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CHLUMČANSKÝ

OBČASNÍK

ZPRÁVA STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
uplynuly první dva měsíce letošního roku. S tím, co už se nám
podařilo vás seznámí pan místostarosta Dušek, já bych vás chtěla informovat o věcech, které nás čekají.
Za největší úkol považujeme vrátit do života náš kulturní dům.
Salónek a bar je těsně před dokončením, chybí jen vymalovat
a položit novou dlažbu, ale hlavně do nově zrekonstruovaných
prostor nastěhovat nový nábytek, barový pult a celkově celý bar
zařídit. V kinosále je naplánované malování, výměna starých koberců a oprava topení. Víme, že se do Chlumčan asi nikdy nevrátí
pravidelné promítání filmů, ale umím si přestavit vánoční filmy
a pohádky pro děti, nebo „zimní kino“ pro dospělé. Kinosál má
velmi dobrou akustiku, proto se zde nechají pořádat koncerty,
školní akademie i divadelní představení. Po ukončení této etapy
se zaměříme na prostory bývalého, ale i nového obecního úřadu.
Tady už budeme potřebovat malou pomoc o projektantů, a to
navrhnout toalety tak, aby splňovaly platnou legislativu. Do nového obecního úřadu se plánujeme přestěhovat během letošní
zimy.
Oslovili jsme architekta Kosnara z ATELIERU KOSNAR, aby nám
vypracoval architektonickou studii na fasádu, okolí, ale hlavně
na velký sál, který by měl sloužit také našim sportovcům.
Kromě kulturního domu obec získala i sportovní areál TJ Keramika. Zástupci sportovců, obce a p. Fux se sešli, aby si ujasnili,
co od rekonstrukce areálu očekávají. Obci byl doručen předběžný nákres, jak by mohla celá plocha vypadat. Věřím, že našich
celkových 363 členů TJ Keramiky a zejména 127 dětí bude mít
důstojné sportoviště.

Tento rok je v ulicích B. Němcové a Družstevní naplánovaný
přechod na středotlak. Co to pro nás znamená? Chodník v ulici
B. Němcové zůstane takřka neporušený, protože je zde naplánované vtahování. Ostatní plochy, za poštou, v travnatém porostu
k jednotlivým bytovkám, celá ulice Družstevní a v zeleni u bytovky 331, budou rozkopány. Prosím proto občany o trpělivost.
V březnu se začne dokončovat dětské hřiště pro nejmenší v sídlišti. Zbývá zabetonování laviček, výměna pískoviště tak, aby splňovalo požadované normy a dalo se zakrýt a navezení kačírku.
Na zbývající dětské prvky, které budou ve zbytku plochy obec
zažádala o dotaci na Ministerstvo pro místno rozvoj.
Dotaci z Plzeňského kraje jsme žádali na pumtrackovou dráhu,
Den Chlumčan, letní kino i na hřiště na Hradčanech.
Snažíme se postupně plnit náš volební program a jeden z bodů
bylo vytvořit místa pro setkávání občanů. Zatím jsme vybrali
3 lokality v bytovkách, kam chceme umístit stoly s lavičkami,
aby si zde mohli lidi posedět a třeba v létě vypít odpolední kávu
nebo čaj.
Také v zadní čísti pozemku na Hrázi vznikne místo určené k relaxaci. V tomto prostoru by mělo vzniknout i veřejné ohniště. Pak
už záleží jen na lidech, jak dlouho nám nová místa k setkávání
budou sloužit. Věřím, že máme všichni jedno přání, aby se nám
společně v Chlumčanech dobře žilo, a to záleží na každém z nás.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
Vážení občané, přátelé,
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dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o problému, na
který nás upozornil Hasičský záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo,
že v českých domácnostech dochází každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky jsou zraněny.
Jen v loňském roce došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody způsobené
požáry přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární ochrany
vyjížděly k požárům domácností každý den. Hasiči proto připravili informační kampaň, v níž ve spolupráci se všemi starosty
a starostkami obcí na území České republiky cílí na jednotlivé
domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí a starostů preventivně působit na spoluobčany ve snaze snížit počet
obětí a výši škody na majetku při požárech. Pomoci k tomu má
právě Bezpečnostní desatero požární ochrany, které Vám s tímto
dopisem přikládám.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování
a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nese
pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

domov i sebe
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ

DESATERO

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

1.

ČTĚTE NÁVODY

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

3.

POZOR NA CIGARETY

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

TOPTE, JAK SE MÁ

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových
vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
Část 24. TAK TROCHU ROZBLÁCENÁ KAUZA
Z POVÁLEČNÝCH LET
Léto roku 1946 neslo se v duchu apelu na nutnost včasného dokončení žní. Četné stránky
novin a mnohé rozhlasové relace opakovaně
nabádaly k soudržnosti společnosti a důležitosti těchto prací. Vyjadřována byla podpora
i těm nejdrobnějším zemědělcům v nejmenších vesničkách pod horami. Však je první rok
po II. světové válce a republika obnovuje své
svobodné hospodářství zbavené útlaku protektorátních norem a nařízení.
Příznivý čas se ovšem zdá i pro první politikaření a půtky všeho druhu. A právě politicky
laděná šarvátka přinesla v létě roku 1946 do
ulic Chlumčan dnes již úsměvnou kauzu.
Politické otěže v poválečných Chlumčanech
nedrží již tak pevně zastupitelé z řad sociálních demokratů a tradičních agrárníků. O
slovo se již   přihlásili i komunisté a aktivně
se hodlají podílet na správě a rozvoji obce. A
právě toto křídlo zastupitelů přichází s myšlenkou přeměny rybníka v centru obce na požární nádrž, tzv. bazenu.
  Děje se tak v mnohých obcích po celé republice. Myšlenka té doby vlastně pokroková a
chvályhodná. Také v Chlumčanech se tento
nápad setká s pochopením napříč zastupitelstvem, i když od samotného začátku není
nijak zajištěno financování. Kde tedy nastane
problém a kdo zapálí onu pověstnou rozbušku? Nikdo menší nežli pan starosta. Ten totiž
nečekaně nechá vypustit návesní rybník téměř současně se zahájením sklizně na polích
a na malér je zaděláno. Navíc chce pan starosta do očisty rybníka a trvalé přeměny na nádrž zapojit široké obyvatelstvo a bez souhlasu
nadřízených okresních orgánů vyhlašuje pracovní povinnost.
Hospodáři se opakovaně odmítají do této aktivity zapojit a nechtějí ani poskytnout své povozy na vyvážení bahna z rybníka. Brzy ráno

opouštějí vesnici směrem do svých polí a večer se vracejí a pobaveně sledují zablácené
spoluobčany, kteří se vracejí z brigády v rybníce, mnozí se zcela pozměněnými obličeji od
desítek komářích bodnutí.
Starosta se však nevzdává a v dalším svém
prohlášení začne vyhrožovat finančními postihy. Marně mu sedláci vysvětlují, že je nutno dokončit práce na polích a do rybníka se
lze pustit později. Když nepochodí, sesednou
si demonstrativně na lavičky na břehu blátiště a posmívají se brigádníkům, kteří jsou hojně z řad místních komunistů.
Vzájemné nepochopení a osočování se nakonec přenese i na stránky celostátních deníků
a Chlumčany mají z ostudy kabát. Statkáři
obviňují starostu z nekompetentnosti a ten je
zase ve svých odpovědích označuje za věčné
kverulanty, kteří nechtějí přispět k obecnému
blahu. Situace tak trvá celý měsíc.
Nakonec pominulo léto a vesnice se utišila
v nastalém podzimu. Vítr odnesl nevraživá
slova a zachmuřené pohledy. Sedláci přiložili
ruku k dílu a pan starosta se mohl věnovat i
dalším záležitostem v chodu vesnice.
Aktéři těchto událostí již desítky let nežijí. Zůstalo pár novinových výstřižků a vzpomínky
potomků. A co ona požární bazena? S velkým
úsilím se ji podařilo dokončit až mnohem,
mnohem později a dnes odpočívá zasypána
pod asfaltovou krustou našeho náměstí.

