letošního roku. Ještě to vše ale neprošlo veškerými potřebnými schvalovacími procesy, abychom mohli s jistotou říci, že to vše zvládneme do
termínu.
Držte nám tedy pěsti, ať vše dobře dopadne 
Charitativní a podpůrné akce:
V minulých letech jsme se snažili pomoci „Nedoklubku“ a místní Aničce Skalové zprostředkováním možných finančních darů od lidí z místa
a okolí. Byť malá pomoc je s dalšími dárci pomoc
velká. Sbíráme na další děti víčka a každý se snaží
nějak pomoci.
Letos bych se ráda na vás obrátila o pomoc,
ať už sběrem víček, nebo finančními dary pro
chlapečka jménem Matyáš Bejvl z Tymákova
u Plzně, který se narodil z dvojčat před třemi
lety, a to předčasně s 0,5 kg vahou a dlouho bo-

joval o své místo na zemi. Dnes, v jeho 3 letech je zdráv, ale nechodí a nevidí, ale za
to je úžasně vnímavý na zvuk a hlasy, nádherně a nakažlivě umí projevovat radost
smíchem. Navštěvuje s maminkou centrum
Hájek, kde mu pomáhají nejen se zrakovým postižením, ale především s terapií, která mu má
pomoci začít se posouvat v lezení a plazení dále,
až snad k postavení na nožičky. Tato terapie stojí
rodinu na 14 dní 45 000 Kč, což se zdá opravdu
moc, ale skýtá obrovské pokroky. Rodina jednu
terapii již podstoupila, díky tomu pokroky znají
a rády by synovi dopřáli terapii další. Lékaři či
sestřičky, co o dítě pečují v době terapie, nejsou
schopni zatím odhadnout, kolik terapií by měl
Matýsek podstoupit, jeho pokroky jsou ale znát.
V případě sběru víček, budeme za ně velice
rády a můžete nám je nosit po předchozí domluvě na tel. 732 882 552 do ohrátky. Co se týče
finančních darů, o které žádá rodina samotná,
uveřejníme během prázdnin (co nejdříve) účet
přímo na rodinu a kontakt, abyste se s nimi
mohli v případě zájmu spojit. S rodinou jsme
v osobním kontaktu a kouknout se na jejich příběh můžete na dni Chlumčan, kde o Matýskovi
budeme mít informační tabuli. Jeho dva brášky
(z toho jedno dvojče), jsme měli čest mít na Velikonoce v oHRÁTce, fotky je možné shlédnout
na facebooku ohratka.chlumcany. Tam jsme
před časem též sdíleli odkaz a fotku Matýska
v náruči Martina Straky z HC Plzeň, který centrum Hájem navštěvuje a podporuje. Za jakoukoliv pomoc, budeme velice vděčni!
A nyní již přejeme všem krásné léto a dětem
prázdniny!
Za RC oHRÁTku Chlumčany,
Kateřina Novotná

Školní sportovní klub ZŠ Chlumčany
Školní rok 2014/2015 • 16 let činnosti • účast 143 žáků školy na sportovních akcích (70 %)

Výsledky a účast na soutěžích
Kategorie I. 1.–3. roč. ZŠ
Minikopaná (McDonalds Cup) – okrskové kolo
Chlumčany (5. místo)
Florbal (Okresní liga malého florbalu) –
okresní kolo Chlumčany (2. a 3. místo)
Atletika (Štafetový pohár atletického svazu)
– okresní kolo Přeštice (4. místo)
– krajské kolo Přeštice (18. místo)
Kategorie II. 4.–5. roč. ZŠ

Atletika (Přespolní běh České spořitelny) –
okresní kolo Chlumčany (3. místo)

Školní sportovní soutěže:

BESIP – okresní kolo Blovice

•

Kategorie III. 6.–8. roč. ZŠ
Florbal – okresní kolo Plzeň (2. místo dívek,
3. místo chlapců)
Atletika (Pohár rozhlasu atletických družstev) –
okresní kolo Přeštice (3. místo)
Atletika (Přespolní běh České spořitelny) –
okresní kolo Chlumčany (3. místo dívek)

