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Vážení spoluobčané,
uplynuly další měsíce a život v obci se vrátil do normálu. Přestože nejsme na úřadě v plném počtu, snažíme se občanům vyhovět. Bohužel ne vždy to jde, jak bychom si přestavovali.
Na stavební úřad v Dobřanech přišla stížnost na neoprávněné
umístění pumtrackové dráhy u kaple. Místní šetření ukázalo, že
obec nepochybila. Nepochybila ani při výstavbě veřejného ohniště. I tady byla zaslána stížnost tentokrát však na hasiče. Odpověď opět pro stěžovatele byla zamítavá. Tak jen čekáme, kdy se
objeví něco nového, abychom se při běžných starostech třeba
nenudili.
Náměstí nám zdobí pyramida rozkvetlých surfinií. Před kulturním domem byly natřeny a osázeny truhlíky a opraveny lavičky. Jsou to jen malé krůčky, ale věřím, že jednou budeme mít
Chlumčany opravdu rozkvetlé.
První etapa opravy kulturního domu se chýlí ke konci. Minulé
veřejné zasedání se již uskutečnilo v plně funkčním kinosále.

První promítaní uvidíte již na plánovaném dnu otevřených dveří
nově zrekonstruovaných prostor.
Nyní je před námi oprava administrativní části. Práce by měly
začíst na začátku července a ukončeny by měly být na konci roku
2020. Rok 2021 již budeme v novém.
Kulturní dům také dostal svého správce. Pan František Šamberger se zhostil této úlohy více než svědomitě.
Často se ptáte, jestli se nám podaří získat kompostéry pro občany, kteří o ně projevili zájem. Všechny potřebné doklady pro
podání dotace jsem odeslal na Mikroregion Radbuza.
Podařilo se získat dotaci na seniorské hřiště na Hradčanech
(150 000,- Kč), které by mělo být realizováno v druhé polovině
tohoto roku. Snad ho senioři z Hradčan budou využívat stejně
hojně, jako senioři z Chlumčan.
Přeji vám léto plné sluníčka a pohody.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Obec Chlumčany | 27. k v ětna 2020
Schv aluje

Ber e na v ědomí

01.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje ověřovatele zápisu
paní Danu Jablonickou a pana Ing. Petra Brandla a určuje zapisovatelku zápisu paní Ing. Ivanu Zieglerovou.

03.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí informaci
o kontrole usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce
Chlumčany.

02.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje program 10. zasedání
zastupitelstva včetně třech doplněných.

04.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu starostky.

06.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 157.212,- Kč z rozpočtu obce Chlumčany na rok 2020,
Plzeňskému kraji, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň,
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce
2020.
07.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje směnu pozemků v
k.ú. Dobřany a v k.ú. Chlumčany u Přeštic: parc. č. 379/8 o výměře 456 m2, ostatní plocha, parc. č. 379/9 o výměře 109 m2,
ostatní plocha, vše v k. ú. Chlumčany u Přeštic, zapsaných
na LV 1451 v podílu 1/20 pro město Dobřany, náměstí T. G. M.
1, Dobřany, IČ 00256552, parc. č. 450/31 o výměře 38 m2, ostatní
komunikace, parc. č. 450/32 o výměře 51 m2, ostatní komunikace, parc. č. 450/63 o výměře 951 m2, trvalý travní porost, vše
v k. ú. Chlumčany u Přeštic, zapsaných na LV 1417 v podílu 1/20
pro město Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552
a parc. č. 1375/5 o výměře 348 m2, orná půda, parc. č. 1375/6
o výměře 42 m2, orná půda, parc. č. 1375/7 o výměře 108 m2,
orná půda, parc. č. 1438/4 o výměře 64 m2, vodní plocha, parc.
č. 1736/3 o výměře 684 m2, vodní plocha, parc. č. 1736/4 o výměře 35 m2, ostatní plocha, parc. č. 3767/3 o výměře 83 m2, ostatní komunikace, vše v obci a k. ú. Dobřany a zapsaných na LV
844 pro obec Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany,
IČ 00256650, s doplatkem ve výši 31.200,- Kč ve prospěch obce
Chlumčany.
08.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje Závěrečný účet obce
Chlumčany za rok 2019 bez výhrad.
09.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje vestavbu výtahů u bytových jednotek č.p. 350, č.p. 351 a č.p. 352 v případě kladného
statického posudku na výtahy.
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13.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje plán práce na rok 2020
Kontrolního výboru obce Chlumčany.

05.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Chlumčany v mezidobí.
10.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu Finančního výboru obce Chlumčany.
11.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru obce Chlumčany.

Neschv aluje
9.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany neschvaluje vestavbu výtahů u
bytových jednotek č.p. 350, č.p. 351 a č.p. 352 .

Vy dáv á
12.10/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Jednací řád Kontrolního
výboru obce Chlumčany.

OLIGARCHIE V CHLUMČANECH?
Kar el Ausber ger - občan Chlumčan
Paní starostko,
s velkým překvapením jsem se na posledním veřejném
zasedání dozvěděl, že byli zahájeny opravy v Kulturním domě,
tzv. salonek se dokončuje, zahajuje se oprava přístavby – v místě
bývalého MNV. Nedalo mi to a tušíc problémy, zeptal jsem se
v hospodě, jak to vypadá s Kulturním domem, ale hlavně – jak
to vypadá s plánovanou sportovní halou v místě bývalého tanečního sálu. A dostal jsem šok! Údajně - dle paní starostky se
s celkovou rekonstrukcí nepočítá, pro sportovní halu překážející
balkony zůstanou na svém místě, kulturní dům zůstane v původním stavu. V občasníku žádná zmínka, na zasedáních též ticho.
Vše se dělá v tichosti, bez žádné oficiální publicity.
Jelikož jsem patřil k těm několika, kteří volební kampaň - to znamená volební časopis a volební program SNK PRO
ROZVOJ OBCE CHLUMČANY připravovali, nestačím se divit,
kam se hnutí pod Vaším vedením dostává. Úrovní Vámi zamýšleného využití objektu i realizovaných oprav nás dostáváte zpět do
osmdesátých let minulého století, kdy byl kulturní dům otevřen.
Dnes je ale rok 2020! Nové dlažby a nový nábytek to nezachrání!
V Chlumčanském občasníku č.58 píšete, že nejdřív
musí být vypracována studie. Jaké zadání jste architektům dali,
jaké požadavky? Neměla, dle volebního programu, před zadáním studie proběhnout veřejná diskuze s občany? A potom teprve zadání? Nepamatuji si za celou volební kampaň, že byste
se jedinkrát ozvala a s plány na přeměnu KD nesouhlasila. Na
setkání s občany v hostinci jste seděla tiše jako pěna a jen čekala,
jak volby dopadnou. Kolik, pro život občanů atraktivních obcí
jste doposud navštívila, abyste dostala inspiraci k dalšímu rozvoji obce? Co Vám nejvíce imponovalo a pokusíte se nápady prosadit i u nás? Jaké odborné znalosti máte, čemu vůbec rozumíte,
když se např. troufáte navrhnout vyrovnání propadliny podlahy
v sále podpěněním montážní pěnou! Navíc podlahy 40let staré a
totálně zničené. Jak to, že i když nemáte schválenou studii, upravujete salónek. Neskutečné!
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Ve čtvrtek jsem vám volal, potvrdila jste mi, že: „Kulturní dům se zachová v původním stavu“, to znamená i s balkony. Vy
máte celou sportovní halu vyřešenou dvěmi hřišti na badminton
napříč sálem? Nic víc? Úpravou, kterou jsem zamýšlel, by tam
byla badmintonová hřiště čtyři! Nebo basketbalové hřiště, hřiště
na tenis, florbalové hřiště. V objektu by se našlo místo na posilovnu i studio na cvičení pro ženy. Vše je jen na domluvě s budoucími architekty.
Když trochu odbočím od sportu, Vaše řešení umístit
kanceláře obce v místě bývalého MNV svědčí o Vaší odborné
neznalosti, kam umístění úřadu v moderní a sebevědomé obci
patří.
Bývalé vedení obce chtělo stavět nové, tzv. Správní a
společenské centrum, o sportu a využití pro sport žádná zmínka
a chtělo do něj investovat min. 100 miliónů. Přitom se jednalo o
stavbu kanceláří obecního úřadu a malý sál se studeným bufetem na taneční zábavy. Tu samou částku jsme uváděli v předvolebních debatách na rekonstrukci Kulturního domu i my. Profinancování takovéto akce zůstává stejné. Využití pro sport bylo
pro nás zásadní, takováto příležitost se hodně dlouho nebude
v Chlumčanech opakovat. Když se něco staví, tak s perspektivou
na 50 let. Není výše financí na realizaci rekonstrukce KD jenom
zastupný problém, za kterým se skrývá Vaše manažerská neschopnost umět takovou akci zrealizovat?