Ladislav Bechyňský

ZMĚNA - ČIPOVÁNÍ
PSŮ OD 1. 1. 2020
V Chlumčanech máme mnoho
vlastníků a chovatelů pejsků, a
proto bychom Vás s předstihem
rádi informovali o změně zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů, který s účinností od 1. ledna 2020 ukládá
povinnost označit elektronickým čipem každého psa.
Elektronický čip pro Vaše zvířecí mazlíčky je cca milimetr široké a centimetr dlouhé mini zařízení, které je naprogramováno
jedinečným čitelným kódem.
Cena se odvíjí dle typu čipu, cca
120 – 450 Kč. Aplikace čipu veterinářem se pohybuje cca 300
– 550 Kč. Životnost čipu je cca
25 let.
Mikročip plní především funkci prostředku k vyhledávání a
nalezení Vašeho psa při případném zaběhnutí, nicméně tato
funkce bude aktivní až poté, co
svého psa zaregistrujete v Národním registru majitelů zvířat
www.narodniregistr.cz/o-nas.
php.
Povinně se budou muset očkovat všichni psi, nejdříve však
kolem půl roku, kdy je toto čipování možné spojit s očkováním
proti vzteklině. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud
je pes takto označen. Sankce za
nedodržení se avizují v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti
na druhu provinění. Výjimka
je udělena pro psi, kteří budou
označeni čitelným tetováním
provedeným před 3.7.2011.

ZPRÁVA Z MEZIDOBÍ
Dobrý den dámy a pánové, sousedé, milý spoluobčané. Dnes
jsem si pro Vás připravil opět pár novinek. Určitě Vás bude zajímat, jak pokračuje obnova a rekonstrukce našeho kulturního
domu. Proběhla nám první konkrétnější jednání s projektanty
okolo sportovního areálu TJ Keramika. Obecní četa válčí s následky kůrovce v obecním lese. Odstartovali jsme letošní obnovu

zeleně v obci. Započali jsme též s úklidem skládek a obnovou
veřejných prostorů „Na Hrázi“, „Pod Kaplí“ a „Na vrchu pod hřbitovem“ pro jejich větší využití veřejností. Připravili jsme a odsouhlasili dlouho očekávaný ceník například pro svoz odpadu z
obce, anebo rozvoz palivového dřeva obecním Multicarem.

Obnov a zeleně
Započala nám letošní obnova zeleně. Ve starém i novém sídlišti
a také v zástavbě s rodinnými domy je dnes bohužel několik desítek přerostlých jehličnatých stromů. V mnoha případech jde
o smrky ztepilé a borovice lesní. V roce 2019 jsme obnovování
těchto stromů na obecních pozemcích neprováděli, ač jsme několik podnětů od občanů dostali. Počátkem tohoto roku jsme
se rozhodli několik nebezpečných stromů pokácet a nahradit
mnohem vhodnějšími dřevinami. Samostatnou kategorií bylo
devět smrků v areálu DPS v Nerudově ulici, kde bohužel musely
ustoupit nové výstavbě bytových jednotek.

     Veškeré práce provedla firma p. Kamíra. Chtěl bych ji touto
cestou poděkovat za bezpečně a profesionálně odvedenou práci.
     Jak jsem již uvedl na začátku, byla započata obnova! Za každý
poražený strom, bude do obce vysazen minimálně jeden nový!
Jsme si vědomi, že každý zásah do obecních stromů a keřů je velice diskutabilní a ne vždy se potká jen s kladnou odezvou. Proto
bych rád některé občany vyzval, buďte v kritice, na kterou máte
samozřejmě právo, k nám slušní! My respektujeme Váš názor, Vy
naopak respektujte naši zodpovědnost. Vedení obce jde hlavně o
bezpečnost nás všech. To je jedna z našich priorit!
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Veř ejné pr ostor y „ Na Hrázi, Pod Kaplí“ a Vrh pod hřbitov em
   Díky zimě až s neuvěřitelnou absencí sněhových srážek, jsme
mohli čas určený pro zimní údržbu věnovat jednomu z bodů volebního programu. A to bylo vytvořit z částí „Na Hrázi, Vrchu
pod hřbitovem a U Kaple“ místa pro větší využití a relaxaci.
Začal bych místem „Pod Kaplí“. Po posekání náletové vegetace
a prořezání suchých dřevin vznikl nádherný parčík. Pro šetrnější
odstranění pařízků jsme použili frézu. Ve spodní části se odhalil
desítky let starý skládkový návoz, který jsme nechali odbagrovat
a v kontextu s terénem celý zarovnat. Na vzniklém prostoru se
počítá s rychlejším, častějším a jednodušším strojovým sečením
obecním traktůrkem, než tomu bylo v minulosti. Do blízkosti
pumtrackové dráhy budou ještě osazeny lavičky pro odpočinek.
     Na „Vrchu pod hřbitovem“ jsme lehce zvětšili a obnažili cesty a cestičky pro snadnější přístupnost a průchodnost. Většina
práce nás ještě na porostu čeká, protože v této zalesněné části
Chlumčan je přes sto borovic uschlých. Směrem od rybníka je
pohled velice smutný.

Les a paliv ov é dř ev o
Jako vedení obce jsme byli seznámeni s faktem, že je potřeba
uklidit vykácený prostor v Hradčanském lese a spálit obrovské
množství klestu vzniklého těžbou zhruba pěti set kubických metrů dřeva napadené kůrovcem. Úkol zněl jasně, zlikvidovat do
konce března. Již teď mohu říci, že jsme téměř hotovi. Těší mě,

     Naposledy jsem si nechal prostor „Na Hrázi“. Tento prostor
mi stále vytváří vrásky na čele. Bohužel je to způsobeno obecním sběrným místem pro odpad a skládkou bioodpadu. Přítomnost dřevní štěpky bude do konce března vyřešena. Použijeme
ji k zásypu kolem stromové výsadby na „Proužku“ a „Hujábu.“
V zádní části byla vymodelována terénní vlna ze stávajícího návozu zemi. Je to myšleno pro bobování nejmenší dětí. V tomto
záměru nám zima nepřála. Dále byl zvětšen prosto pro snadnější
a opět jednodušší strojové sečení traktůrkem. V návaznosti s vysečením a obnažením koryta pro odvod vody z vrchu se objevily nepříjemné důsledky zanedbání této části zeleně. Opět na
nás vykoukla černá skládka komunálního odpadu. Našli jsme
skutečné poklady. Od stolů, několika druhů židlí, přes všechny
možné části oděvů a bot. Velice nás pobavil nález dokonce i podprsenky a slipů. Samozřejmě všude přítomný PET, plechovky
a lahve všech druhů. Do toho samozřejmě suché letité ostružiní,
trní a také uschlé borovice. V této zadní špičce odvedla obecní četa opravdu dobrou práci a splnila přesně to, co jsme po ni
chtěli.
že jsme si vystačili s vlastními silami. I v tomto případě musím
pochválit obecní četu za odvedenou práci.
     V návaznosti na sucho a kůrovce je momentálně dost palivového dřeva. Pro letošní rok je cena za prostorový metr 350,-.
Případní zájemci mě mohou kontaktovat.

Nekončící příběh s odpadem
Již podle nadpisu jste poznali, že se můj poslední sloupek bude opět týkat množících se
skládek s nepotřebným vybavením domácností v hnízdech kontejnerů s komunálním
odpadem. Myslet si, že postavím ledničku
nebo starou matraci vedle popelnice a oni ji
popeláři odvezou? Ubezpečím Vás, že neodvezou! Částečně to byla chyba i nás na úřadě,
protože chyběla služba odvozu obecním Multicarem. Během roku jsem dostal několik po-

ptávek na odvoz, ale vždy jsem musel říci „ne,
bohužel tohle neděláme.“ Vše jsme napravili
a vytvořili ceník svozových služeb. Odvoz odpadu do sběrného dvora obecním autem je za
150 Kč s vlastním naložením. Pokud by v tom
byla i služba nakládky, tak by to bylo o 100 Kč
více. Kdo by měl o tento svoz zájem, prosím
kontaktujte mě na tel. 737 155 794.
Stanislav Dušek
místostarosta

KALENDÁŘ AKCÍ
2020 - Rybáři
Chlumčany
Volné chytání
4.4.2020
2.5.2020
6.6.2020
4.7.2020
1.8.2020
5.9.2020
3.10.2020
Dětské rybářské závody
12.9. nebo 19.9.2020

Vzpomínáme

KNIHA O HRADČANECH
ROZHOVOR S AUTORKOU KNIHY

Dne 18.2.2020 uplynulo
5 smutných let, co od nás navždy odešel p. František Albl
z Hradčan a dne 26.4. by oslavil 81 narozeniny. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Rozhovor s autorkou knihy o Hradčanech Mgr. Evou Klepsovou (Horovou,
*1983), žije v Dolní Lukavici a Marií
Krsovou, obyvatelkou Hradačan
Otázky pokládala tajemnice úřadu ing,
Ivana Zieglerová:
Paní Horová, co vás vedlo ke vzniku knihy?
Se zpracováním knihy jsem souhlasila, neboť
mám na Hradčanech kořeny svého rodu. Pocházeli odtud moji předkové - prababička,
její rodiče a prarodiče z rodu Strejců. Mám k
této osadě hezký vztah.
Z čeho jste čerpala?
Převážně z historických pramenů - kronik,
sčítacích archů. Hodně mi také pomohli
hradčanští pamětníci. Tímto jim moc děkuji
za jejich čas a ochotu!
Jak dlouho práce na knize trvala?
Pracovat jsem začala v listopadu 2018. Nejprve jsem shromažďovala podklady. Pak se
dala do sepisování. Jednalo se o dlouhé systematické zpracovávání. Informace týkající
se současnosti a nedávné minulosti mi průběžně doplňovala paní Krsová, která na knize
má velkou zásluhu, stejně jako moje teta paní
Růžena Krpejšová.