Minikopaná (McDonalds Cup) – okrskové kolo
Chlumčany

BESIP – okresní kolo Blovice

Vybíjená (Preventan Cup) – okresní kolo
Chlumčany (2. místo)

Florbal – okresní kolo Plzeň (2. místo chlapců)

Florbal (Pohár hejtmana Plzeňského kraje) –
okresní kolo Dobřany (3. místo)

Atletika (Pohár rozhlasu atl. družstev) –
okresní kolo Přeštice

Florbal (Think Blue Cup)
– okresní kolo Chotěšov (1. a 2. místo)
– krajské kolo Plzeň (1. místo)
– republikové finále Praha (6. místo)

Atletika (Atletický čtyřboj) – okresní kolo
Přeštice (4. místo)

Florbal (Okresní liga malého florbalu) –
okresní kolo Chlumčany (1. a 3. místo)
Atletika (Štafetový pohár atletického svazu)
– okresní kolo Přeštice
– krajské kolo Přeštice

Kategorie IV. 8.–9. roč. ZŠ
Basketbal – okresní kolo Přeštice (4. místo)

Atletika (Přespolní běh České spořitelny) –
okresní kolo Chlumčany
BESIP – okresní kolo Blovice
Nejúspěšnější jednotlivci:
R. Šubrt, J. Rež, L. Štichová, T. Kočíncová,
T. Matoušková, atd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

běh 100 km štafetově ke 100 letům školní
budovy
florbal žáků s rodiči ke 100 letům školní
budovy
vánoční laťka ve skoku vysokém
gymnastika (lidské stavby a pyramidy)
den na překážkové dráze
Šplhoun roku
olympijský víceboj ČOV na Den zdraví
lyžování
bowling
vybíjená na Den Evropy
Zátopkův týden vytrvalostí
atletický čtyřboj
tenis s oddílem TJ Keramika

Sportovci roku:
A. Veitová, V. Krýsmanová a K. Šteffelová
J. Rež, J. Potočník a M. Šebek
V sportovní sezoně 2014–2015 se zúčastnilo
naše družstvo mladších žáků regionální soutěže Bohemialiga malého florbalu a umístnilo
se na celkovém 3. místě.
Za ŠSK Jiří Zahálka

Chlumčanský občasník
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Ohlédnutí za skončeným ročníkem 2014/2015
V právě skončené sezóně měl oddíl kopané v soutěžích pořádaných FAČR
čtyři mužstva – „A“ a „B“ muže, dorost a žáky a v soutěžích mimo svaz dvě
mužstva – mladší a starší minižáky (ty jsme z oficiální soutěže odhlásili pro
neúnosné finanční náklady na cestování a po dohodě s oddíly ze Stodska
a Dobřanska jsme vytvořili vlastní soutěž).
„A“ muži – 1. B třída skupina B:
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Košutka

24

17

3

4

76:30

56

2

(18)

2.

Mochtín

24

13

3

8

44:45

44

2

(6)

Žáci – Okresní přebor Plzeň‑jih:
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Dobřany

18

15

2

1

75:18

49

2

(20)

2.

Žákava

18

14

3

1

114:21

45

(18)

3.

Chlumčany

18

11

0

7

70:43

33

(6)

4.

Merklín

18

10

0

8

76:59

30

5.

S. Poříčí

18

9

1

8

65:45

29

1

(1)

6.

Štěnovice

18

8

2

8

55:53

28

2

(-1)

(3)

7.

Záhoří

18

7

2

9

67:73

23

(-4)

8.

Stod

18

7

0

11

58:66

21

(-6)

9.

Letiny

18

2

1

15

22:129

7

10.

Losiná

18

1

1

16

13:108

5

3.

Sp. Poříčí

24

12

4

8

60:38

43

3

(4)

4.

Chanovice

24

10

6

8

54:49

38

2

(0)

5.

Přeštice B

24

7

9

8

29:40

35

5

(-6)

6.

