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ZDARMA do Vašich schránek

Vydává obec CHLUMČANY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
navazuji na minulý občasník, ve kterém jsem
slíbil, že se v dalším vydání vrátím podrobněji
k investicím.
Jak asi všichni víte, v současné době jsou již
v plném proudu tři velké investiční akce. Na
první dvě, které spolu velice úzce souvisí (zateplení mateřské školy a obecního úřadu), proběhlo výběrové řízení již v prosinci minulého
roku. Vítězná firma nastoupila již v polovině
ledna. Obě akce doposud probíhají.
Třetí investicí je zateplení nové budovy ZŠ,
spojovacích chodeb a tělocvičny. Po lednovém výběrovém řízení nastoupila firma na
začátku února. Součástí této investice bude
také výměna sklobetonových konstrukcí na
schodišti. Budou nahrazeny novými neotevíratelnými plastovými okny. Také zbývající stará
dřevěná okna u spojovacích chodeb budou
vyměněna. Zatepleny budou také střechy nad těmito chodbami a nad tělocvičnou. K této akci se úzce
váže statická stabilizace budovy
tělocvičny. Dle
návrhu statika
se budova stáhla
ocelovou žárově
pozinkovanou
pasovinou ve
třech pruzích,
kotvenou do
stěn
hmoždinkami. K již
existující nářaďovně bude

nově přistavěna ještě jedna místnost, která
bude také propojena se stávající tělocvičnou
a také bude plnit funkci nářaďovny. Všechny
tyto přístavby a úpravy by se tak měly schovat do ucelené zateplené fasády nové budovy,
spojovacích chodeb a tělocvičny.
Avšak největším problémem, který nastal
u všech třech akcí, je výběr barevnosti fasád
a jejich členění! Co člověk, to jiný úhel pohledu,
jiný návrh na členění fasády, na barevné řešení.
A nebojím se to nazvat až anarchií, co někteří
jednotlivci dovedou vytvořit a vehementně
prosazovat, jako jediný ten nejsprávnější návrh na barevné pojetí a řešení. Tak doufejme,
že konečné rozhodnutí o barevnosti a členění
fasád bude „to“ správné a snad i líbivé!
Jiří Kučera
starosta

Svá životní jubilea
v letošním roce
oslavili a oslaví
V dubnu

Jaroslava Petelová
Hana Honzová
Jaroslav Petr
Marie Kaslová
Anna Drlová
Aloisie Krátká
Jiřina Václavíková (U Keramičky)
Josef Deraha (U Keramičky)
Jaroslava Veinfurtová
Jaroslava Pružincová
Jiřina Kalinová
Františka Böhmová (Hradčany)
Jarmila Videmanová

V květnu

75 let
75 let
80 let
80 let
81 let
81 let
82 let
83 let
83 let
85 let
89 let
92 let
94 let

Vlasta Rostásová
75 let
Josef Markovič
81 let
Libuše Majerová
82 let
Marie Koskubová (Hradčany)
83 let
Antonín Kozák
83 let
Libuše Mašátová
83 let
…pokračování na str. 2 Ü
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Omluva redakce

V Chlumčanském občasníku z prosince 2014
číslo 43, došlo redakční chybou k tomu, že
v rubrice „Chlumčanská ohlédnutí“ část 12 –
Sametová revoluce 1989 – nebyl příspěvek
od autora Ladislava Bechyňského vytisknut
v celkové podobě, v jaké byl redakci zaslán.
Tímto se autorovi omlouváme s ubezpeče-

Životní jubilea

ním, že si jeho přínosu pro obecní zpravodaj velice vážíme a do budoucna bude naše
snaha směřovat k tomu, abychom se podobných chyb vyvarovali. Omluva patří také vám,
našim čtenářům, a protože jste tímto byli
ochuzeni o závěrečnou část již zmiňovaného
příspěvku, bude v tomto čísle celý příspěvek
vytištěn ještě jednou.
Redakce

Û…pokračování ze str. 1
Vlasta Říhová
Amália Navrkalová
Miroslav Svoboda
Václav Palma
Ludmila Žikešová
Vlasta Sladká
Květa Přibáňová
Alžběta Valentová
Libuše Křenová