Na co se čtenáři mohou těšit?
Na poměrně obsáhlou ucelenou publikaci o
více než 300 stránkách textu (doplněnou bohatými obrazovými přílohami.) Najdou zde
dějinný vývoj osady, staré mapy, katastry,
nejstarší dosud žijící rody, informace o usedlostech, památkách v obci, spolcích, z nichž
SDH Hradčany letos oslaví 85 let od založení.
Jedna z kapitol je také věnována autentickým
vzpomínkám pamětníků. Vše je zpracováno
do roku 2020.
Píšete pod dívčím jménem, proč?
Začala psát jako Klepsová. První knihu mi v
roce 2009 vydala Obec Dolní Lukavice. Když
jsem se v roce 2014 provdala, uznala jsem za
vhodné příjmení neměnit a nepřetrhnout tak
linii pro další publikace.
Kde bude kniha k dispozici?
Slavnostně bude představena na Setkání rodáků na Hradčanech v sobotu 20.6. 2020.
pokračování na další straně

pokračování ze str.5
Máte nějaké přání, vzkaz čtenářům?
Přála bych si, aby se kniha dobře četla a prodávala. Doufám, že
si každý v knize najde něco, co ho osloví, co je mu blízké a co ho
zaujme. I mě některé kapitoly bavily více a jiné méně.
Obec Chlumčany podpořila a je garantem I.setkání rodáků
Hradčan, osady, která od roku 1960 je součástí obce Chlumčany. Paní Krsová, co bylo impulsem k tomu, zorganizovat setkání
rodáků na Hradčanech?
Občas při posezení v místní klubovně hasičů padaly úvahy, že by
bylo fajn tuto akci na Hradčanech udělat. Vždy jsem to odmítala
s tím, že je to hodně náročné, že někdy, až budu mít více času. Ta
doba nastala. Proto se mohou rodáci  a přátelé Hradčan těšit na
I.setkání na Hradčanech 20.6.2020.
Je to pro Hradčany  významná událost, alespoň to tak cítím já.
Sice rodačka nejsem, ale na Hradčanech žiji do roku 1976, tedy
44 let. Docela dlouho jsem  přemýslela, jaký dárek  připravit pro
rodáky a přátele Hradčan.
Okolní obce např, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Snopoušovy
mají o své historii vydané knihy, napsané Evou Horovou. Dala
jsem si s ní schůzku při návštěvě její tety Růženy Krpejšové v listopadu 2018 na Hradčanech. Ona souhlasila, a když jsem  dostala
souhlas na vydání knihy od vedení obce, začaly jsme společně od
ledna 2019 pracovat a shromažďovat podklady.
Dík patří všem těm obyvatelům a přátelům Hradčan, kteří se
s nadšením zapojovali do pátrání po starých dokumentech a fotografiích a poskytovali cenné informace do knihy.
Kniha Hradčany 1788-2020 je také dárkem hasičům k 85.výročí
založení. Hasiči jsou od svého založení v roce 1935 až do dneška
hybnou silou dění na Hradčanech. V knize je o nich poměrně
rozsáhlá kapitola.
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STŘELNICE
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že se nám, jak jsme také slíbili, podařilo změnit
Chlumčanský občasník. Usilovali jsme o to, aby se náš občasník
stal informačním periodikem a aby prvotně sloužil občanům
jako zdroj informací, k získání potřebných znalostí z veřejného
života obce a činnosti obecního úřadu. Začali jsme tím, že jsme
změnili vydavatele a celkově design. Tímto bych chtěl poděkovat
naší tajemnici Ing. Ivance Zieglerové, která se i přesto, že to není
její povinností, věnovalo ve svém volném čase přípravě nového
konceptu.
Asi nejvíce diskutovaným a kontroverzním tématem posledních týdnů se stal záměr výstavby Střelnice Dobřany – Vysoká,
multifunkčního zařízení, které aspiruje na titul nejmodernější
střelnice v Evropě. Tak jak to bývá, především neinformovanost
představuje živnou půdu pro mnoho domněnek a možná neoprávněných předsudků.
Co vše přinese a co změní investice za více než 150 miliónů
korun, záměr, který podporuje mimo jiné český reprezentant
a olympijský vítěz David Kostelecký, Český olympijský výbor,
město Dobřany nebo Plzeňský kraj? Kromě zástavby cca 30hektarů městských pozemků sousedních Dobřan – mezi silnicí první třídy směrem na Klatovy a skládkou odpadů Vysoká, kterou
provozuje společnost Marius Pedersen i přes deset metrů vysoké
bezpečnostní náspy, které jsou pro střelnici klíčové, dodá ŘSD
z plánované výstavby nové čtyřproudové silnice.
Skoro ideální představa, ale co otázky hlukového zatížení a bezpečnosti okolních obcí?
Toto a další otázky zodpoví důsledný průzkum, včetně studie vlivu na životní prostředí EIA. Jednotlivé části záměru budou posuzovány odborníky ze statní správy i renomovanými architekty.

Vydání  knihy a  I.setkání rodáků na Hradčanech by nemohlo být
bez podpory obce Chlumčany.  Spolupracuji  s paní starostkou
Mgr. Vladimírou Štejrovou, pan místostarosta Stanislav   Dušek
si vzal za své, technické zabezpečení  srazu rodáků a Vy paní tajemnice, přece zajišťujete získání dotace na vydání knihy. Za to
Vám všem patří velký dík.
Děláme vše pro to, aby se I. sraz rodáků na Hradčanech vydařil
a doufám, že kniha Hradčany 1788-2020 zaujme všechny, kdo má
vřelý vztah k Hradčanům a jejím obyvatelům.
Děkuji Vám oběma za rozhovor.
V příštím občasníku budou zveřejněny konkrétní texty z připravované knihy.

zleva - Marie Krsová, Eva Horová, Růžena Krpejšová

Vznik tak moderní stavby, kterou bude využívat nejen česká
olympijská reprezentace, složky ozbrojených sil Armády ČR, či
tajné služby, představuje velmi významný krok k prezentaci našeho regionu. Mohli by se zde konat evropské i světové šampionáty, které v České republice nemají obdoby. A i proto jsem rád,
že se k podpoře výstavby střelnice přidal i Plzeňský kraj. Očekávat lze potřebu ubytovacích a stravovacích kapacit. Rozhodně
pozitivnější než budování prázdných skladových hal nadnárodních řetězců a ubytoven pro lidi, vyznávající rozdílné hodnoty
než my.
Lukáš Kabát

CHLUMČANSKÉ ŽENY VYRAZILY
ZA POZNÁNÍM A KULTUROU
Dne 14.1.2020 jsme vyjely do Plzeňského Prazdroje v Plzni,kde
nás provedl emeritní sládek Ing. Václav Berka.
Seznámil nás s historií i současností závodu,vysvětlil nám
výrobu  piva a provezl nás místním autobusem celým závodem.

Ukázky výroby piva byly velice zajímavé,dostaly jsme odpovědi
na naše otázky a nakonec jsme ve sklepě ochutnaly skvělé pivo.
Úchvatné byly ukázky soch z ledu ve sklepních prostorách,které
zachycují různé světové zajímavosti.