St. Smolivec

24

9

6

9

39:52

35

2

(-3)

7.

Chlumčany

24

9

5

10

47:39

34

2

(-4)

8.

Žákava

24

10

4

10

46:45

34

9.

Dl. Ves

24

9

4

11

34:38

33

2

(-5)

10.

Strážov

24

8

5

11

32:45

33

4

(-7)

Mladší a starší minižáci:
TABULKA – mladší minižáci

(-20)
1

Nejlepší střelci: 30 branek – Hrnčár Daniel, 20 branek Veisz Pavel, 6 branek –
Lang Oliver

(-2)

11.

Štěnovice

24

9

3

12

38:49

31

1

(-6)

1.

Dobřany

23

19

1

3

270:89

58 b.

12.

Blovice

24

7

3

14

40:51

26

2

(-12)

2.

Chotěšov

24

16

1

7

181:137

49 b.

13.

Měčín

24

3

11

10

25:43

26

6

(-16)

3.

Stod

24

13

2

9

196:160

41 b.

4.

Chlumčany

24

13

2

9

147:123

41 b.

Nejlepší střelci: 10 branek – Havlíček Jan, 7 branek – Šimána Pavel, 5 branek –
Dušek Václav
„B“ muži – Okresní přebor Plzeň‑jih:
Rk. Tým
1.

Losiná A

5.

Nová Ves

22

11

1

10

134:110

34 b.

6.

Vstiš

23

6

0

17

104:160

18 b.

7.

Merklín

24

0

0

24

44:296

0 b.

52 b.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

26

18

3

5

79:35

58

1

(18)

TABULKA – starší minižáci

2.

Chotěšov A

26

18

2

6

81:36

58

2

(17)

1.

Dobřany

20

17

1

2

214:81

3.

Předenice

26

14

8

4

63:30

54

4

(11)

2.

Chotěšov

20

16

3

1

248:62

51 b.

4.

Kasejovice

26

16

2

8

79:51

50

(11)

3.

Chlumčany

20

11

1

8

135:97

34 b.

5.

Žinkovy

26

13

4

9

64:40

46

3

(4)

4.

Stod

20

8

1

11

125:112

25 b.

6.

Radkovice

26

13

5

8

50:43

45

1

(5)

5.

Merklín

20

5

0

15

96:176

15 b.

7.

Nepomuk B

26

12

4

10

67:68

41

1

(1)

6.

Vstiš

20

0

0

20

23:303

0 b.

8.

Dobřany

26

7

9

10

47:63

34

4

(-9)

9.

Chlumčany B

26

7

6

13

32:41

32

5

(-12)

10.

Letiny

26

6

6

14

39:79

28

4

(-15)

11.

Dvorec

26

8

3

15

41:77

27

12.

Lužany

26

5

6

15

29:60

26

5

(-18)

13.

Střížovice

26

6

5

15

47:79

24

1

(-16)

14.

Hradec A

26

7

1

18

55:71

23

1

(-17)

(-12)

Nejlepší střelci: 12 branek – Lösch František, 7 branek – Štolle Dominik,
3 branky – Beníšek Tomáš

Dorost – Sdružený přebor dorostu:
Rk. Tým

(-23)

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Kasejovice

24

21

2

1

135:26

66

1

(32)

2.

Křimice

24

18

1

5

104:46

56

1

(19)

3.

Dobřany

24

15

1

8

80:64

47

1

(7)

4.

Chlumčany

24

14

3

7

62:35

46

1

(9)

5.

Zruč

24

10

2

12

73:59

33

1

(-1)

6.

Střížovice

24

8

4

12

41:66

30

2

(-11)

7.

Lhota

24

5

3

16

65:101

20

2

(-18)

8.

Losiná

24

4

2

18

36:105

14

9.

Bolevec

24

3

2

19

42:136

12

(-22)
1

(-25)

Nejlepší střelci: 23 branek – Lachman Tomáš, 14 branek – Levora Daniel,
8 branek – Vajai Jakub

Samostatnou kapitolou v oddíle je stará garda. Ta každoročně pořádá
Ligu starých gard Plzeň‑jih. Soutěž se hraje systémem jaro podzim a letos se
hraje již 22. ročník. V současné době je odehráno deset kol:
Tabulka po 10. kole:
1.