83 let
83 let
83 let
84 let
85 let
86 let
88 let
88 let
94 let

V červnu

Helena Hirschová
Blažena Havelková
Ján Arvaj
Miroslav Úbl
Věra Böhmová (Hradčany)
Zdeňka Jaklínová

CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ

část 12. – SAMETOVÁ REVOLUCE 1989
Na sklonku roku 2014 si připomínáme výročí SAMETOVÉ REVOLUCE. Uplynulo dvacet pět
roků od zásadních společenských změn v naší novodobé historii. Pamětníci vzpomínají
na jména aktérů, na usměvavé a nevyspalé tváře studentů. Vzpomínají na stávkové
výbory, na trikolory v klopách kabátů a v neposlední řadě na nenadálou vlnu lidské,
občanské pospolitosti. Ti později narození snad naslouchají a chtějí se dovídat.

80 let
80 let
80 let
83 let
87 let
89 let

Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás

Vzpomínáme!

V lednu

Anna Dvořáková
Drahoslava Malásková

V únoru

Alena Mrázová
Ludmila Tomíčková
Drahoslava Hodinková
František Albl
Jiří Šebek

V březnu

Václav Hrdoun
Josef Chmelík

69 let
85 let

46 let
80 let
82 let
76 let
75 let

78 let
87 let

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

Na křídlech ledového listopadového větru
roku 1989, mezi prvními sněhovými vločkami,
snesla se revoluce také do chlumčanských ulic.
Bylo to tiché, klidné a snad i opatrné. Ano, bylo
to sametové. První krůčky právě započatého
revolučního procesu nebyly v Chlumčanech
nijak razantní. Socialistický normalizační experiment přeci jen trval dvacet let. Lidé si dávno
uvykli vystačit s tím, co je. Národ chatařů
a chalupářů. Za zdmi Chlumčanských keramických závodů (CHKZ) je oddíl Lidových milicí.
Komunistická moc dala těmto oddílům zbraně
k ochraně socialistického zřízení a majetku. Do
Chlumčan přijíždí skupina studentů. Debatují
s představiteli Místního národního výboru
(MNV), předávají prohlášení, letáky, plakátky.
K žádné násilné konfrontaci nedochází. Část
zaměstnanců místních Chlumčanských keramických závodů se dne 27. 11. 1989 připojí
k výstražné generální stávce. Zaměstnanci závodu Porobeton se připojují symbolicky.
Pamětníci se shodují a uvádí to i kniha
„Chlumčany a jejich obyvatelé“, že Občanské
fórum (OF) je v Chlumčanech ustaveno dne
13. 12. 1989. Tato dočasná revoluční platforma
tedy ve vesnici vzniká až měsíc po pražských
událostech, kdy byly násilím potlačeny studentské pochody. Na prvních jménech, osobnostech chlumčanského OF, se pamětníci
shodují celkem přesvědčivě. Shodně uvádějí
pana Karla Říhu (Na závisti), pana Luboše Ka-