Výstava ledových soch v areálu Prazdroje

Třík rálov á sbírk a

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
K+M+B+ 2020. Kristus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.
I v Chlumčanech se díky podpoře naší základní školy po dva lednové víkendy potulovaly skupinky koledníků a zvonily dům od
domu. V jejich typických kostýmech si je nebylo možné splést s nikým jiným. Tam, kde
jim lidé otevřeli zazpívali svoji koledu a zanechali za sebou své tradiční požehnání. Psát
o Tříkrálové sbírce jako o tradici není nijak
přehnané. Minulý rok dovršila „plnoletost“ a
letos proběhla již po devatenácté.
A jaké to bylo? S trochou nadsázky by se dalo
říct, že rozporuplné. Na jedné straně zmrzlé
nosy a ztuhlé prsty, na druhé milé a vřelé přijetí od našich spoluobčanů. Letošní koledování pro nás bylo o něco náročnější. Ubylo koledníků i rodičů, ochotných děti doprovázet.
Celou vesnici tak letos měly „na starosti“ jen
dvě skupinky koledníků.
Ne všude je na vratech zvonek, ne všude jsme
se dozvonili. Všude, kde nám lidé otevřeli,
jsme byli vždy přijati s radostí. A to dokonce
i tam, kde jsme vytáhli z postele někoho, kdo
zrovna před chvílí usnul po noční. Většinou
se na nás těšili a poslední den našeho koledování jsme slyšeli často i obavy – lidé se báli, že
vůbec nedorazíme.
Zažili jsme mnoho hezkých i dojemných momentů. Krásné je, že někdo čeká a těší se,
aby mohl někomu něco dát. Každý, kdo chtěl

a mohl, přispěl do kasičky podle svých možností a podle svého rozhodnutí. Zažili jsme
koledu, kdy nám bylo darováno vše, co dotyčný pán měl. I když to byla hrst drobných
mincí. Prý ty dva dny nějak přežije, než mu
přijde důchod. Setkali jsme se s paní, která
nepřispěla do sbírky, protože nevěří, že vybrané peníze skončí tam, kde mají. I tak na
nás ale již z dálky mávala. Místo příspěvku do
kasičky od ní děti dostaly takovou hromadu
sladkostí a mlsání, že se jim skoro ani nevešla
do košíku.
I díky tomu, že nás bylo tak málo se nám podařilo kasičky rekordně naplnit. Po rozpečetění
a přepočítání na ÚMO Plzeň 3 se naše kasičky
umístily na předních místech. Celkem jsme
v Chlumčanech vykoledovali 21.983 korun.
Mezi námi žije spousta lidí v nouzi – opuštěných, nemocných, nemohoucích. Charita se
stará o hospice, azylové domy pro maminky
s dětmi i pro  lidi bez domova. Naše vybrané
peníze budou použity právě zde.
Děkujeme všem, kteří přispěli do společné
sbírky. Děkujeme všem lidem, kteří nás letos
tak krásně a vřele přijali. To, že děti při svém
koledování zažijí pocit sounáležitosti, nezištnosti a vřelosti je důležitější, než plná kasička.
Ing. Jan Weber

V období 11. – 12.1.2020 děkujeme všem lidem kteří se podíleli
na Tříkrálové sbírce, otevřeli
nám své domovy a přispěli libovolnou částkou do pokladničky.
V již zmiňovaném datu jsme
dostali za úkol obejít téměř polovinu Chlumčan. Za oba dny
se nám podařilo vybrat 10 794
Kč. Dohromady, i s druhou partou pana Webera jsme za celé
Chlumčany vybrali 21 883 Kč.
Tato částka poukazuje na to, že
naši občané umí být solidární a
osud lidí kteří potřebují pomoc
není všem lhostejný.
S poděkováním
Barbora Plincelner

CHLUMČANY MODERNIZUJÍ KOMUNIKACI
Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopna
chytré a efektivní komunikace s občany? Zapojte se do komunikace o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.
Naše obec rozšiřuje používání platformy Mobilní Rozhlas, pomocníka pro komunikaci s občany. Chceme Vás více zapojit do
kulturního a sportovního dění, umožnit účelnější a modernější
komunikaci mezi Vámi a úřadem, ale také například zvýšit čistotu veřejných prostranství a rychleji a efektivněji řešit vznikající
problémy v ulicích a ve veřejných prostorech. Chceme Vás, občany, celkově více zapojit do dění v naší obci.
Díky Mobilnímu Rozhlasu chceme vybudovat občanskou infrastrukturu založenou na kontaktních údajích získaných od lidí,
kteří v Chlumčanech bydlí, pracují, nebo podnikají. Budeme
Vám posílat informativní e-mailové a SMS zprávy, Vy nám zase
jednoduše pošlete vaše podněty. Díky této infrastruktuře a kontaktním údajům, které obci dobrovolně poskytnete, budeme
schopni zvýšit úroveň bezpečí v naší obci, operativněji řešit
problémy, které Vás tíží, rychleji Vám předávat zprávy z úřadu a
informace z obce.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace
vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze

strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám již z dění v
obci nic neunikne.
Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky,
poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce pro rodiny, kulturní a sportovní akce přímo do Vašeho mobilu či mailu?
Pojďte nám pomoci poukázat na nepořádek, černé skládky, poškozený veřejný majetek a další věci, které můžeme společně
zlepšit a zajistit nápravu. Stačí daný podnět vyfotit přes aplikaci
Mobilní Rozhlas (Android, iOS), poslat nám a my už se danou
věcí budeme zabývat.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
• Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas
• Přes webovou stránku www.obec-chlumcany.mobilnirozhlas.cz
• Vyplněním přiloženého registračního letáku a předání na
Obecním úřadu Chlumčany

Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

JAK SE RODILY SYMBOLY OBCE CHLUMČANY
Každý konec, musí mít zákonitě i svůj začátek. V naší obci jsme
si zvykli vždy na Dni Chlumčan, připíjet chlumčanské vlajce.
Stala se z toho hezká tradice.
Co znamenají jednotlivé prvky znázorněné na znaku Obce
Chlumčany, to už snad ví většina našich občanů. Jak se ale rodily
naše obecní symboly, to pravděpodobně ví málokdo.
První krok učinil tehdejší starosta pan Antonín Kozák , spolu
se svými dvěma místostarosty Marií Dvořákovou a Ing. Josefem
Šiškou. To vše začalo někdy v roce 2000, přesné datum si již nepamatuji. Poté začal běh na dlouhou trať. Výběr toho nejlepšího
heraldika, který měl za úkol vypracovat několik návrhů k posouzení, následně výběr vítězného návrhu. K realizaci návrhů
byl vybrán renomovaný heraldik Stanislav Kasík z Roudnice nad
Labem. Po vypracování několika návrhů , předaných obecní Radě,následovala bouřlivá diskuze, při níž se všichni radní  dohodli na konečné podobě obecních symbolů, to bylo dne 31.5.2000.
Následovalo  schválení Zastupitelstvem dne 20.6.2000.  Dále muselo proběhnout schválení heraldickou komisí a schválení Parlamentem ČR.

Dalším jednáním a tzv. dotažením do konce jsem byla pověřena
já.
   Významným dnem pro naši obec se  stal den 14.2.2001 , kdy
jsem přejímala v Praze z rukou tehdejšího předsedy Poslanecké
sněmovny, Václava Klause , oprávnění k užívání obecních symbolů a poprvé jsem spolu s ním připila naší vlajce.
Dalším krokem bylo zajištění zhotovitele obecních symbolů.
Byla vybrána firma „Velebný“ Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.
Dne 5.4.2001   byl objednán 1ks vyšívaného praporu,1ks podstavec,1ks žerď, 5ks venkovních vlajek,1ks vyšívaného znaku obce,
zdobeného s názvem obce, laminovaný znak oválný -3ks,1ks
stuha k praporu „Uděleno Parlamentem ČR 14.2.2001“   a 50ks
pamětních listů.  
Bylo pro mne nesmírnou ctí být u zrodu celé akce,podílet se na
jejím naplnění až do úplného konce, včetně osobního převzetí
obecních symbolů v Ústí nad Orlicí v rodinné firmě „Velebný“.
Marie Dvořáková