Pokud si pečlivě přečtete volební program našeho hnutí, tak je tam uvedeno:
1. Stávající kulturní dům
Zásadně prosazujeme koupi tohoto zařízení a okamžité zahájení prací na jeho rekonstrukci na komplexní kulturní,
sportovní, společenské a správní centrum. Zařízení musí obsahovat funkční restauraci s vyvařováním, rozšířený multifunkční sál využitelný pro sportovní i společenské akce. Prostory pro
obecní úřad – kanceláře, obřadní síň, infocentrum. Zrekonstruovaný kinosál vybavit pro pořádání koncertů i zasedání obecního zastupitelstva.
8. Informovanost obyvatel
Zásadní investiční záměry budou probírány na veřejných projekčních debatách s občany.
Co zásadnějšího než řešení osudu kulturního domu
v Chlumčanech nyní máme? Proč, paní starostko, neplníte volební program? Pamatujete si ještě vůbec, za které hnutí jste
kandidovala v posledních volbách? Nejste ředitelkou ani majitelkou Chlumčan. Jste jen pouhým zaměstnancem. Většina občanů
Chlumčan si ze třech nabízených volebních programů vybralo
program hnutí Pro rozvoj obce Chlumčany a Vaše povinnost
je program plnit a obec úspěšně rozvíjet. Nebylo podporování
atraktivního volebního programu pro Vás jen cíl – vyhrát volby
a usadit se na „radnici“? Ještě Vám zřejmě nedošlo, že řediteli
Chlumčan jsou občané, platí si Vás!
V Chlumčanském občasníku č.58 píšete, že nejdřív musí být
vypracována studie. Jaké zadání jste architektům dali, jaké požadavky? Neměla před zadáním studie proběhnout veřejná diskuze s občany? A potom teprve zadání. A zaráží mě velice, že
v našem hnutí největší propagátor přeměny KD v moderní kulturní, sportovní, společenské a správní centrum a i autor článku
o Kulturním domě v Chlumčanských listech jsem nikdy k zásadním debatám o jeho osudu nebyl zván.
Jsem povoláním stavař. Stavaři mají naučenou přednost, která
je od nich vyžadována po celý profesní život , že musí ve svém
oboru vidět daleko dopředu. Pokud se dívám na vaše počínání a
budete-li pokračovat v nastoupené cestě, bude se po Chlumčanech šířit jenom příštipkaření, nevkus, kýč a retro.
Žádám Vás, paní starostko, zastavte další práce v kulturním
domě, zastavte práce na pochybné studii. Neberte si hlavně
jako rukojmí zastupitele! Je to vše z Vás. Zastupitelům nadále
nabízím pomoc při řešení budoucnosti kulturního domu, své
zkušenosti, své kontakty.
Ve Wikipedii je pod heslem Zastupitelská demokracie uvedeno: Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby
zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie
či přímé demokracie. Kritika: Problémem zastupitelské demokracie může být to, že zastupitelé „hlasu lidu“, ve skutečnosti
nereprezentují „hlas lidu“. V tom případě se demokracie stává
oligarchií – vládou malé skupiny lidí. Sociolog Robert Michels
hovoří dokonce o „železném zákonu“ - že všechny demokratické
organizace spějí k oligarchii. Protože zastupitelé získávají moc
nad zastupovanými. Konec citátu.
V Chlumčanech 17.března 2020

Karel Ausberger
občan Chlumčan

Odpov ěď Karla Hodinář e
Vážený Karle Ausbergere,
dovol mi, abych vzhledem k tomu, že se známe spoustu
let a tykáme si - kdysi jsme pracovali na CHKZ ve stejném závodě
- zvolil tuto formu.
Dostal se mi do ruky Tvůj dopis ze dne 17.3.2020, určený
do chlumčanského občasníku, který je adresovaný pí starostce
Mgr. Vladimíře Štejrové, ale dříve než se dostal k ní, putoval po
Chlumčanech spíše po linii sportovních oddílů – zřejmě vzhledem k svému obsahu. A protože jsi tento text vypustil úmyslně
mezi lidi dříve, než jej obdržela paní starostka, dává mi to možnost na něj reagovat ve stejném čísle chlumčanského občasníku,
ve kterém Tvůj článek vyjde.
Víš moc dobře, že už na předvolební schůzi Vaší platformy „SNK PRO ROZVOJ OBCE CHLUMČANY“, kdy ještě zdaleka nebylo jasné, jestli se svým programem u občanů Chlumčan
uspějete, jsem vystoupil na podporu tohoto programu a veřejně jsem podpořil odkup kulturního domu z majetku OS Stavba
Chlumčany. Tenkrát jsem se snažil popřít fámy o havarijním stavu objektu. Vedla mne k tomu dlouholetá znalost tohoto objektu, ve kterém jsem strávil od roku 1978 do roku 1994 ve funkci
technika, promítače, vedoucího kina a později správce objektu
celých 16 let. Jsem sice povoláním pouhý elektrotechnik a ne stavař, ale u tohoto objektu jsem věděl o každém kabelu, trubce a
rozvodu. Už tehdy – tenkrát na té předvolební schůzi jsem Vám
všem nabídl svoji pomoc. Je pravdou, že když jsem se později do
objektu dostal a viděl to skladiště, zmocnila se mne spíše zlost na
lidi, kteří svojí správou dostali kulturák do takového stavu.
A co se nestalo. Komunální volby roku 2018 v Chlumčanech se staly referendem o kulturním zařízení. Vaše kandidátka
s tímto programem získala 53% hlasů
Po volbách a po přesunech, které proběhly na Vaší kandidátce, byla vytvořena nová rada obce. Podle svého slibu jsem
své znalosti objektu KD novému vedení obce nabídl. A tak vznikla někdy v pololetí roku 2019 pracovní skupina k rekonstrukci
KD jako poradní orgán starostky. Skládá se jak z volených zástupců, zaměstnanců obce i nás obyčejných techniků. Na rozdíl
od ing. Pavla Lederbucha, který po své rezignaci z kandidáta na
schůzky poradního orgánu ke kulturáku poctivě dochází, se po
Tobě slehla zem.
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Možná kdyby ses do naší práce tehdy zapojil, nemusel
bys nyní hledat informace v hospodě, jak píšeš ve svém článku. I
když uznávám, že v hospodě se ví všechno nejlépe – ale v tomto
případě to tak úplně neplatí.
Anebo stačilo přijít na „Den otevřených dveří“, který se
konal v říjnu 2019 v kinosále a kde jsem zavzpomínal na historii
výstavby KD a na jeho provoz v letech 1978–1995 a pí. starostka
Vlaďka Štejrová občany podrobně informovala o záměrech a o
postupu rekonstrukce objektu. Zájem tenkrát projevilo cca 200
občanů a my jsme společně zodpověděli spoustu dotazů. Tvoje dotazy tam chyběly. Občané dokonce tehdy měli možnost se
podívat do většiny místností před tím, než byl provedený první
úklid.
Anebo stačilo otevřít Chlumčanský občasník z prosince
2019 a přečíst si můj článek, ve kterém jsem se snažil zavzpomínat na všechny, kteří se podíleli na tvorbě kultury v Chlumčanech v období 1978–1990. V závěru tohoto článku jsem se podrobně po jednotlivých etapách rozepsal o záměrech obce
s jednotlivými prostory a okolím KD
Anebo stačilo číst různá čísla chlumčanských občasníků a v nich vyjádření starostky a místostarosty k postupu prací