báta a pana Václava Bártu
(Dlouhá ulice). V následujících týdnech a měsících se již profilují další
spoluobčané a můžeme
doplnit například pana
Karička, pana Jana Štolbu,
pana
Václava
Kozla,
Ing. Výrubka, paní Martu
Kozákovou, pana Ivana
Markoviče, Jiřího Lucáka,
Květu Fořtovou, Petra Levoru, Petra Holýho, paní
Libuši Regnerovou a další.
Mnozí se stanou poslanci
za OF v budoucích komunálních volbách, ale to
přeci jen předbíháme.
OF svolává občany do kulturního domu. Je
prosinec 1989. Schází se přibližně 300 až 350
osob. Na setkání je debatováno o současné
společenské situaci a představitelé chlumčanského OF se snaží, společně s občany, sestavit jasný program. Účastníci setkání se shodují na nutnosti dialogu s představiteli MNV
o okamžitém zapojení členů OF do aktivního
vedení obce. 14. 12. 1989 jsou představitelé
OF po hlasování pléna MNV přijati do obecní
rady. Stmelovacím prvkem aktérů OF se od
samého počátku a nutno říci, že na popud
stovek chlumčanských občanů, stává razantní
vystupování proti dostavbě a zprovoznění
agrochemického podniku v bezprostřední
blízkosti obce. Projekt, který byl obci vnucen
státní mocí na konci osmdesátých let, budí
v občanech obavy. Stavba je v podstatě před
dokončením. V objektech mají být skladovány
a manipulovány agrochemikálie, které mají být
vesnicí dále rozváženy do dalších meziskladů.
Na popud OF je v obci podepisována petice,
kterou nakonec parafuje více jak 1000 obyvatel Chlumčan. Stavbu se nakonec opravdu podaří zastavit a agrochemický podnik své brány
v obci nikdy neotevře. Dnes se v tomto areálu
nachází dřevovýroba (pod fotbalovým hřištěm
směrem na Dobřany).
Aktivně představitelé OF vystupují na podporu Václava Havla. Po obci jsou opakovaně
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roznášeny letáky, podporující svým textem
jeho kandidaturu na presidentský úřad. Ve
vývěsních skříňkách po obci se pravidelně
objevují nejrůznější prohlášení a revoluční
materiály.
V pátek 5. 1. 1990 probíhá v místní základní škole podpisová akce zaměstnanců
na vyjádření důvěry svým nadřízeným. Důvěra se vyjadřovala školním inspektorům,
vedoucím pracovníkům odboru školství
a pochopitelně také samotnému vedení
školy. Organizátorem této podpisové akce
je učitel Václav Taišl. Dosavadní ředitel školy,
Ing. Josef Šiška, ve své funkci zůstává.
V krizi se vlivem listopadových událostí
pochopitelně ocitá místní organizace Komunistické strany Československa (KSČ).
Organizace zaznamenává úbytek řadových
členů, kteří tzv. pokládají své stranické legitimace. Zároveň se neustále začínají měnit
jména ve vedení výboru KSČ. Již v prosinci
odstupuje z předsednické funkce pan V. Benedikt, 16. 1. 1990 odstupuje místopředseda
Zd. Hodan. Následují i někteří řadoví členové
výboru, například pan Bárta, pan Kastner, pan
Majer. Dne 23. 1. 1990 je výbor KSČ doplněn
o pana Josefa Dohnála. Setrvávají Ing. Josef
Šiška, Ing. Karel Vodička, pan Václav Ziegler,
pan Václav Rež, pan J. Semerád.
MNV je i nadále vedeno starostou, panem
Karlem Fládrem. V Chlumčanech se po naléhání ze strany OF několikrát koná tzv. kulatý
stůl. Představitelé OF požadují především
výměny členů komisí, které pracují při MNV.
Požadavky OF se opakovaně daří prosadit.
Na jaře 1990 se v řadách OF začínají aktivněji
prosazovat pan Antonín Kozák a pan Stanislav Tichý. Stanislav Tichý zároveň důrazně
vystupuje proti nástupu odvolaného školního
inspektora Oldřicha Rejlka do místní základní
školy. Situace ve škole je vyhrocená již od začátku měsíce února 1990, kdy rodiče žáků II. B
nesouhlasí s častým střídaním vyučujících
v této třídě.

Dne 29. 3. 1990 je do kulturního domu svoláno mimořádné zasedání. Představitelům
MNV je oficiálně předán podpisový arch proti
dostavbě agrochemického podniku. Současný

Naše vzpomínání se chýlí ke konci. Dne
24. 11. 1990 se v Chlumčanech konečně konají
svobodné komunální volby. Počet zastupitelských mandátů vypadá takto: 8 křesel OF,
4 křesla KSČ, 3 křesla ČSSD. Opomíjenou zajímavostí těchto voleb je bezesporu kandidatura strany Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československé, která obdrží 191
hlasů a zůstává tedy bez mandátu.