První přípitek symbolům Obce Chlumčany, na půdě Parlamentu ČR

VÝSADBA STROMŮ NA „ HUJÁBU“
Obci Chlumčany se podařilo získat dotaci ve výši 100% celkových způsobilých nákladů projektu z Plzeňského kraje na výsadbu dubové aleje podél cesty na „Hujáb“. Výsadbu stromů dne
21.11.2019 zdarma zajistila Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, p.o. Celkem bylo vysázeno 50 ks dubů zimních. Již mezi
vánočními svátky došlo k poškození kotvicích prvků cizím van-

dalem. Obrátili jsme se s žádostí o pomoc na místní Myslivecký
spolek Obora, který nám vyšel vstříc a v následujících dnech
kotvicí prvky vyměnil, aby se stromy nepoškodily větrem. Obec
koncem ledna vysazené stromy převzala a plánuje závlahové
mísy pokrýt mulčem – štěpkou, za účelem udržení vlhkosti.
Ing. Ivana Zieglerová

Žehnání zv onů
v k apli Panny
Marie Pomocné

PODROBNÁ ZPRÁVA
„ KULTURNÍ DŮM“
Myslím si, že téměř každého v Chlumčanech
zajímá dění kolem kulturního domu. Čile
nám probíhá obnova salonku a kina. Pod vedením Bytového hospodářství Chlumčany a
jeho ředitele Ing. Boháče se pracuje na prostorech, které budou sloužit k menším společenským akcím. Kompletně byly odstraněny
obklady stěn, nově byl vyštukován salonek a
klubovna, která se povedla dokonce i finálně
vymalovat. Úspěšně ji využili Chlumčanští
tenisté pro svoji výroční schůzi. Hlavní místnost dostane novou podlaha, která bude realizovaná formou sponzorského daru od firmy Lasselsberger. Máme obrovskou radost,
že se povedlo zachránit do celého salonku a
klubovny původní originální osvětlení. Také
stěny stále zdobí dnes již historické keramické plastiky. Je až s podivem, že se zachovaly
neponičené. Nejméně je toho vidět v budoucím baru. Místnost dostane nové okno, samozřejmě také podlahu od Lasselsbergeru
a vyzděný barový pult. Celistvost prostoru
dovrší osvětlení a vyrobený nábytek. Radní
také vybrali, odsouhlasili a nechali objednat
stoly a židle. Je naplánováno maximálně 85
míst k sezení.
     Také v kinosále se nezahálí. Byla zprovozněna a vyčištěna vzduchová instalace a zprovozněny mechanizmy pro posouvání opon.
Jako topení se počítá s nezávislým okruhem
napojeným na elektrokotel. Nechalo by se
říci, že stačí jen vymalovat a může se začít.

S rychlostí prováděných prací se pomalu připravujeme na začátek rekonstrukce obecního úřadu, protože čas neúprosně běží.
     Něco málo ještě k velkému sálu. K 31.12.
jsme obdrželi od pane Krse, jakož to posledního nájemce, klíče od kompletně vyklizeného velkého sálu. Musím podotknout, že jsme
byly jeho stavem opravdu překvapeni! Samozřejmě v dobrém! Skupina pro obnovu kulturního domu v čele s paní starostkou, vedou
intenzivní jednání s architekty, jak bude interiér sálu v budoucnu vypadat. Tak se nechme
překvapit.
Stanislav Dušek

Slavnostní žehnání zvonů proběhlo při mši svaté v neděli 9.
února v kapli Panny Marie Pomocné v Chlumčanech. Dva
historické zvony byly restaurovány v dílně zvonaře Petra
Rudolfa Manouška, který většinu času tráví v dílně v Holandsku. Jednalo se o jedinečnou příležitost prohlédnout si
zvony zblízka před zavěšením
do věže. Zavěsit zvony se přes
velký vítr nepodařilo. Další
návštěvu v Čechách plánuje pan Manoušek začátkem
března, kdy se zvony snad již
podaří umístit tam, kam patří,
do kopule chlumčanské kaple.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka
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PLAKÁTOVACÍ PLOCHA
   Na křižovatce ulic Komenského – Dobřanská,byla před pěti lety
instalovaná tabule oznamující dokončení  akce rekonstrukce ulice Dobřanské, včetně jména realizační firmy.
Když v zákonné lhůtě pěti let ji Obec nechala odstranit, měla
jsem radost. Ta však netrvala dlouho. Za krátkou dobu se na
stejném místě objevila nová deska zhotovená z profilu OSB, o
rozměru cca 2,65mx 1,65m.Kdo tuto desku určenou jako „plakátovací plochu“, z našich zastupitelů vymyslel a další zastupitelé
její instalaci zřejmě slepě a bezmyšlenkovitě schválili, to nevím.
    Jsem však zaskočená úplnou absencí zdravého rozumu a estetického cítění, z níže uvedených důvodů.
Tato plocha zastiňuje a poškozuje výhled na krásně zrestaurovanou budovu staré školy a přilehlý historický křížek. Takže budova nelze nijak hezky například nafotit. To je sice špatné, nikoliv
však nejhorší.
Deska je umístěna  na nejrušnější  křižovatce v obci, kde denně
projíždí desítky aut osobní a hlavně kamionové dopravy. Obec
dlouhodobě bojuje s dopravně bezpečností situací, a teď ji sama
výrazně poškodila. Toto pravděpodobně vůbec nikdo neřešil, neboť umístění takovéto reklamní plochy samozřejmě podléhá splnění řady legislativních předpisů a to i tehdy, kdy deska je menší

než 8 čtverečních metrů. Namátkou jen uvádím několik základních právních předpisů : Zákon 183/2006Sb, Vyhl.501/2006Sb,Vyhl.503/Sb, Zákon 13/1997Sb., Zákon361/2000Sb.
V těchto předpisech se mimo jiné uvádí , že je třeba dbát na estetický vzhled reklamních  ploch, ale zejména a to , cituji : „ reklama nesmí odvádět pozornost, projíždějících řidičů“.
    A to je přesně to , co se nyní děje.Řidiči projíždějící nejrušnější křižovatkou v obci, čtou kromě zpráv ve svých mobilech
i reklamní plakáty na této desce, a to v místě, kde je i největší
frekvence školních dětí, přecházejících dva přechody na ulici
Dobřanská a na ulici Komenského.
Závěrem tedy věřím, že tabule bude demontována a umístěna na
jiné vhodnější místo a hlavně v souladu se všemi předpisy.
Marie Dvořáková

Došlo k neplánované změně. Situaci s plakátovací plochou vyřešila vichřice Sabina. Plakátovací plocha se na místo před ZŠ
nebude již vracet.
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FOTBAL V CHLUMČANECH
Pro fotbalový oddíl TJ Keramika Chlumčany je nyní období
přípravy na jarní část sezóny. Prakticky od začátku ledna pilně
trénují všechny naše kategorie. Využíváme prostory tělocvičny,
umělého povrchu základní školy a reservní škvárové hřiště. Několikrát jsme zajeli do Přeštic na hodinu spinningu. Již v lednu
se jako první vydalo na soustředění Béčko. Svoje porce kilometrů
kluci polykali v okolí Všerub. Ohlasy od kluků jsou pozitivní. Prý
se makalo i tmelilo. Vedení A mužstva pro soustředění v letošním roce zvolilo penzion U Jandů v Úborsku nedaleko Nýrska,
kde se o nás výborně starali. Od čtvrtka 14. 2. do neděle 16. 2.
devatenáct účastníků využívalo společenskou místnost jako posilovnu a vybíhalo na přilehlé kopce, kde nabíralo potřebnou
fyzičku. Zpestřením na konci tréninku byl vždy oblíbený fotbálek. Družstvo, které prohrálo, pak ostatní obsluhovalo u večeře.
Všem hráčům patří uznání za přístup k jednotlivým tréninkům.
Právě na takových akcích se tvoří parta, která dokáže držet spolu. Žáci a dorost se na soustředění chystají v měsíci březnu. Vyrazí do Kašperských Hor. Letos se na soustředění vydá dokonce
i přípravka.

Dne 22. 2. 2020 fotbalový oddíl uspořádal výroční valnou hromadu. Účastnilo se jí zhruba 60 lidí. Přítomni byli i zástupci
ostatních oddílů působících v Chlumčanech, pozvání přijali starostka obce Mgr. Štejrová a místostarosta p. Dušek. Na akci byli
vyhlášeni a oceněni nejlepší hráči klubu. Byli to: mladší přípravka –Matěj Šváb a Stanislav Dušek, žáci – Magdalena Brokešová,
dorost – Josef Potočník, muži B – Jan Havlíček, muži A – Libor
Milota, Lukáš Tomášek. Dosavadní přípravná utkání: Chlumčany A – Rapid Plzeň 1:3, Chlumčany A – Žákava 1:2,
Chlumčany B – Mochtín 4:8. Dorost halový turnaj v Klatovech
4. místo. Žáci halový turnaj Stod 4. místo.
Věříme, že kvalitní zimní přípravu zúročíme v jarních měsících
při mistrovských zápasech. Všechny příznivce klubu bychom
rádi pozvali do ochozů. S Vámi v zádech se nám bude hrát lépe.