v KD, nebo chodit na veřejná zasedání, kde bylo možno zjistit
totéž a na tom posledním dokonce i s projekcí hotové studie rekonstrukce obecního úřadu.
Anebo stačilo zavolat. Provázel jsem po KD spoustu občanů, kteří měli zájem. Každému jsem na místě v reálu vysvětloval navrhovaný postup obecního úřadu. A to půl roku před tím,
než jsi Ty získával informace v hospodě. Jak je vidět možností,
jak získat informace, bylo a je dost.
Ještě před tím, než byla podepsána kupní smlouva –
někdy v červnu 2019, jsem po kulturáku provázel dvě skupiny
architektů a jednu skupinu profesních odborníků (statik, elektrotechnik, topenář, specialisté na hydroizolaci, zdravotní techniku). Ze stanovisek těchto lidí, kteří svému oboru jistě rozumějí,
minimálně tak dobře jako ty, vyplynulo zhruba toto:
Tento objekt nemá v širokém a dalekém okolí obdoby.
Staticky i stavebně je naprosto perfektní, až na fasády a okna.
Konečné rozhodnutí znělo pokud možno zachovat v původním
stavu, zaměřit se na opravy a rekonstrukci objektu.
Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím určilo maximální částku na rekonstrukci a přestavbu objektu kulturního domu
na 30 milionů korun bez DPH. To je daleko méně než polovina peněz, které by stál nový obecní úřad na Náměstí Bohuslava
Kašpara. Ale obec potřebuje peníze i jinde.
Co ty na to jako zkušený stavař? Nechá se za tuto částku
kromě potřebných rekonstrukcí a oprav restaurace, kina a ostatních prostor provést vestavba nového reprezentativního obecního úřadu v čelní části objektu a zároveň prodloužení sálu o 10 m
se zásahem do konstrukce objektu, jak navrhuješ? A co uděláš
s věcným břemenem na střechách? Tedy s tou slavnou sluneční
elektrárnou? Demontuješ ji a budeš platit náhradu škody – jenom dotace činí 12 Kč za každou kWh předpokládané výroby? A
kolik budou stát zvýšené náklady na otop a osvětlení v rozšířeném objektu podle Tvého návrhu?
Nový obecní úřad
Ve svém dopisu pí starostce píšeš, že řešení umístění
kanceláří obecního úřadu, cituji, svědčí o její odborné neznalosti, kam umístění úřadu v moderní a sebevědomé obci patří,
konec citace. Podle mého názoru patří v moderní a sebevědomé
obci zastupitel a zaměstnanec obce v první řadě mezi občany.
Samozřejmě, že ke své práci tito lidé potřebují zázemí, zvláště
když je toto nové zázemí v prostorách několikanásobně příznivějších a prostornějších než stávající. V prostorách se samostatným vstupem jak pro naše občany, tak i pro naše hendikepované
spoluobčany. A hlavně v prostorách pro tyto účely zrekonstruovaných a upravených s minimálními náklady. Ale do toho, jak
mají být kanceláře rozmístěné a vybavené, by měli mluvit hlavně
ti, kteří v nich budou pracovat a v tomto prostředí trávit spoustu
hodin. K čemu tedy veřejná diskuse?
Ještě jedna věc – umístěním obecního úřadu do čela
objektu podle Tvého návrhu by sis zadělal na nové stavební řízení a stav, kdy bychom nemohli okamžitě rekonstruovat prostory
salonku, kina a kanceláří obecního úřadu podle stávající platné
kolaudace. Asi bychom se na kulturák chodili dodnes koukat a
čekali bychom na vydání nového stavebního povolení v podstatě
na všechny prostory.
Salonek

Je rozdělen na tři prostory – salonek, klubovnu a bar.
Tyto prostory mají kapacitu 45 + 25 = 70 míst. Dají se používat
i samostatně pro menší společnosti, schůze, jako obřadní síň
i pro vítání občánků. Rekonstrukce těchto prostor je u konce,

a to je dobře. Dřívějšímu představení těchto prostor občanům
Chlumčan zabránila pouze epidemie Covid 19. V posledním roce
byl v Chlumčanech problém uspořádat třeba členskou schůzi
sportovního oddílu nebo jakékoli shromáždění občanů. Tyto
prostory jsou z vestavěných ubytoven rekonstruovány opět do
původního stavu.
Kinosál

Prostory kinosálu utrpěly působením předchozího nájemce nejméně. Ale jeho vybavení je staré 40 let. Bylo proto rozhodnuto o rekonstrukci interiérů, a i o digitalizaci kina. Došlo
k vymalování sálu, výměně koberců, rekonstrukci elektroinstalace a výměně svítidel. Současně byla provedena oprava a vyčištění a dezinfekce vzduchotechniky a opravy opon. Byl schválen
nákup nového digitálního projektoru. Ve druhé etapě, pokud
bude mezi občany o projekce filmů zájem, bude provedena i výměna zvukové části kinosálu.
Tyto prostory však nebudou sloužit jen pro kino, ale i
pro představení malých divadel, koncerty, besídky a vystoupení
žáků našich škol. Sál bude možné využívat i k veřejným zasedáním s prezentacemi k informování občanů.
Restaurace
Tyto prostory pravděpodobně přijdou na řadu až jako
poslední. Cílem je zrekonstruovat a vybavit restauraci tak, aby
si do pěkného prostředí bylo možné zajít nejen na pivo ale i na
teplé jídlo.
Přísálí