stav chlumčanských poslanců je v poměru 16
KSČ, 19 OF, 16 bezpartijních.
Pod vlivem revolučních měsíců se v Chlumčanech objevuje nový politický subjekt. V pátek 6. 4. 1990 je v obci na ustavující schůzi
založena Československá sociální demokracie
(ČSSD). Aktéry těchto událostí se stávají pan
Oldřich Vavruška, pan Pavel Bednář a pan Stanislav Kabát. ČSSD do svých řad přijme několik
desítek členů a připravuje se na volby do zastupitelstva obce.
Přichází jaro roku 1990 a v Chlumčanech se
chystají první polistopadové oslavy osvobození našeho regionu americkou armádou.
Iniciativu plně přejímají zástupci OF a ČSSD.
Na terase kulturního domu vyhrává muzika,
připraveny jsou stánky s občerstvením. Dostaví se asi 300 spoluobčanů. Ve slavnostním
průvodu je nesen věnec k pomníku na místní
náměstí a poprvé od roku 1948 rovněž vlajka
USA. Slavnostní projev čte představitel OF pan
Antonín Kozák. (Přilehlé fotografie jsou právě
z těchto oslav.) Oslavy se odehrávají 5. 5. 1990.

Prvním starostou obce v novém historickém
období byl zvolen pan Antonín Kozák.
Ladislav Bechyňský
(Všechny informace obsažené v tomto příspěvku vycházejí za zápisů schůzí výboru KSČ
v Chlumčanech, dále z knihy „Chlumčany a jejich obyvatelé“ vyd. 1999, z osobních vzpomínek pamětníků a osobních zapsaných vzpomínek pana Josefa Šišky).
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část 13. – KDY PŘIJEDE KAREL GOTT DO CHLUMČAN?
Karel Gott je dozajista naším nejznámějším
hudebním interpretem. Narodil se v Plzni,
žije v Praze, rád maluje obrazy, hovoří plynule a velice dobře německy, drží patrně
nedostižný rekord v počtu získaných tuzemských ocenění, poslední svatba populárního
umělce se odehrála v USA. Ano, všeobecné
informace, které zná v podstatě většina naší
populace. Ale co například rodokmen Karla
Gotta? A když napíšeme, že mistr pochází
z linie chlumčanských Gottů? Potvrzeno!
Předci Karla Gotta přichází na české území
na začátku 17. století a usídlují se na Rokycansku. Rodina rakouských hospodářů se
zabydluje v Litohlavech, odkud část rodiny
doputuje do Chlumčan. A právě z chlumčanské větve rodu Gottů náš populární zpěvák
pochází.
Rodina Gottů žila v Chlumčanech kontinuálně téměř 200 let. Jejich stavení č. p. 36 se nacházelo v návrší pod pozdější kaplí, semknuto
mezi ostatní domky na jižní stráni. Jen několik
metrů pod stavením probíhala původní cesta

na Plzeň. Jak to na vesnicích bývalo, mnohé
domky si místní pojmenovali po prvních majitelích, nebo po profesích, které jednotliví
majitelé prováděli. V místě původního domku
rodiny Gottů se ještě na začátku 20. století říkalo U Němců, což zcela jasně poukazuje na
původ rodu.

Chlumčanští Gottové byli klasickými domkáři a v rodu nacházíme taková povolání jako
tesař, hajný, kupec.
Zdeněk Holý ve své knize CHLUMČANY A JEJICH OBYVATELÉ (vyd. 1999) uvádí, že vyhledal v matrikách a v různých registrech celkem
32 nositelů příjmení Gott, žijících v Chlumčanech. Poslední nositel tohoto příjmení umírá
v Chlumčanech v roce 1840. V Chlumčanech
zůstává žít Marie Anna Gottová, která však
svatbou s Ondřejem Mayerem, ovčáckým pacholkem ze Dnešic, o své příjmení přichází.
Mužská linie rodu se definitivně přesune
do Plzně, kde se v roce 1939 narodí Karel.
Domek rodiny Gottů již v Chlumčanech
nenalezneme. Z původní stodoly však vzniklo
obytné stavení, které stojí v obci dodnes. Také
silnice na Plzeň se dnes klikatí jiným prostorem. Zajímavostí pro nás zůstává, že Karel Gott
si nechal vypracovat rodokmen svého rodu
a sám si jej posléze výtvarně ztvárnil. Chlumčany se zde objevují celkem u osmi jmen.
Ladislav Bechyňský
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HASIČI SE OPĚT MASKOVALI