Stod

10

9

0

1

47:19

27

2.

Blovice

9

7

1

1

44:18

22

3.

Přeštice

10

7

1

2

39:22

22

4.

Štěnovice

7

6

0

1

37:10

18

5.

Lužany

8

6

0

2

22:16

18

6.

Chotěšov

8

5

0

3

34:13

15

7.

Spálené Poříčí

10

5

0

5

21:27

15

8.

Žákava

10

4

0

6

27:47

12

9.

Holýšov

10

3

2

5

25:26

11

10.

Chlumčany

10

3

2

5

14:19

11

11.

Lhota

8

3

1

4

18:26

10

12. Zdemyslice

10

3

1

6

20:31

10

13.

Dobřany

9

2

1

6

15:27

7

14.

Radkovice

9

2

1

6

18:35

7

15.

Klášter

9

2

0

7

21:40

6

9

1

0

8

8:34

3

16. Žinkovy

Nejlepší střelec: 8 branek – Sosnovec Roman
Novou sezónu 2015/2016 začínáme přípravným zápasem s Holýšovem – 1. srpna. Dále následuje 2. ročník Memoriálu Josefa Škrábka 15. srpna
a 22. srpna již začínají mistrovské soutěže.
Petr Štych
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AUTO PLUS – VEIT PAVEL
Boční 46, Chlumčany, 334 42

Minižáci přivezli stříbro

• 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

Před odchodem na letní prázdniny absolvovala fotbalová přípravka hned čtyři turnaje.
Největšího klání se malí fotbalisté zúčastnili
v Rokycanech na E‑ON Cupu 2015. Zde se
v silné konkurenci umístili až na dvacátém
místě. Dalších turnajů se zúčastnili v Dobřanech, v Přešticích a ve Vstiši.
V Dobřanech sice Chlumčany dosáhly pouze
na čtvrté místo, ale jejich brankář David Tomíšek byl vyhodnocen nejlepším brankářem
turnaje. Družstvo minižáků dlouhodobě trpí
nedostatkem aktivních hráčů a často odjíždí

na zápasy pouze v minimální možné sestavě.
Trenéři tak nemají možnost míchat sestavou
a malí fotbalisté táhnou zápasy bez možnosti
vystřídání.
Při těchto podmínkách se však povedlo
na turnaji v Přešticích obsadit druhé místo.
Chlumčany zde přesvědčivě vyhrály svou skupinu a až ve finálovém zápase podlehly Chotěšovu. Stříbrné družstvo, vedené kapitánem
Tondou Dvořákem, se poprvé výrazněji opíralo
o brankářské dovednosti Filipa Lösche a Maxe
Šlehovera. Skórovat se dařilo i děvčatům Terce
Potočníkové a Simonce Drncové. Nadějně se
začal prosazovat Martin Potočník.
Jaro 2015 ukončila chlumčanská přípravka
na čtvrtém místě. Přejeme všem hráčům
krásné léto plné odpočinku a radosti z prázdnin a děkujeme všem trenérům a příznivcům
za trvalou podporu. Pevné zdraví a odhodlání
do podzimních zápasů!
redakce

Mládežnický florbal v sezoně
2014–2015

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

Ve sportovní sezoně 2014–2015 se naše družstvo mladších žáků zúčastnilo jako nováček
regionální soutěže BOHEMIALIGA MALÉHO
FLORBALU.
Po výborném začátku nám trochu docházely síly a měli jsme i pár nepovedených utkání.
Přesto jsme se po základní části umístili na vynikajícím 2. místě.
Družstvo tvořili tito hráči a hráčky: Karolína
Šteffelová, Kamila Kaslová, Tomáš Pro‑
cházka, Josef Potočník, David Zápotocký,
Matěj Šebek, Josef Šupík, Matěj Špringer,
Jakub Kotlár, Michal Nykoljuk, Sebas‑
tián Lang a jednou nám vypomohl i Jan
Matoušek.
Trenérské duo tvořili: Petr Procházka st.
a Jiří Zahálka.
Bohužel nám nevyšlo důležité utkání ve
vyřazovací části, proto jsme se museli spoko-