Tento prostor byl již částečně rekonstruován. Zde je
možno provizorně pořádat akce do 70 účastníků. S tímto místem se také počítá jako s náhradním, až dojde na rekonstrukci
restaurace. Využití této místností je součástí řešení objektu velkého sálu na, opět cituji z Tvého dopisu, kulturní, sportovní a
společenské centrum.
Velký sál

Velký sál byl pronajatý jako skladiště do konce roku
2019. V současné době je vyklizen a prázdný. Revizní technik
elektro v něm nařídil kompletní odpojení elektrické energie
vzhledem k závažným závadám na rozvodech.
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Na tyto prostory se v současném období dvojicí architektů zpracovává první studie využití. Studie bude zahrnovat
prostory velkého sálu, přísálí, sociálního zázemí velkého sálu,
technického zázemí mezi velkým sálem a kotelnou, a pokud
bude třeba, i prostor bývalé kotelny, která se už v budoucnosti nebude ke svému účelu využívat. To je několik stovek metrů
čtverečných prostorů, které se nechají využít například pro šatny, sprchy, umývárny a sociální zařízení. Určitě se v tomto prostoru nechá umístit i posilovna, nebo studio na cvičení pro ženy,
o které máš starost. Tedy pokud nebudou chtít cvičit ve zrekonstruovaném sále. Nebo dvě hřiště pro squash. Ano máš pravdu
– vše je jen na domluvě s architekty. Ale myslím si, že žádná přístavba nebude pro realizaci tohoto příslušenství potřeba.
Musím upozornit na znění Vašeho volebního programu tak, jak jej uvádíš ve svém dopise. To znamená, že má jít
o komplexní kulturní, sportovní, společenské a správní centrum. Není jistě náhoda, že slovo kulturní uvádíš na prvním
místě. Není normální, že pokud si chce nějaká organizace z naší
obce, kde stojí podobný objekt, zorganizovat nějakou společenskou akci, musí si objednat sál v Příchovicích nebo slavit výročí
tenisového oddílu v Dobřanech. A je téměř jisté, že až skončí karanténní omezení, bude první akcí ve zrekonstruovaných prostorách oslava velkého výročí chlumčanského badmintonového
oddílu.
Ještě bych chtěl rozptýlit Tvoje obavy ze zadání architektům. My jsme jim totiž dali volně k dispozici veškeré prostory, které jsem vyjmenoval výše. Úkolem je vytvořit moderní

víceúčelový sál s hřišti pro maximální počet sportů, které se do
objektů vejdou. Ale zároveň v prostorách chceme pořádat plesy,
oslavy, maturáky i koncerty. Prostě o co bude zájem. S balkonem
či bez něj. Jakmile bude k dispozici první studie, bude jistě podle volebního programu představena veřejnosti. Poté do ní bude
možné zapracovat připomínky občanů. Jsem rád, že už dnes
máme v kinosále pro takové prezentace technické možnosti.
Chtěl bych k tomu ještě doplnit jednu svoji připomínku
– pokud by se do objektu KD nějaké hřiště nevešlo a my bychom
ho chtěli v Chlumčanech mít, nabízí se zastřešení venkovního
hřiště u školy za daleko menší peníze, než by stála přístavba skeletu sálu kulturního domu. Třeba nafukovací halou.
V současnosti pracujeme ještě na jedné záležitosti.
Zkoumáme podmínky, za kterých by se při zajištění bezpečnosti do prázdného velkého sálu do doby, než bude zahájena rekonstrukce částečně nastěhoval badmintonový oddíl. Odpadly
by tím jejich pronájmy haly v Dobřanech.
Té částce 30 milionů Kč bez DPH na kulturní zařízení
se nelze divit. Rekonstrukce kulturáku není jedinou akcí, která
je v Chlumčanech plánována. Až se zdá, že současné zastupitelstvo si toho naložilo moc. Rozhodně víc než to minulé za několik
volebních období.
Karle, ve svém dopise se ptáš, co zásadnějšího, než řešení osudu kulturního domu starostka nyní má? Podle této otázky se zdá, že žiješ v úplně jiné obci.
Mimochodem ve Vašem volebním programu, za který
jsi i Ty kandidoval byla ještě jedna věc, o které se ve svém dopise
nezmiňuješ – a to převod areálu tělovýchovné jednoty do majetku obce, aby tato do něho následně mohla investovat. Toto bylo
provedeno v lednu 2020. I zde byla provedena první studie využitelnosti areálu. Mimochodem na této akci pracuje jiná parta
architektů. Byl předložen první návrh, který byl na jednotlivých
schůzích sportovních oddílů projednán a připomínkován. Byl
tedy projednán s lidmi, kterých se to opravdu týká. V současnosti
se pracuje na zapracování jednotlivých připomínek. Studie byla
také představena občanům na posledním veřejném zasedání zastupitelstva, které se již konalo v opraveném kinosále KD.
V tomto projektu se počítá s výstavbou nové tribuny i
se zázemím pro fotbalisty a bufetem pro prodej občerstvení při
akcích ale i při posezení v letních měsících, s rozšířením a přesunem tenisových kurtů, s rekonstrukcí staré budovy pro potřeby tenistů, s novým dětským hřištěm, parkovištěm, s prostory
pro stakeboard a nové lezecké centrum, s víceúčelovým hřištěm
podobným jako je u školy, s prostory pro fitness a beachvolejbal.
Pro fotbalisty bude rekonstruováno druhé hřiště s umělou trávou, budou vybudovány prostory pro pejskaře. V návrhu je také
úprava prostoru pro pořádání veřejných produkcí ve formě malého zastřešeného amfiteátru s tanečním parketem, který by se
nechal využívat i pro oblíbené letní projekce filmů. Okolo celého
areálu je plánována in-line dráha.
Sportovcům je jasné, že na všechno, co obec dělá, jsou
vyčleněné jedny finanční prostředky. Takže pokud se provede
grandiózní přístavba skeletu velkého sálu kulturního domu za
několik desítek milionů korun, asi již nezbydou prostředky na
ostatní akce vyjmenované výše, ale které tak jako tak máte ve
svém volebním programu.
Pak je tu ještě přístavba domu s pečovatelskou službou,
která byla sice připravena předchozím vedením obce, ale je jistě
potřebná. Ale opět se financuje z rozpočtu obce.
Již schválené přemístění sběrného dvora do prostor čistírny odpadních vod bude také něco stát.