VICTORIA TALENT ACADEMY
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás jménem Victoria Talent Academy, z.s. přivítala v
novém roce a seznámila Vás s tím, co se v našem spolku děje
nového.
Naše tanečnice se od září aktivně připravují na jarní soutěžní
sezonu 2020. V březnu nás můžete vidět hned na třech tanečních soutěžích, a to: 14.3.2020 – Taneční skupina roku, 22.3.2020
– Czech dance masters a 29.3.2020 Czech Dance Tour. Všechna
tato regionální kola proběhnou na TJ Lokomotiva Plzeň. V dubnu se chystáme 18.4.2020 na Mia Dance Festival do Plzně a 19.4.
na Festival tanečního mládí do Chebu. Květen a červen bude ve
znamení semifinálových a finálových kol, podle úspěchů v kolech regionálních.  Reprezentovat naši obec letos pojede celkem
5 soutěžních týmů od nejmladších dětí, až po dospělý tým.
Nevěnujeme se ale pouze soutěžním formacím, v prosinci jsme
pro děti připravily mikulášskou nadílku a nechyběla také tradiční předvánoční benefiční akce v Plzni, kde jsme vystoupily. Ale
ani jaro a soutěžní sezóna nás nebrzdí ve vystupování na akcích.
Na konci února vystoupil náš tým nejstarších tanečnic na 2.
Obecním plese v Chotěšově. V březnu čeká naše mladší tanečnice ples CPOS Město Touškov a opět nesmí chybět taneční benefiční akce v Chotěšově,  kde budeme mít hned několik tanečních
vstupů. Také proběhlo focení našich tanečnic v plzeňské Papírně

na propagační materiály a nové webové stránky, které spouštíme
v březnu.
A teď trochu z jiného soudku, i v letošním roce pořádá náš spolek taneční camp, tentokrát v RS Přimda a my bychom rády oslovily ty z Vás, kteří plánujete pro děti letní program a nemáte ještě vybráno. Letos s sebou bereme děti od pěti let, máme pro ně
připraven speciální program, horní hranice není omezena. Rádi
přivítáme i úplné začátečníky. Děti se můžou těšit jak na taneční
a gymnastickou průpravu, tak i na styly, kterým se přes rok běžně nevěnujeme ( street dance, jazz, disco ). Jako v loňském roce
za námi přijedou i externí lektoři z jiných tanečních škol v ČR.
V případě zájmu se nám neváhejte ozvat ( kontakt viz. letáček).
Na závěr chci za celý náš tým trenérů poděkovat našim tanečnicím za práci, kterou společně s námi odvádíte a jsme moc rády,
že můžeme být u všech pokroků, které pod naším vedením děláte. Veliký dík patří všem rodičů, že své děti podporujete a umožňujete jim tak rozvoj v tanečním sportu.
A největší naše díky patří obci Chlumčany, za podporu našeho
spolku, díky které nám a všem členům Victoria Talent Academy
pomáháte plnit naše sny.
Daniela Pfeiferová
předsedkyně spolku

ODDÍL TENISU - TENISOVÉ AKTUALITY
Zimní měsíce jsou pro rekreační chlumčanské tenisty zpravidla
dobou oddechu, bilancování výsledků právě uplynulého období
a přípravou na jaro. To ovšem neznamená, že si v období kolem
vánočních a novoročních svátků dopřávají jídla a pití podle své
chuti a vůbec se nehýbají.
Výše uvedenou představu lze vyvrátit například účastí hned
několika členů oddílu na vánočním turnaji ve stolním tenisu,
jehož 19. ročník proběhl na 4 stolech v tělocvičně ZŠ v Chlumčanech ve spolupráci oddílů badmintonu a tenisu dne 28. 12. 2019.
Do místa konání se dostavilo celkem 16 hráčů z Chlumčan i
okolních obcí, kteří byli rozděleni do 2 skupin (badmintonové
a tenisové) po 8 hráčích. Vítězem dvouhry se stal stálý účastník turnaje Petr Šesták ze Dnešic, který následně uspěl i mezi
deblisty a posbíral tak letos všechny trofeje, které mohl, včetně
tradiční obíhačky kolem stolu. V singlu se neztratili ani domácí
hráči, když tenista František Šambergr se probojoval až do finále a badmintonista Jiří Vaněček skončil na 4. místě. Ve čtyřhře
byli mezi 7 páry nejlepší Petr Šesták a Bohumil Prosser, jimž ve
finále zdatně konkurovali další domácí tenisté - Michal Marák a
Antonín Levora. Na 3. místo  dosáhli M. Kozel a J. Koláček a čtvrtí skončili Jiří Vaněček s Františkem Šambergrem. Pochvalu za
obvyklé perfektní zajištění akce zaslouží zejména hlavní organizátor J. Vaněček a také Z. Vlna, zajišťující občerstvení účastníků.
Tenisový oddíl se na akci podílel obstaráním vkusných cen pro
nejlepší u firmy Sympakt a fotodokumentací soutěže. S ohledem
na oblíbenost vánočního turnaje ve stolním tenisu se již dnes
můžeme těšit na jubilejní 20. ročník, který proběhne opět za rok.
Podrobné výsledky tohoto ročníku najdete na webových stránkách oddílu www.tenischlumcany.estranky.cz.

Další akcí byla výroční členská schůze tenisového oddílu za rok
2019, která proběhla dne 21. 2. 2020 - po několika letech opět
v částečně rekonstruovaných prostorách salónku v 1. patře kulturního domu, který je již ve vlastnictví obce Chlumčany. Jednání bylo zahájeno obvyklou zprávou o činnosti oddílu, při níž byly
vyzdviženy jak dosažené sportovní výsledky (především 2. a 4.
místo družstev Chlumčan v okresním Davis Cupu), tak uspořádání dalších akcí - celkem 6 turnajů pro děti i dospělé a 3 zájezdy
za tenisem (do Prahy, Paříže a Londýna). Příznivě byly hodnoceny též výsledky hospodaření oddílu, zejména dobrá spolupráce
se 4 stávajícími sponzory - Jaroslavem Kastnerem, Miroslavem
Šaškem a firmami Mipeva v.o.s. a LuHoP, s.r.o. Po vyhlášení nejlepších tenistů oddílu za rok 2019  (vítěz Michal Marák, 2. Martin
Miarko, 3. Miloslav Kozel) následovala zajímavá diskuze, kterou
odstartovala přítomná starostka obce Mgr. Štejrová seznámením
členů se záměry obce při chystané přestavbě sportovního areálu. Také zástupci oddílu ocenili první kroky nového vedení obce,
která v souladu s předvolebním slibem převzala ke dni 16. 10.
2019 pozemky i se stavbami ve sportovním areálu (na základě
darovací smlouvy uzavřené s TJ Keramika Chlumčany) do svého
vlastnictví s tím, že v návaznosti na to byla mezi oběma smluvními stranami dne 18. 2. 2020 podepsána dlouhodobá smlouva
o výpůjčce, která spolku TJ Keramika Chlumčany zajišťuje možnost využívání sportovišť až do konce roku 2044.  

Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany

ODDÍL BADMINTONU

AKCE BADMINTONU
V BLÍZKÉ DOBĚ

Poslední měsíc roku 2019 začal pro náš oddíl
úspěšně.
Výprava naší mládeže na turnaji v Radonicích byla 1.12.2019 medailová. Ve dvouhře
zvítězila S. Mašková a D. Zápotocký obsadil
krásné druhé místo.
Velká gratulace patří nejen medailistům,
ale děkujeme všem, kteří reprezentovali náš
oddíl na turnaji v Praze, a také za zapůjčení
tranzitu naší TJ!
To samé platí i pro naši Kláru Kabátovou, která ve stejném víkendu získala 2.místo na turnaji GP,C‘ st. dorostu v Plzni a kvalifikovala se
tím na Mistrovství Č.R.  staršího dorostu v Orlové, kde 15.12.sice neprošla úvodním kolem,
ale už účast a možnost zahrát si s nejlepšími,
je úspěch a potvrzení jejího talentu!
Poté již přišli na řadu dospělí, kteří absolvovali další kolo mistrovské soutěže.
Mistrovské kolo se nevydařilo našemu celku
„C“, ale ani družstvu „B“, ti porazili právě jen
naše mladé z družstva .,C“ 4:0!
Bodovali: v mixu R. Majer / L. Špačková,
čtyřhra: R. Majer / D. Zápotocký a ve dvouhře
pak T. Kočincová i D. Zápotocký!
V ostatních utkáních byli naši soupeři z Plzně
nad naše síly!
Zato vedoucí družstvo Oblastního přeboru
skupiny „B“ naše ,,A“ družstvo bylo úspěšné,
své soupeře doslova deklasovali! Nejprve porazili celek SK. bam. Tábor 8:0, a poté zvítězili se stejným rozdílem 8:0 i s dalším celkem z
Jižních Čech, se S. Vodňany!
Body získali: 2 x mix P. Škopek / M. Křížová,
R. Takáč / M. Křížová. Dále 2x čtyřhra M. Uhlík / P. Škopek, bratři M. a R. Takáčové a ženy
L. Zacharová / M. Křížová.
Všechny dvojice tedy bodovaly .
2 x získaly body ve dvouhře – M. Takáč / M.
Uhlík a L. Zacharová
Po jednom vítězství přidal ve dvouhře bod R.
Takáč a P. Škopek. Celému družstvu patří velká gratulace.

1.3. se připravuje další výjezd
mládeže na turnaj do Radonic
21.3. proběhne poslední mistrovské kolo soutěže dospělých
28.3. se bude konat Výroční členská schůze oddílu od
18hod. v salónku kulturního
domu a bude spojena s oslavou
založení oddílu, kterému bude
letos 55.let!
Poslední víkend v březnu bude
tedy ve znamení výročí a založení oddílu badmintonu v naší
obci a proběhnou k němu různé akce, o kterých budeme veřejnost ještě informovat.
18.4. proběhne v Plzni již zmíněné play-off družstev dospělých, ale o tom a o dalších akcích zase příště.
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Dokonce soutěže chybí ještě jedno březnové kolo, ale již nyní je jasné, že do play - off
(18.4.) půjde náš „A“ celek z 1. místa, a to je
skvělé!
Do play-off postoupí i družstvo „B“, ale zda to
bude ze 4.nebo 3. místa rozhodne až poslední
kolo.
Do konce roku nás čekala ještě řada turnajů,
a to zejména naše dva Vánoční, pro naše žáky
a mládež.
V pátek 20.12.2019 jsme uspořádali první ze
dvou vánočních turnajů pro naše žáky.
Proběhl v hale pod nádražím v Dobřanech
pod patronací družstva „A“. Ze sedmi různě
sestavených dvojic vyšla vítězně: Julie Nesvedová se zaskakujícím J. Vaněčkem, druzí byli
Nikola Samková a Milan Samek a krásné třetí
místo obsadili Simona a Petr Maškovi.
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, co si
přišli zahrát a strávit společný čas s oddílem
badmintonistů!

V neděli 22.12.2019 jsme uspořádali druhý z
Vánočních turnajů v tělocvičně v Chlumčanech, a to pro naše nejmladší a jejich rodiče.
Byl to velký boj pro všechny soutěžící, kterých se zúčastnilo 9 dvojic!
Krásné první místo získala dvojice: Robert a
Nikol Majerovi, druhé místo obsadili Monika
a Petr Maškovi a bronzovou medaili si odnesly Andrea a Martina Fonhauserovi.
Oba turnaje se velmi vydařily, děti si odnesly
krásné ceny a dárečky! Všem, kteří nám pomohli uspořádat turnaje, patří velké poděkování.
Těsně před koncem roku proběhl dne
28.12.2019 další, v pořadí již 19. ročník turnaje ve stolním tenise. Tento turnaj pořádáme
již několik let, společně s oddílem tenisu.
Zúčastnilo se 16 velmi kvalitních hráčů, hrálo
na čtyřech stolech a zvítězil P. Šesták před F.
Šambergerem a V. Chmelařem (více v článku
odd. tenisu)!
V letošním roce nás čeká jubilejní 20. ročník
turnaje, na který se již nyní těšíme!
Rok 2020 jsme zahájili 5.1.2020 Oblastním
přeborem neregistrovaných hráčů v Plzni,
kde jsme měli pár adeptů na medaile a povedlo se. Loňský titul ve dvouhře obhájila
Zdeňka Topinková a stala se tak opět Oblastní přebornicí. Třetí místo obsadila další naše
hráčka, Gabriela Štenglová. Další titul získala
Z. Topinková i ve čtyřhře s M. Fonhauserovou. Druhé místo obsadila ve čtyřhře i v mixu
také G. Štenglová. Třetí místo v mixu získala
Z. Topinková, která se tak stala nejlepší hráčkou celého přeboru v Plzni!
Všem gratulujeme a děkujeme, že náš oddíl
tak dobře reprezentovali!
11.1. se konal turnaj GP,D´ dospělých v Klatovech. Na turnaji získal bronzovou medaili Jan
Dobrovolný ve dvouhře! Bronzovou medaili
si odnesl v mixu spolu s A. Vocelkovou (USK
Pl.) a úspěch završil ve čtyřhře, kde zvítězil
společně s P. Kavanem (Tábor).
Za tři cenné kovy děkujeme a blahopřejeme!
31.1. - 2.2.2020 proběhlo v Plzni Mistrovství
ČR dospělých v badmintonu, což byl vrchol
sezóny a svátek všech příznivců tohoto sportu.
Zástupce jsme měli sice jen mezi rozhodčími
(J. Dobrovolný a F. Vávra) a mezi diváky, ale
stálo to za to, protože mistrem republiky se
stal ve dvouhře Jan Louda z Plzně. Halu Lokomotivy navštívilo ve finále přes 500 diváků,
byl to nezapomenutelný zážitek pro všechny
přítomné!
23.2. přivezla z turnaje v Plzni krásné 3.místo
za dvouhru naše Veronika Archmanová! Byl
to její úspěšný začátek znovu nastartované
kariéry!
Za oddíl badmintonu sepsal
př.Jiří Vaněček  

KULTURNÍ DŮM
Úvodem chci velmi poděkovat Karlu Hodinářovi za vyčerpávající informacev článku „Jak jsem se potkal s chlumčanským kulturákem po 25ti letech“.
Sama jsem s tímto objektem řadu let byla velmi spojená,
neboť jsem v ZK Keramik pracovala jako pověřený zástupce Obce
Chlumčany.
Byla to tehdy velmi zajímavá , ale časově náročná práce, která
se však pro většinu z nás stala koníčkem. O tom by se dalo ještě
velmi dlouze psát.Ovšem to není předmětem tohoto článku.
Chci se zmínit ještě o období po roce 1989, kdy objekt KD měl
v pronájmu Zděněk Krigelstein. V té době ještě existovala spolupráce s Obcí, i když někdy dost drhla.
   Jako místostarosta obce v letech   1994 – 2002, si pamatuji na
řadu krkolomných jednání o pronájmu sálu na plesy, nebo např.
na výroční schůze obecních spolků, atd.
Ale také na to ,co jsem se s nemalým úsilím pokusila oživit a
realizovat. A sice , obnovení provozu kina v KD.

Po řadě jednání se mně podařilo zajistit revizi promítací techniky ,firmou Filmová technika,p.Čížek ,dne 30.8.2000  , uzavřít
smlouvy o zápůjčce filmů, sehnat promítače, uvaděčku, prodej
vstupenek atd. Hlavním promítačem byl pan František Puchta
st. , prodej vstupenek a uvaděčku dělala paní Hodanová z Dobřan. V průběhu roku se uvedlo 45 představení, s průměrnou návštěvností 50 diváků .Což byl vynikající  výsledek.
Bohužel, nově nastupující zastupitelé Obce, po volbách v roce
2002, provoz kina zastavili s tím, že provoz je ztrátový.
Ano kultura byla, je a asi i do budoucna bude ztrátová, je nutné
ji dotovat. A to by mělo být vždy  prioritou před jinými rovněž
ztrátovými projekty. Národ bez kultury, je chudý národ.
Věřím , že nyní svítá na znovuzrození kulturního života v obci,
která před lety byla svojí kulturou proslavená v celém kraji.
Marie Dvořáková

SBĚRNÉ NÁDOBY - JEDLÉ OLEJE
Patří:

Nepatří:

- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených
a neporušených PET lahvích.

- směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo

- papír
- nápojové kartony (europack)
- Baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál
Použitý kuchyňský olej do odpadu
nepatří!
-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL

Sběrné nádoby naleznete v Chlumčanech u sběrného
dvora pod KD, na Hradčanech, U Keramičky

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBEC CHLUMČANY | 27. ÚNORA 2020
SCHVALUJE
01.09/2020  Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje ověřovatele zápisu paní Štěpánku Hrachovou a pana Libora Fuxe a zapisovatelku zápisu paní Ing. Ivanu Zieglerovou.
02.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje program
9. zasedání zastupitelstva včetně třech doplněných a jednoho
vyjmutého bodu.
10.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi smluvními stranami Město Přeštice a Obec
Chlumčany a pověřuje starostku jejím podpisem.
11.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 371, v k.ú. Chlumčany u Přeštic o výměře 8 m2,
vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, za cenu stanovenou na
základě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem,
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035.
12.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje prodej
části pozemku parc. č. 681/1, v k.ú. Chlumčany u Přeštic o výměře 90 m2, vedený jako trvalý travní porost, za cenu 100,-Kč/
m2 panu Ing. Ladislavu Ouředníkovi, bytem Krátká 99, 334 42
Chlumčany.
13.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje prodej
pozemku parc. č. 378/8, v k.ú. Chlumčany u Přeštic o výměře 90
m2, vedený jako zahrada, za cenu 350,-Kč/m2 panu Filipu Kaiserovi, bytem Na Mazinách 28, 322 00 Plzeň.
14.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje prodej
části pozemku z důvodu majetkoprávního vypořádání parc.
č. 1326, v k.ú. Chlumčany u Přeštic o výměře 34 m2, vedený
jako ostatní plocha, za cenu panu Martinu Štaiglovi, Svatopluka Čecha 520, 334 42 Chlumčany. Zároveň zastupitelstvo obce
Chlumčany schvaluje koupi části pozemku parc. č. 1327/17,
v k.ú. Chlumčany u Přeštic o výměře 54 m2, vedený jako orná
půda, za cenu 14,84,-Kč/m2, kupující obec Chlumčany.
15.1.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje pořízení změny č. 1 ÚP Chlumčany u Přeštic a to dle § 55a stavebního
zákona. Pořízení změny č. 1 ÚP Chlumčany je z vlastního podnětu. Ke změně č. 1 ÚP Chlumčany dojde zkráceným postupem
v návaznosti na zprávu o uplatňování ÚP v uplynulém období
2016 – 2020.
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15.2.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje Mgr.
Vladimíru Štejrovou, starostku jako určeného člena zastupitelstva tzv. „určeného zastupitele“, pro spolupráci s pořizovatelem
při pořizování změny č. 1 ÚP Chlumčany.
15.3.09/2020     Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje pořizovatele změny č. 1 ÚP Chlumčany MěÚ Přeštice, Odbor výstavby
a územního plánování, Úřad územního plánování, který splňuje kvalifikační požadavky.
15.4.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje zpracovatele změny č. 1 ÚP Chlumčany pana Ing. arch. Oldřicha
Fáru, autorizovaný architekt ČKA, Turistická 12, 323 00 Plzeň,
IČ: 41647785.

16.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje záměr
koupě cisternového vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů do
max. výše 1.000.000,-Kč vč. DPH.
17.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo na přístavbu 6ti sociálních bytů k domu s pečovatelskou službou na adrese Nerudova 200, 334 42 Chlumčany,
s firmou D-beton, s.r.o. Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň, IČ:
25248651 a pověřuje starostku jejím podpisem.
BERE NA VĚDOMÍ
03.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí informaci o kontrole usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce Chlumčany.
04.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí
zprávu starostky.
05.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce Chlumčany v mezidobí.
18.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí
zprávu Finančního výboru obce Chlumčany.
VYDÁVÁ
06.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku ze psů.
07.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 za užívání veřejného prostranství.
08.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného.
09.09/2020   Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích.  
ZRUŠUJE
19.1.09/2020  Zastupitelstvo obce Chlumčany zrušuje usnesení
Zastupitelstva obce Chlumčany č. 13.06/2019 ze dne 14.11.2019
v plném rozsahu.
REVOKUJE
19.2.09/2020    Zastupitelstvo obce Chlumčany revokuje usnesení č. 03.15/2019 ve znění: Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje koupi užitkového vozidla se sklápěcí korbou za cenu max.
300.000,-Kč vč. DPH.

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
Obec Chlumčany nabízí k pronájmu nebytový prostor „domeček“ o výměře 22 m2 na náměstí Bohuslava Kašpara, bez č.p., na
pozemku parc. č. 269 (v současné době v něm probíhají masáže,
dříve i pedikúra).
Nebytový prostor bude k dispozici od 1.4.2020. Budova je včetně
sociálního zařízení, k dispozici voda, topení, elektro.
Nájemné činí 770,-Kč/ měsíc. Zálohy na energie činí 1.000,-Kč/
měsíc.

Obec Chlumčany preferuje nebytový prostor nadále využívat
službami jako je:
    • Pedikúra a masáže
Bližší informace:
Obec Chlumčany
Družstevní 332, 334 42 Chlumčany
tel.: 377 973 491
e-mail: urad@obec-chumcany.cz

Pr onájem by tu
Hledám pronájem bytu 1+1,
2+kk v Chlumčanech, podmínkou je přízemí nebo výtah. Děkuji, tel.: 373217509.

I. setkání rodáků a přátel

osady Hradčany,
části obce Chlumčany
dne 20. června 2020 od 10.30 hod.
místo konání: Hradčany, hřiště u lesa
Akce se koná za každého počasí, na hřišti bude postaven velký stan.

Program:
10.30 – 11.45

Prezence návštěvníků

12.00 hod.

U kapličky „Pozdrav rodákům“ pana faráře Petra Hermanovského,

13.00 hod.

Slavnostní zahájení

hudební doprovod Jana Sedláčková, klavíristka DJKT v Plzni
Křest knihy „HRADČANY“, autogramiáda autorky knihy Evy Horové
od 14.00 hod.

bude vydáván oběd

13.30 – 16.30

Hudební vystoupení dua Sekvence, hrají Martina a Jiří Stachovi

16.30 – 17.30

Ukázka dřevorubeckého sportu Martin Kalina

17.30 – 23.00

K tanci a poslechu zahraje „Elektroband Jana Šimůnka“

Od 11.00 – 16.00 hod. bude otevřená hasičská zbrojnice, kde budou ke shlédnutí kroniky,
dokumenty a fotky, které se nevešly do knihy. Hasiči vystaví starou hasičskou stříkačku,
moderní techniku a provedou Vás interiérem hasičské zbrojnice a hasičského klubu.
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Garantem setkání rodáků je Obec Chlumčany

Dř ev ní štěpk a
Obec Chlumčany nabízí k odběru volně loženou dřevní
štěpku umístěnou u rybníka
Hráz. Štěpka poslouží pro
ochranu vašich rostlin, keřů i
stromů.

copyright © 2019

ICE kartu
můžete označit
piktogramy

údaje méně
závažné

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

SENIORSKÁ OBÁLKA

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

I.C.E. KARTA

www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

Formulář ICE karta je ke stažení

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

Kolektiv autorů

• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.

Několik doporučení závěrem:

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

Udělena celorepubliková záštita:

Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí
se obec Chlumčany připojuje k distribuci Seniorské obálky
(I.C.E. karta) pro naše občany. Seniorskou obálku je možné vytisknout přímo z internetových či je k vyzvednutí na podatelně
Obecního úřadu Chlumčany.
Jedná se o tiskopis určený lidem staršího věku, především pak
těm, kteří žijí osamoceně. Do tiskopisu vyplní údaje týkající se

ZELENĚ

doporučené
údaje

ŽLUTĚ

údaje
důležité
k vyplnění

ČERVENĚ

I.C.E. KARTA

Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

SENIORSKÁ OBÁLKA
jejich zdravotního stavu (např. jaké berou léky, kdy a s čím byli
hospitalizováni a také např. jaké mají alergie). Součástí formuláře jsou i kontakty na blízké osoby. Tato obálka poslouží ve chvíli,
kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc ze strany zdravotníků, ale také policistů, hasičů či strážníků.
I.C.E. označení je mezinárodní zkratka a znamená „použít v případě nouze“ (z anglických slov In Case of Emergency)

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
[VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM]
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Dávkování

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

1
2
3
jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.cz

podpis

telefon