Tradičního masopustního průvodu se i v letošním roce ujali chlumčanští hasiči. Více jak
čtyři desítky rozmanitých masek opustilo

v sobotu 21. února v dopoledních hodinách
hasičskou zbrojnici a vydaly se veselým průvodem vesnicí. Včelky, Mimozemšťané, Čerti, ale

PETR MORKES KRESLÍ CHLUMČANY
Netradiční čtení s žáky 1. třídy ZŠ v Chlumčanech se v letošním roce uskuteční v místní knihovně
a ke spolupráci byl přizván i přední český ilustrátor knih pro děti pan Petr Morkes.
Petr Morkes (nar. 1973 v Hradci Králové) je
vyhledávaným autorem v oblasti reklamní
kresby, animace, komiksu a ilustrace knih
pro děti. Jeho služeb ovšem využila například i populární rocková skupina Wohnout
ke ztvárnění jednoho ze svých videoklipů.
Nás ale nejvíce zajímá autorova tvorba pro
dětské čtenáře a ta je již od roku 2003 pevně
spjata s postavou Komisaře Vrťapky.
Knihy s oblíbeným psím detektivem se
v uplynulém desetiletí staly fenoménem
a pravidelně se brzy po svém vydání stávají
bestsellery. Morkesova dětská snivost nenechává malého čtenáře v klidu až do rozluštění poslední záhady.

A jaká že je spojitost s chlumčanskou
knihovnou a čtením s našimi prvňáčky? Na
rozšířené radě obce, konané dne 25. 3. 2015
byla odsouhlasena finanční částka na výtvarné zpracování nejznámějších chlumčanských legend do jednoho grafického
listu, který bude v budoucnu sloužit jako
titulní strana drobné skládačky pro malé
chlumčanské čtenáře. Zároveň se bude
jednat o jakési logo všech čtenářských akcí,
které jsou v budoucnu v místní knihovně
zamýšleny.

Ladislav Bechyňský

například i Komín s čapím hnízdem, tradiční
Medvědář, Opice, nebo Cikánky s živou kozou.
Fantazie ani v letošním roce naše hasiče nezradila. Všechny zúčastněné ještě doplňoval
opravdový hlídkový kůň, který díky zručnému
jezdci bezpečně uzavíral rozpustilou vřavu.
Odměnou veselým maskám bylo hned několikeré pohoštění u řady spoluobčanů ve všech
koutech obce.
SDH Chlumčany
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GEORGE THOMPSON OPĚT V CHLUMČANECH
Oslavy 70. výročí ukončení II. světové války budou jistě velkolepé. Přípravy vrcholí v největších evropských metropolích, stejně tak
i v regionech. Chlumčany mají to štěstí, že jsou již od roku 2000 pravidelně navštěvovány vzácnými hosty, americkými veterány, pamětníky
dějinných událostí.
Když v roce 2000 přivedl
místní chalupář, pan Aleš Franěk, dva sympatické hosty na
pivo do hasičské zbrojnice,
nikdo netušil, že se zrodilo
dlouholeté pevné přátelství.
Pojďme si představit v krátké
charakteristice
letošního
očekávaného hosta, pana
GEORGE THOMPSONA.
Pan George Thompson se
narodil v Arizoně, v rodině farmáře. Zde vyrůstal a nezbytně
se seznamoval s technikou,
která jej obklopovala a nakonec i zcela zásadně nasměrovala jeho život. Již ve svých
dvanácti letech si nadaný
George dokázal sestrojit malý
funkční motocykl. Ze starého
kola a motoru z benzinové
pračky. Bylo logické, že se nakonec vyučil automechanikem a v této profesi vstoupil i do
armády. Hlásil se k letectvu, ale tohoto snu mu
nebylo dopřáno. Byl vyškolen na mechanika
a opraváře tanků. Součástí pozdějšího výcviku
bylo i osvojení si řidičských dovedností nejrůznějších bojových vozidel. V armádě se George Thompson stal mechanikem 16. obrněné
divize, se kterou od února 1945 do května
1945 prošel evropskými bojišti až do Plzně. Po