Po odstěhování obecního úřadu do opravených prostor v KD
bude nutné rekonstruovat opuštěný objekt bývalého obecního
úřadu na nové třídy mateřské školy. Vzhledem k výstavbě nových
rodinných domků a k předpokládaném nárůstu malých dětí
v obci bude tahle stavba pro obec zásadní.
A kde jsou ostatní drobné akce – třeba autobusové
zastávky, veřejné prostory pro odpočinek a hry dětí? A to jsem
všechny drobné akce ani nevyjmenoval.
Ještě se Ti zdá, že jediným problémem v obci je rekonstrukce kulturního domu? Tahle obec má jen cca 2800 obyvatel!
A proč na tento Tvůj článek reaguji já? Protože se mi
jeho obsah zdá k Vlaďce Štejrové mírně řečeno nespravedlivý.
Ona jako oligarcha v Chlumčanech?
Paní starostka Mgr. Vladimíra Štejrová opravdu není ředitelkou ani majitelkou Chlumčan. Na to, že to dělá teprve rok a
půl, si vede slušně. Má okolo sebe řadu spolupracovníků a většina jejích rozhodnutí podléhá podle nějakých pravidel schválení
Radou a zastupitelstvem Chlumčan. A to také rozhodlo o způsobu rekonstrukce kulturního domu. Rozhodlo většinou zvolených zastupitelů.
Tomu se říká demokracie – v tomto případě zastupitelská demokracie.
Nechápu Tvoje tvrzení, že si starostka bere jako rukojmí zastupitele. Vždyť jsou to zastupitelé z valné většiny z Tvojí
kandidátky. Nechceš teď přece tvrdit, že jste před volbami vybírali na kandidátku jakési nesvéprávné loutky. Vždyť Ty sám jsi za
tuto kandidátku šel do voleb na devátém místě.
Paní starostka má docela štěstí na svoje spolupracovníky. Budu jmenovat jen některé, se kterými se setkávám. Místostarosta pan Dušek, paní Ing. Zieglerová, která objela několik
obcí a navštívila jejich rekonstruované kulturní domy a sportov-

ní haly, aby získala informace, pan Dvořák – člen rady obce, pan
Ing. Lederbuch, který přestože se vzdal jako Ty mandátu zastupitele, se neustále snaží ze všech sil pomáhat. I ostatní zaměstnanci úřadu, které jsem nejmenoval maximálně spolupracují.
Chtěl bych zvlášť vyzvednout přístup a zásluhy pana Ing. Jaroslava Boháče, ředitele bytového hospodářství, kterému byla
k jeho normální práci problematika kulturního domu přidělena. Bohužel zatím nebylo možné, aby občané kvůli coronavirové
krizi jeho úsilí a úsilí jím řízených pracovníků viděli na vlastní
oči. Ale i na toto dojde. Možná ještě dřív, než vyjde v Občasníku
tento článek.
Karle, neberu Ti, že máš na spoustu věci jiný názor než já. Ale já
se jen snažím dát k dispozici svoje zkušenosti a znalosti objektu
KD ve prospěch dobré věci a obce. Jistě ani Ty bys nechtěl mít
uprostřed obce ruinu nebo obří ubytovnu. Je nutné naplnit vůli
občanů Chlumčan, kterou jasně vyjádřili v posledních volbách
a zajistit, aby tato výjimečná budova začala sloužit ve prospěch
všech lidí, kteří o to budou mít zájem. A je nad slunce jasné, že
tento úkol přesáhne horizont jednoho volebního období zastupitelstva. Zvláště pokud se budou realizovat i ostatní projekty,
které jsem již zmínil.
To že se začínají v obci rozbíhat investiční akce je pro občany
Chlumčan dobrá zpráva, zvláště po letech stagnace za působení
minulého zastupitelstva. Ale sám jistě víš, jak dlouho dnes trvá
stavební řízení a že větší akce se bez stavebního povolení nedají
dělat. Jsem proto rád, že probíhající práce v opravované části KD
se chýlí ke konci, a to ještě ani neuplynul rok od koupě objektu. Nyní se veškeré úsilí zaměří na rekonstrukci nových prostor
obecního úřadu, který by se měl do KD přestěhovat do konce
ruku 2020. A uvidíme, jak dlouho bude trvat stavební řízení pro
úpravy velkého sálu na víceúčelový včetně šaten, sociálek a
ostatních pomocných vestaveb. Myslím, že se to v rámci jednoho
volebního období zastupitelstva nestihne.
V Chlumčanech 22.6.2020
Karel Hodinář
již 62 let občan Chlumčan

Odpov ěď star ostk y
Vážený pane Ausbergere,
i když se mi zdá nevhodné na tak osobní dopis reagovat veřejně, nedal jste mi jinou možnost. Ještě před tím, než se
dostal do mých rukou, již několik dní koloval po Chlumčanech.
Rozeslal jste ho zástupcům sportovců i lidem, kteří kandidovali
za naše sdružení.
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Nezdá se Vám být tento postup trochu přes čáru? Ale
„čert to vem“.
Opravdu se nepamatuji, že bychom našim voličům slíbili předělat sál na sportovní halu, a už vůbec ne, za tak vysokou
cenu. Vždyť stavba nového obecního úřadu s multifunkčním
sálem se zastavila zejména kvůli vysoké ceně. Každý, kdo měl
zájem a přišel na den otevřených dveří zjistil, že stav našeho kulturního domu není tak hrozný, jak si mnozí mysleli. Opět jsme
si uvědomili, jak obrovské prostory celá budova ukrývá. Proč
plochy, které jsou funkční a vyhovují, předraženě rekonstruovat,
když postačí jen opravy? Konec konců každý, kdo se opravdu zajímá o osud našeho KD, může přijít na další plánovaný den otevřených dveří, kde se sám přesvědčí, jak vypadá přestavba salonku,
baru a kina. Největší a nejdražší rekonstrukce čeká sál.
Nevím, kolik obcí jste navštívil Vy a kde jste nabyl dojmu, že zadání studie se projednává na veřejných diskusích s
občany. Pochopitelně občanům předložíme nejméně dvě verze

a každý se bude moci vyjádřit. Nicméně zodpovědnost a rozhodování je stále a jenom na zastupitelích.
Před zadáním studie jsme konzultovali požadavky se
sportovci a hledali kompromisy. Diskutovali jsme i o balkónech.
Jestliže budou vyhovovat staticky, je pravděpodobné, že v sále
zůstanou. I moderní sportovní haly mají balkóny. Vždyť pohled
na hru z výšky má své kouzlo.
Obviňujete mě, že jsem manažersky neschopná a bojím se tak velkého projektu, jako je oprava kulturního domu za
100 mil Kč. Věřte mi, že raději budu ve Vašich očích neschopná,
než abych zadlužila obec. Podívejte se například na problémy
Bublavy a Pramenů. Také tam měli megalomanské sny. Co z nich
zbylo? Zadlužené obce, kde se neopravují silnice, nepořádají kulturní akce a pozemky ztratily na ceně. To opravdu chcete?! Nás
čeká ještě spousta práce - sportovní areál, dětská hřiště, komunikace, oprava chodeb, topení, vodovodu, kanalizace ve škole,
oprava střechy zdravotního střediska, instalace výtahů do bytovky, projektuje se zpomalení ulice Komenského atd.
O neplnění volebního programu také nemůže být řeč.
A to nemluvím o tom, co už se nám podařilo udělat: V sídlišti
vzniklo workoutové hřiště, byly instalovány posilovací stroje, nedávno se dokončilo dětské hřiště pro nejmenší. Do konce roku
by se i starší děti měly dočkat nových herních prvků (lanová