jit jen s utkáním o 3. místo. Po vynikajícím výkonu jsme porazili Osek 5:2 a 6:1 a umístili se
na 3. místě. Josef Potočník se stal nejlepším
střelcem celé soutěže.
Nedostatkem byla ta skutečnost, že jsme
nemohli pořádat turnajový den v naší tělocvičně a museli jsme se přesunout až do Nýřan.
Naše tělocvična nevyhovuje ani velikostí
(rozměry hřiště), ani celkovým zázemím pro
družstva a diváky. Naši chlumčanští fanoušci
tak přišli o opravdový sportovní zážitek.
Účast v dalších ročnících zvažujeme, musíme však vyřešit mnoho problémů. Máme
kvalitní hráče, ale příliš mladé, chybí nám větší
hala, problémem mohou být i finance. Přesto
chceme dál propagovat chlumčanský florbal
v okrese i regionu.
Jiří Zahálka – učitel TV
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Oslavy 50 let badmintonu v Chlumčanech

Oddíl badmintonu TJ Keramika Chlumčany
oslavil 16. 5. 2015 50. let od svého založení!
Mezi hosty nechyběli zástupci obce, ostatních oddílů obce, hasičů, sponzorů, spřátelených oddílů a další milí pozvaní hosté, včele
se zakládajícími členy oddílu jako jsou Arnošt
Pláček, Josef Fládr, Věra Králová a řada dalších
bývalých i současných hráčů a hráček!

Dopoledne proběhl zdařilý turnaj rodičů
s dětmi v hale v Dobřanech, poté hráli dospělí
v tělocvičně ZŠ Chlumčany, kde
proběhla i výstava z dějin
oddílu!
Od 18 hodin se uskutečnila slavnostní schůze
v místním kulturním
domě. Na tu navazovala
zábava pod taktovkou
Josefa Turečka s řadou
překvapení, jako byli tanečnice z Horní Lukavice a pár latinsko‑amerických tanců z Plzně!
Nechyběla ani oddílová tombola a hlavně
skvělá nálada, kdy se bavila snad stovka
přítomných! Končilo se dlouho po půl noci

Tenisové aktuality

ZÁJEZD DO PAŘÍŽE

Po několikaleté snaze o návštěvu grandslamového tenisového turnaje v metropoli Francie
to konečně vyšlo. Zájezdu do Paříže ve dnech
23.–27. 5. 2015 se zúčastnilo celkem 5 členů tenisového oddílu. Klíčovou osobou zájezdu byl
Karel Hodinář, který jako velký znalec města
nad Seinou nejenže zarezervoval celodenní
vstupenky na program 2. a 3. hracího dne
turnaje (25. a 26. 5. 2015) a 4 noclehy v hotelu
Appart’City v městečku Poissy západně od
Paříže, ale ujal se i role řidiče Superbu, kterým
cestovali i další účastníci zájezdu – Ivo Regner,
Jiří Vaněček, Otakar Vokoun a Miroslav Švátora.
Kromě sledování zápasů 1. kola mužů, žen
i mužských deblů přímo v areálu stadiónu Rolanda Garrose v Bouloňském lesíku absolvovali
účastníci zájezdu i bohatý program v rámci
poznávání krás Paříže. Nechyběla návštěva
zámku a zahrad ve Versailles, výjezd na Eiffelovu věž, návštěva Montmartru (Sacré Coeur,
Moulin Rouge), Vítězného oblouku, katedrály Notre Dame, Saint Chapelle, Invalidovny,
pařížské Opery apod. Program byl opravdu
bohatý a nevšedních zážitků bylo i díky příznivému počasí opravdu mnoho.