osvobození Plzně byl pan Thompson se svojí
dílnou umístěn na Borská pole, kde prováděl
servis a opravy na mechanizacích zabavených
německé armádě. Zejména nákladní automobily byly poté předávány správě města, nebo
i okolním zemědělcům. Z Československa byl
pan Thompson odvelen do Německa. Do USA
se vrátil v dubnu 1946. Po svém návratu sloužil
ještě čtyři roky v armádě a potom odešel do
civilní profese jako mechanik opravář.

Velikonoční zdobení vajíček

Své letecké sny si začal plnit až
v důchodovém věku. Postavil si tři
letadla třídy ultralight a ještě na
prahu osmdesátky aktivně létal. Je
otcem tří synů.
Pan Thompson je velikým obdivovatelem a podporovatelem hasičů a jejich práce nejen v Chlumčanech, ale i v rodné Arizoně. Arizona
je často vlivem sucha sužována
rozsáhlými požáry. Farmáři jsou si
vědomi důležitosti dobrovolných
hasičů a intenzivně finančně podporují jejich stanice a nákup nové
techniky.
Plzeň navštěvuje George Thompson od roku 1991 a má velké osobní
zásluhy na vybudování památníku
„THANK YOU AMERICA“ na Klatovské třídě a na vybudování památníku 16. Obrněné divizi. V roce 2000
se společně s dalšími veterány osobně setkal
s prezidentem Václavem Havlem.
A co řekl pan Thompson na loňských oslavách v Plzni? „Poprvé jsem přijel v roce 1991
a pokaždé si to užívám. Vždy si říkám, že už to
nemůže být lepší, a pokaždé je. Hlavně, vždy
říkejte svým dětem a vnukům, co se tady před
70. lety stalo, protože my kluci ze Západu tady
nebudeme navždy.“
Ladislav Bechyňský a Aleš Franěk

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

Komise pro občanské záležitosti uspořádala ve čtvrtek
26. března 2015 velikonoční zdobení
vajíček. Akce se
konala v prostorách
hasičské zbrojnice.
Děti i dospělí si
mohli
prohlédnout
výstavu
kraslic zdobených
různými výtvarnými
technikami. Každý si
mohl vyzkoušet ozdobit
vajíčka ovesnými vločkami,
barevnými papíry, bavlnkami
nebo odlišně barevnými skořáp-

kami. Nejvíce se asi líbilo zdobení mramorováním a zdobení obarveným
včelím voskem. Poděkování
patří paní Šedivcové a Šlaufové, které nám zapůjčily
kraslice na výstavu
a paní Tiché, která
nám předvedla
ukázku zdobení
voskem. Celkem si
návštěvníci ozdobili
175 vajec a děti si odnesly
malý čokoládový dárek.
O pohoštění a příjemnou atmosféru se starali hasiči. Za to
jim patří velké poděkování.
Za KPOZ Jana Čubrová

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

Otevírací doba
Po–Pá

od 9 do 17 hodin.
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KALENDÁŘ AKCÍ V CHLUMČANECH PRO ROK 2015
DUBEN
4. 4.

Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–STŘÍŽOVICE 10.00 hod.

4. 4.

RC oHRÁTka – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ,
malování kraslic, vyrábíme z drátků, zábava – hledání zajíčka po zahradě, občerstvení od 15.00 hodin.

5. 4.

KVĚTEN
1. 5.

KPOZ – PRVOMÁJOVÝ POCHOD k rybníku „Šavlice“. Sraz účastníků ve 13.00
hodin u základní školy.

2. 5.

Oddíl badmintonu – Mistrovství ČR seniorů-veteránů v Dobřanech.

13. 6. RC oHRÁTka – táta dnes frčí – DEN OTCŮ,
pivní desetiboj, soutěže pro tatínky, děti
fandí od 17.00 hodin.

2. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „B“–
DOBŘANY 17.00 hod.

13. 6. Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–LHOTA 10.00 hod.

8. 5.

SDH Chlumčany – MÁJOVÉ POSEZENÍ
PŘI MUZICE před hasičskou zbrojnicí
spojené s návštěvou veteránů.

13. 6. Oddíl kopané – mistrovské utkání „B“–
KASEJOVICE 17.00 hod.

8. 5.

KLADENÍ VĚNCŮ
PADLÝCH.

PAMÁTNÍKU

13. 6. Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA
od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Chlumčany.

9. 5.

Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA
od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Chlumčany.

13. 6.–14. 6.
ZŠ Chlumčany – Pouťová výstava dětských prací.

9. 5.

Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–LOSINÁ 10.00 hod.

14. 6. KPOZ – pouťové setkání s dechovkou
v restauraci „U Bílé Růže“ od 16.00 hod.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
MOCHTÍN 15.30 hod.

11. 4. Oddíl kopané – mistrovské utkání „B“–
LETINY 16.30 hod.
11. 4. Chovatelé papoušků – BURZA PTACTVA
od 8.00–10.00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Chlumčany.
18. 4. Myslivecké sdružení „OBORA“ –
UKLIĎME SVĚT, úklid černých skládek
ve spolupráci se ZŠ, obcí a širokou
veřejností.
19. 4. Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
PŘEŠTICE „B“ 17.00 hod.
24. 4. KPOZ – SETKÁNÍ SENIORŮ v restauraci
„U Bílé Růže“ od 17.00 hod.
25. 4. Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–BOLEVEC 10.00 hod.
26. 4. Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
KOŠUTKA 17.00 hod.
28. 4. ŠSK ZŠ Chlumčany – Mc DONALD‘S CUP
okresní kolo v minikopané – hřiště TJ
Keramika.
28. 4. ŠSK ZŠ Chlumčany – PREVENTAN CUP
okresní kolo, víceúčelové hřiště ZŠ.
30. 4. RC oHRÁTka – ČARODĚJNICKÝ REJ od
15.00 hodin.
30. 4. SDH Chlumčany – STAVĚNÍ MÁJKY
před hasičskou zbrojnicí, občerstvení
zajištěno.
ŠSK ZŠ Chlumčany – účast v Bohemia
lize malého florbalu Plzeňského kraje
pro mladší žáky. Pořadatel Radnice.

ČERVEN

K

10. 5. Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
CHANOVICE 17.00 hod.
12. 5. ŠSK ZŠ Chlumčany – pohár Rozhlasu atletických družstev okresní
kolo – Přeštice.
16. 5. Oddíl kopané – mistrovské utkání „B“–
LOSINÁ 17.00 hod.
24. 5. Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
STRÁŽOV 17.00 hod.
30. 5. Oddíl kopané – mistrovské utkání DOROST–KASEJOVICE 10.00 hod.
30. 5. RC oHRÁTka – slavíme DEN DĚTÍ, divadelní představení. Začátek v 15.00
hodin.
30. 5. Oddíl kopané – mistrovské utkání „B“–
RADKOVICE 17.00 hod.
30. 5. SDH Chlumčany – DĚTSKÝ DEN.
ŠSK ZŠ Chlumčany – účast v Bohemia
lize malého florbalu Plzeňského kraje
pro mladší žáky – pořadatel Plzeň.
KPOZ – ZÁJEZD. Termín bude upřesněn
na základě výsledku ankety z podzimního „SETKÁNÍ SENIORŮ“.

7. 6.

Oddíl kopané – mistrovské utkání „A“–
SPÁLENÉ POŘÍČÍ 17.00 hod.