dráha, zemní trampolína a provazová pyramida). Na Vrchu byla
instalována pumtracková dráha. Podařilo se odkoupit kulturní
dům a zahájit opravy, získali jsme do vlastnictví sportovní areál.
I zde už jsme zahájili první kroky. Ve spolupráci se všemi dotčenými sportovci, Liborem Fuxem a architekty vznikl první hrubý
nákres budoucího areálu. U kaple postupně vzniká arboretum,
pod Vrchem veřejné ohniště, upravila se prázdná hrobová místa,
Hujáb se dosázel listnatými stromy, na které se podařilo získat
dotaci. Byl restaurován Pomník padlým 1. a 2. světové války na
náměstí Bohuslava Kašpara, využil se Pattonův dar, začíná stavba DPS, na asfaltových plochách vznikly hry a dopravní hřiště,
probíhá osázení kruhového objezdu na ulici Dobřanská, u náměstí nám rozkvete velká pyramida, již jsou objednány hodiny
s ukazatelem teploty. Nezapomínáme ani na Hradčanské – na
návsi jsou nové herní prvky, byl zadán projekt na zachytávání
dešťové vody z komunikace do rybníka, byla podána dotace na
seniorský volnočasový prostor. Navíc se podařila zajistit dezinfekce a roušky pro naše občany.

jící a šetří rozpočet. Není důležitá okázalá budova, důležití jsou
lidé uvnitř, kteří zastupují obec a zachází s jejím majetkem tak,
jako by byl jejich vlastní. Přemýšlí o obci jako celku, naslouchají
potřebám lidí – starých i mladých.
Opravdu nebylo mým cílem vyhrát volby a „usadit se
na radnici“, to všichni dobře věděli, i Vy pane Ausbergere. Mé
povolání pro mě bylo posláním. Musela jsem se den ze dne vzdát
všeho, co jsem měla ráda, opustila jsem své žáky, rodiče, kolegyně a kolegy. Neumíte si představit smutek v dětských očích, když
se děti dozvěděly, že nás čeká už jen pár společných hodin. Odpovědnost vůči lidem, kteří mě volili, byla jediným hnacím motorem, díky kterému jsem se „usadila na radnici“.
Starostka není majitelkou ani ředitelkou Chlumčan. Je
jedna z patnácti zastupitelů. Pracuje podle přijatých usnesení
rady a zastupitelstva.

Napadáte rozhodnutí ponechat kanceláře OÚ v původních prostorách. Není právě znak oligarchie, na kterou se odvoláváte, ten, že staví luxusní sídla? Dobrý hospodář využívá stáva-

Konec konců vše prověří čas a nové volby.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

INFORMACE Z OBCE

Hujáb v er š
Vrch Hujáb – Eva Horová

Vážení pejsk aři
jistě jste si všimli, že v posledním roce vás
obec zásobovala igelitovými pytlíky na psí
exkrementy. Nyní jsme pod tíhou kritiky kontrolního výboru koupili opět papírové. Rozhodněte sami, které se vám zdají vhodnější.

Z praktického hlediska za mě jako pejskaře
rozhodně igelitové. Cenově také vyhrávají
igelitové, které stojí 0,40 Kč/ks, kdežto papírové nakupujeme za 1,40 Kč/ks.

Finanční dotace pr o JSDHO Chlumčany
Jako každý rok jsme se i v letošním roce snažili
získat finanční dotaci z Plzeňského kraje pro
hasičskou jednotku v Chlumčanech, konkrétně z dotačního programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského
kraje v roce 2020“. Na základě spolupráce byly

Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

zjištěny potřeby hasičů. Obecní úřad proto
zažádal o částku 17.514,-Kč určenou na osobní ochranné prostředky, věcné prostředky
a vybavení a tato částka i byla schválena.

Když struny noci dozní,
luna chystá se spát,
za menhiry stíny tančí,
slunce chce jim psát.
Šeptají, že léto je tu,
přišlo do našeho kraje,
fantazie ve snech letí
do kamenného ráje.
Energií nás svou léčí,
paprsky do žil posílá,
radost místu přinášejí
křídla zlatého motýla.

Redakční rada

Vznik nov ého sběr ného dv ora
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V minulém roce jsme vás informovali o tom,
že se plánuje přesunutí sběrných dvorů. Tento přesun má hned několik důvodů. Záměrem
je vytvoření centrálního sběrného dvora, další je odklonění sběrného dvora na Hrázi z tak
krásného prostředí, kde sběrný dvůr mnoho
parády nenadělá a stejně tak je tomu u sběr-

ného dvora pod kulturním domem. V současné době se na základě zadání pracuje na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení, jehož vydání se předpokládá na podzim tohoto roku.
Redakční rada

Nov í zv oníci
Minulý rok jsme úmrtím bohužel přišli o zvoníka na Hradčanech. Vzniklá situace se mohla řešit různými způsoby, dočasně byl „umíráček“ pouštěn místním rozhlasem. Jsme rádi,
že se nakonec tohoto úkolu zhostila paní Jiřina Mišterová, na kterou se občané z Hradčan
mohou obracet na tel. čísle 605411279.

Do Chlumčanské kaple se vrátili zrestaurované zvony letos na jaře, a tak se i do
Chlumčanské kaple může vrátit staletá tradice. V Chlumčanech se zvoníkem stal pan
Václav Steiner, na kterého se mohou obracet
občané na tel. číslo 608 714 916.
Redakční rada

Kresba: Stanislav Tyml

Naučná stezk a na oblíbeném ok r uhu
Šest informačních tabulí obohatí vycházková místa.
S příchodem letních měsíců započala práce na naučné stezce
okolím Chlumčan. Na šesti informačních tabulích budou místní
turisté a rovněž četní návštěvníci ze širšího okolí obeznámeni
krátkými texty a obrazovými přílohami se zásadními událostmi
z historie obce a života jejích obyvatel. První taková tabule je
již instalována v prostoru před kaplí a slouží tak ke stále častějším zastávkám nejen místních obyvatel. Všechny tabule ponesou společné grafické prvky, znak obce a názornou přehlednou
mapu okruhu.

Výběr rozmístění tabulí koresponduje s vysledovaným
oblíbeným okruhem především místních obyvatel. Trasa bude
začínat na komunikaci směřující ze staré vesnice směrem do Dolíků ( lokalita Na nivách )a po vrstevnici Hujábu se bude vracet
k obci po celkově 2,5 km dlouhém okruhu.
Jednotlivá zastavení připomenou například zrod vesnice a jejího názvu, nebo historii sportovních spolků či venkovských tradic. Všechny tabule vznikají v Sušici v grafickém a reklamním studiu Gabriel.
Stanislav Dvořák
radní obce

Třídění odpadu – KOVY
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Obec Chlumčany pro své občany přináší novinku z oblasti odpadového hospodářství. Nejprve ale stojí za to poděkovat všem,
kteří poctivě třídí odpady v naší obci. DĚKUJEME VÁM, protože
jen díky Vašemu přístupu je v obci čisto a přispíváte tak k ekologickému systému. Abychom i nadále tuto oblast posunovali kupředu, rozhodli jsme se pro Vás zajistit možnost třídění plechovek a drobných kovových obalů. Tyto obaly můžete od nynějška
vhazovat do ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ na PLAST, které jsou označeny samolepkou viz. obrázek.