OKRESNÍ DAVIS CUP –
ÁČKO UDRŽELO I. DIVIZI

V květnu a červnu 2015 se Davis Cupu organizovaného OTS Plzeň‑jih zúčastnilo celkem
18 družstev, rozdělených nově podle výsledků
v roce 2014 do 3 výkonnostních divizí po 6 týmech. Zatímco A‑tým Chlumčan obhajoval
svou účast v elitní divizi, B‑tým startoval až
ve III. divizi. Obě družstva obsadila shodně
5. místo se stejnou bilancí 1 výhry a 4 porážek.
B‑tým Chlumčan dosáhl na jedinou výhru
v domácím derby proti Dobřanům. Vzhledem
k nečekané absenci opor z minulých let (P. Boháč, T. Duda, Fiala, Hrubý) toto umístění zřejmě
odpovídá možnostem družstva. Pod vedením
nového kapitána O. Vokouna se dobře představil zejména nováček v DC M. Švátora, třebaže
i on prohrál několik velmi vyrovnaných zápasů.
A‑tým Chlumčan nastoupil v obvyklé sestavě s jedinou změnou, když loni úspěšného
Michala Jeslínka nahradil Jiří Koláček. Naši tenisté v silné konkurenci vyhráli jen proti Šťáhlavům, a tak museli bojovat o udržení v baráži
proti B‑týmu Slavoje Stod. I v tomto dramatickém utkání uspěli nejtěsnějším poměrem 3:2
a tím si pojistili účast v I. divizi pro rok 2016.
Ve dvouhrách drželi naše naděje Kozel s Marákem, nezklamal ani Koláček a o cenné body
v deblu se zasloužil také Kott.

a domů se moc nechtělo, což svědčí o tom, že
se celá akce se vydařila!
Je třeba poděkovat všem, kteří se obětavě
podíleli na přípravě této náročné akce, za
pomoc děkujeme i naší obci, TJ, sponzorům
a dalším nejmenovaným, jinak by se toto
uskutečnit vůbec nemohlo. Závěrem je
třeba říci, že badmintonisté
v budoucnu ze svých cílů a plánů nesleví a i nadále bude tento zajímavý sport patřit do Chlumčan a jeho života! V to doufá celý
současný oddíl a jeho předseda Jiří Vaněček.
Jiří Vaněček

VEŘEJNÝ TURNAJ
ČTYŘHER V DOBŘANECH
6. 6. 2015
Této akce, uspořádané oddílem tenisu TJ Dobřany v sobotu 6. 6. 2015, se zúčastnilo celkem
7 deblových dvojic. Chlumčanský tenis úspěšně
reprezentoval osvědčený pár Miloslav Kozel,
Michal Marák, kteří potvrdili dobrou formu
a odvezli si velmi cenné 2. místo. V zápasech
každého s každým na 1 set dosáhli celkem 4 výher a 2 porážek stejně jako další 3 dvojice, a tak
o konečném pořadí rozhodovaly výsledky vzájemných zápasů právě těchto dvojic.
Výsledky zápasů našich tenistů:
Kozel, Marák × Šogor, Kovařík 6:3
Kozel, Marák × Patera, Valenta 7:6
Kozel, Marák × Bouzek, Nevařil 6:2
Kozel, Marák × Hanzlíček, Nový 4:6
Kozel, Marák × Dvořák, Fejka 6:4
Kozel, Marák × Koča, Soukup 3:6
Konečné pořadí turnaje:
1. Koča, Soukup – 4 výhry
2. Kozel, Marák – 4 výhry
3. Šogor, Kovařík – 4 výhry
4. Patera, Valenta – 4 výhry
5. Hanzlíček, Nový – 3 výhry
6. Dvořák, Fejka – 2 výhry
7. Bouzek, Nevařil – bez výhry

Den otevřených dveří
Klub Biatlonu Chlumčany zve
všechny občany na Den Otevřených Dveří na střelnici, který se
koná v sobotu 22. 8. 2015 od 13.00
na střelnici v Chlumčanech.
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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!!!

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 říjen

í tisk
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