Údr žba obecní zeleně
V posledních letech nám hlavně na jaře a v létě chyběly dešťové
srážky. Toto divné období, se zatím v letošním roce nepotvrzuje,
a tak se nám celé Chlumčany krásně zelenají. Myslím, že všichni
z toho máme obrovskou radost. Ale! Zatím je dešťové vody dostatek. Nastupující teplé a suché klima to nejspíš nezastaví a neodvrátí. Již v loňském roce jsme se zamýšleli nad četností sečí,
které se budou v obci provádět. Kolik jich ročně bude a v jaké
šíři. Dnes máme Chlumčany rozdělené do několika zón s různou četností sečí. Jen pro představu, zónou č.1. je pochopitelně
náměstí, alej u hřbitova a samotný hřbitov, okolí kaple, škola a
školka, dětská hřiště. Zónou č.2. je například ulice Komenského

CO DO KONTEJNERU PATŘÍ
Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor
bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv,
kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské
sponky a další drobné kovové odpady.
CO DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
Do kontejnerů nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani
domácí spotřebiče, trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a
další objemnější předměty a jiná vysloužilá zařízení složená z
více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech
samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou
jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež
převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

a Dobřanská, nebo prostranství v bytovkách. Od pár spoluobčanů jsme dostali otázku, proč nesekáme tuhle mez, že jiné roky
se sekala a proč jsme také neposekali tuhle strouhu jako loni. Za
připomínky Vám samozřejmě děkujeme. Obecní pozemky, které byly každoročně sečené, budou i letos, akorát možná s jinou
četností, ale minimálně jednou! Nakonec bychom rádi poděkovali všem spoluobčanům, kteří udržují obecní trávníky a veřejná
prostranství z vlastních zdrojů.

Zr ušené letní akce
Každoročně jsme byli zvyklí na Chlumčanské kulturní léto, pořádané obcí Chlumčany. Ze „Dne Chlumčan“ se za pár let stala
velmi oblíbená a navštěvovaná akce, a to nejen chlumčanskými.
Vyhlášenou se stala v širokém okolí! Vloni jsme si vyzkoušeli poprvé letní kino, opět s velmi kladnou odezvou. Bohužel v letošním podivném roce se jejich reputace stala i jejich katem. Po
pandemii COVID-19, která postihla celý svět a zasáhla také naši
obec, jsme se rozhodli, celé letní kulturní léto zrušit. Možná si
někdo řekne, že panikaříme!? Možná ano, možná ne. Jako představitelé obce máme za zdraví a bezpečí spoluobčanů určitou
odpovědnost. Ale aby nebylo vše tak černé, začátkem září je již
domluvené setkání s agenturou 4PRO, kde bude načrtnut první
nástřel programu „Den Chlumčan 2021“.

Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech
Kolem Chlumčanské kaple je stále živo. Dva roky zpátky byla
v plném proudu její rekonstrukce. Úpravy, které se staly, udělaly
z kaple opravdu krásnou dominantu obce, se kterou se můžeme
chlubit. Pár týdnů zpátky jste možná zaznamenali další část její
obnovy. Dvouletá renovace zvonů dospěla ke zdárnému konci,
kdy byly úspěšně zavěšeny v její zvonici. Proces to nebyl vůbec
jednoduchý, ale vše se nakonec povedlo. Už zbývá jen zvonům
„Malému a Velkému“ popřát, ať jsou dlouhá léta slyšet do širokého okolí.
V kapli proběhl kontrolní den, kdy obec reklamovala
„flekatost“ jejích vrchních nátěrů. Můžete je vidět na severní
straně fasády a problematických místech uvnitř kaple. Se zhotovitelem jsme prošli námi připomínkované důvody. Momentálně
se testují nové alternativní druhy barev a maleb, které by naší
kapli nejvíce vyhovovaly. Věřme, že bude zvoleno to nejvhodnější řešení.
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Obec Chlumčany
00256650

105,104 tun
2 904 473 MJ

KULTURNÍ DŮM
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Den otev ř ený ch dv eří
Obec Chlumčany pořádala u příležitosti znovu otevření I. Etapy Kulturního domu Chlumčany Den otevřených dveří. Během
odpoledního programu se promítal film „Chlumčany – ve stínu
historie“, proběhla komentované prohlídka Kulturního domu
Chlumčany a dále bylo možné posedět u kávy a drobného občerstvení v nově otevřeném salonku s přilehlým barem Kulturního
domu Chlumčany.

------------------------------------

DEN
OTEVŘENÝ CH
DVEŘÍ
KULTURNÍ DŮM
CHLUMČANY
------------------------------------

8. ČERVENCE 2020
13:30

Srdečně vás zveme na
znovu otevření I. etapy
Kulturního domu
Chlumčany.

PROGRAM

13:30hod. - promítání
filmu „Chlumčany – ve
stínu historie“
15:00hod. - prohlídka
Po celou dobu bude možné 16:00hod. - promítání
filmu „Chlumčany – ve
posedět u kávy v nově
stínu historie“
otevřeném salonku.
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HRADČANY

CHLUMČANSKÉ OHLÉDNUTÍ
Část 26.
Při otev ř ení pr v ní školní budov y v obci inhalov ali v šichni přítomní pár u
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Řídící učitel Václav Hatina působil v Chlumčanech v této funkci v létech 1858 až 1865. Neznáme jeho podobu a je jen jedním
z mnoha řídících učitelů a pozdějších ředitelů, kteří tvořili školní dějiny v obci. Přec je však výjimečný. Byl to právě Hatina kdo
první usedl v přítmí své skromné komůrky ke stolu a nadepsal
první řádky právě založené školní kroniky. A vybral si k tomuto
okamžiku Nový rok 1860.
Hned v prvních řádcích rozepisuje se učitel o bídném
stavu školní budovy a vydává se do pátrání po historii její výstavby a zprovoznění. Připomeňme si, že se jednalo o vůbec první
školní budovu v naší vesnici a stála v místech dnešního zdravotního střediska. Hatina zmiňuje hraběte Schonborna, který
daroval obci veškerý stavební materiál. Ten byl složen na místě
určení v roce 1852, samotná stavba však začala až v roce následujícím a s velikými obtížemi trvala téměř tři roky. Především
nedbalá práce a časté střídání zednických mistrů bylo na vině

oddalování otevření školní budovy. Hatina kritizuje ve svých zápisech i výběr místa stavby, tedy vlhký břeh tehdejšího rybníka.
Do dokončené budovy se nakonec v zimě roku 1855 nastěhoval školní pomocník Jakub Šimána i se svou rodinou. Na
den Tří králů roku 1855 začalo se za velikého srocení občanů a
dítek slavnostně vyučovat. Šimána od rána vytápěl školní světnici co to jen šlo a výsledek se dostavil. Když se započali všichni
účastní trousit do místnosti, byli pohlceni hustými výpary z ještě
vlhkých omítek.
V jarních měsících byl na školní budovu vyveden
velkolepý nápis a pod ním zřízeny sluneční hodiny. Škola na
chlumčanské návsi se přes všechny své nedokonalosti stala okamžitě neodmyslitelnou dominantou vesnice a je ústředním motivem četných historických pohlednic.
Ladislav Bechyňský

SPORTOVNÍ RUBRIKA
VICTORIA TALENT ACADEMY
Vážení spoluobčané,
jako v každém čísle Vám přináším přehled toho, co se děje v
našem spolku. I přes nepříznivou situaci spojenou s nákazou
covid-19 naše taneční škola obnovila svoji činnost již 11.5.2020.
Tréninky probíhají v omezeném provozu, než tomu bylo v době
před karanténou, tedy plzeňské a dobřanské tréninky nebyly znovu otevřeny a všechny naše věkové kategorie trénují v
Chlumčanech. Novinkou také je spuštění našich nových webových stránek, které naleznete na adrese www.victoriatalent.cz
21.6.2020 proběhlo závěrečné taneční vystoupení Summer Dance Academy 2020 v Plzni v hale TJ Slavoj. Zúčastnily se všechny
naše taneční týmy a celkem se sešlo přes 150 návštěvníků.

Součástí akce byla stejně jako loni také dětská choreografická
soutěž, do které se v letošním roce přihlásilo celkem 13 choreografií. V mini kategorii se umístila na 1. místě za sólo Natálie
Kučerová, na 2. místě za sólo Alžběta Vávřová a na 1. místě za
dance show Tereza Krsová, Simona Krsová a Rozálie Růžičková.
V dětské kategorii- dance art zvítězilo trio Michaela Baštařová,
Nella Nykoljuková a Nela Traxmandlová, na 2. místě se umístilo
trio Karolína Kučerová, Vendula Pluhařová a Lucie Pluhařová a
na 3. místě potom duo Viktorie Vokáčová a Michaela Baštařová.
Na prvním místě v kategorii dance show se umístilo duo Michaela Režová a Ema Soukupová. Do juniorské kategorie bylo přihlášeno celkem 6 choreografií. 1. místo v sólové choreografii získala Monika Štichová a na 2. místě se umístila Anna Kabátová.
V malých formacích zvítězilo duo Štěpánka Doubková a Daniela
Kaslová, na 2. místě se umístilo trio Simona Drncová, Tereza
Kopřivová a Linda Kopřivová a na 3. děleném místě se umístilo duo Barbora Kripnerová a Štěpánka Doubková a trio Kateřina
Baumruková, Tereza Švábová a Barbora Kripnerová.
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K vidění byly jak choreografie, které byly připraveny na soutěžní
sezonu, tak i další choreografie v jiných stylech, než jsme byly
doposud zvyklé tančit. Do trenérského týmu jsme oficiálně přivítaly Elišku Nechutnou, která od září povede své vlastní taneční
hodiny a děti se na ni mohou těšit také na našem letním soustředění. Naše tanečnice jsme na závěr sezony ocenily diplomy a dostaly také reprezentační tílka Victoria Talent. Tímto bych chtěla
moc poděkovat Vendule Vávřové – Reklamní potisk, za návrhy i
realizaci. Poděkování neminulo ani naše trenérky a vedení, které
stejně jako děti dostaly dárky a květiny.

Moc děkujeme všem dětem, co se nebály vystoupit. Všechny
choreografie byly nádherné a my jsme byly moc pyšné, že Vás
máme v naší taneční škole.

Na závěr bych ráda pozvala děti, které by rádi byli naší součástí
od nového šk. roku, aby dorazili i s rodiči 6.9.2020 na nábory do
našich tanečních i soutěžních týmů, viz plakát níže. Moc se těšíme na všechny nově příchozí i na naše stávající tanečnice. Přeji
Vám krásné prožití letních prázdnin, pokud možno bez omezení, kterými jsme si všichni museli od začátku roku projít.
Daniela Pfeiferová
předsedkyně spolku

TENISOVÉ AKTUALITY
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V minulém „koronavirovém“ příspěvku jsem čtenáře občasníku
jménem chlumčanských tenistů informoval o zrušení některých
plánovaných jarních akcí, ale zároveň jsem vyjádřil přesvědčení, že po uvolnění omezujících zdravotních opatření bychom se
mohli vrátit do normálního sportovního režimu někdy v průběhu července. Jsem rád, že tento odhad se ukázal jako příliš pesimistický a že jsme mohli na tenisové kurty vyběhnout podstatně
dříve. Brzy po zrušení soutěže družstev neregistrovaných tenistů
- okresního Davis Cupu jsme došli k názoru, že tuto oblíbenou
soutěž bude třeba nahradit alespoň částečně. Proto jsme vymysleli a koncem května zorganizovali celodenní exhibiční utkání 2
družstev o Pohár Chlumčan a poté již v obvyklém termínu následoval tradiční turnaj pro dětí ZŠ. Podrobnější informace o těchto
2 akcích - viz níže.

hopřát k výhře úspěšnějšímu B-týmu, který si v premiéře Poháru
Chlumčan odnesl zasloužené vítězství poměrem 8:5. Tato akce
se podle kladného ohlasu všech zúčastněných může stát další
vydařenou akcí s přesahem do dalších let.

Výsledky jednotlivých zápasů:

Ex hibiční utk ání o pohár Chlumčan
Inspirací pro exhibiční utkání 2 družstev o Pohár Chlumčan byl
formát oblíbeného Laver Cupu tenistů mezi Evropou a Amerikou. Základ 2 družstev vytvořili hráči obou daviscupových týmů
v čele s kapitány Michalem Marákem (A-tým) a Miroslavem Švátorou (B-tým). Utkání se uskutečnilo 30.5.2020 a setkalo se s nečekaným zájmem, když se jej zúčastnilo celkem 20 hráčů - po 10
v každém týmu, včetně 4 žen, což umožnilo odehrání 13 zápasů
v singlu mužů, deblu mužů, deblu žen a smíšených dvojic. Mírně favorizované A-družstvo ztrácelo od samého začátku a přestože postupně snižovalo nepříznivý stav, muselo nakonec pobla-

Tur naj dětí zák ladní školy
V pořadí již 22. ročník dětského turnaje pro žáky do 15 let, pořádaný tenisovým oddílem a ZŠ v Chlumčanech, se letos uskutečnil 20.6.2020. S ohledem na dozvuky koronaviru, kdy žáci

1. stupně ZŠ se neúčastnili pravidelné výuky, bylo velmi obtížné
provést potřebnou propagaci akce přímo ve škole. Nakonec se i
přes velmi nepříznivé počasí (vytrvalé mrholení po většinu dne)
dostavilo alespoň 5 statečných, kteří se i s těmito náročnými
podmínkami dokázali poprat.
Mezi dívkami z 8. třídy byla nejlepší Anna Dvořáková, která porazila obě své soupeřky bez ztráty gamu Chlapci si zahráli na 2
vítězné sety, v nichž byl starší Jan Volf (7. třída) úspěšnější než
jeho o 3 roky mladší bratr Tomáš.
Pořadí dívek:

Chlapci:
Jan Volf - Tomáš Volf 6:0, 6:0
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Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany
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