20. 6. SDH Chlumčany – HASIČSKÁ SOUTĚŽ.
20. 6. Myslivecké sdružení „OBORA“ – MYSLIVECKÝ DEN areál myslivny od 18.00
hodin.
23. 6. ŠSK ZŠ Chlumčany – malý florbal,
okresní kolo – tělocvična ZŠ.
24. 6. ŠSK ZŠ Chlumčany – mini florbal, okresní
kolo – tělocvična ZŠ.
25. 6. ŠSK ZŠ Chlumčany – SPORTOVEC ROKU
2015, slavnostní vyhlášení výsledků –
tělocvična ZŠ.
25. 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE od 19.00 hod.
Klub biatlonu – Region. závod ČP v letním biatlonu, bude upřesněno.
ZŠ Chlumčany – Letní koncert CHDS Rarášci a Tamtamy v kapli.

Chlumčanský občasník

7

Rekonstrukce fasád

Chtěla bych se podělit se svými spoluobčany
o vzhledu naší ulice a to ulice Nové Sídliště
v Chlumčanech. Je zajímavá tím, že polovina
ulice je obecního úřadu a ta byla již zrekonstruovaná a druhá polovina jsou byty v osobním vlastnictví. Majitelům bytů to nedalo,
a proto se pustili do rekonstrukce, i když
začátky nebyly jednoduché s jednotlivými
majiteli bytů. Na fotografiích vidíte, jak vypadala ulice před rekonstrukcí a jak vypadá
dnes. Myslím si, že jsme udělali veliký kus
práce na zvelebení naší obce. Jen jedna věc
nám ještě narušuje vzhled ulice a to jsou přístřešky na kontejnery komunálního odpadu,
ale bylo nám přislíbeno obecním úřadem, že
též dojde k rekonstrukci.
Za společenství vlastníků Marie Stuchlová

Vážení spoluobčané
V úterý 17. března by se dožil 55 roků člověk, jehož
jméno jistě bude hodně říkat
zvláště všem dříve narozeným
a o němž i ti podstatně mladší
již také určitě někdy slyšeli vyprávět. Tím člověkem není nikdo jiný, nežli malíř, ilustrátor,
skladatel a hudebník PETR
GIBSON LEVORA, který je
mimo jiné také autorem loga
tohoto našeho zpravodaje.
Věnujme tichou vzpomínku
člověku, který nám v září letošního roku bude chybět již
neuvěřitelných devět let.
Redakce

55

Volné chytání ryb
„Na Hrázi“
pro rok 2015
Spolek chlumčanských rybářů připravil
pro veřejnost volné chytání
ryb „Na Hrázi“ vždy v neděli
v těchto termínech:
3. 5. 2015
24. 5. 2015
14. 6. 2015
5. 7. 2015
26. 7. 2015
16. 8. 2015
6. 9. 2015
27. 9. 2015
Srdečně zveme celou veřejnost.
Za spolek chlumčanských rybářů
Martin Vytisk
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USNESENÍ Č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 8. ledna 2015 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
A) Schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva ze dne 8. 1. 2015.
2. Smlouvu o dílo na zateplení budovy základní školy Chlumčany se společností MOREZ stavební s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň za cenu
5 261 777,36 Kč včetně DHP.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení (přípojka) se společností RWE GasNet, s. r. o. a společností RWE Distribuční služby, s. r. o. na pozemky p. č. 1093, 1092 v k. ú. Chlumčany u Přeštic v ulici Na Kovárně k nemovitosti č. p. 110.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce na pozemky p. č. 1393, 1396, 1402, 1391/2 vše v k. ú.
Chlumčany u Přeštic v lokalitě horní části Komenského ulice k nově budovaným stavebním pozemkům na pozemku p. č. 1390/1 ve vlastnictví investiční společnosti Amista, a. s.
5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku 1059/1 PK k pozemku st. 927 v k. ú.
Chlumčany u Přeštic se společností ČEZ Distribuce, a. s.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene s Českými drahami, a. s. na pozemek p. č. 1699 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro umístění a užívání chodníku k zastávce ČD.
B) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.

Usnesení schváleno:
pro:		
hlasovalo 13
proti:		
0
zdrželo se:		
0

přítomných

USNESENÍ Č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 31. března 2015 od 19.00 hodin
v přísálí kulturního domu v Chlumčanech.
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 31. 3. 2015.
Zprávu z mezidobí od 17. 12. 2014 do 31. 3. 2015.
Zprávu starosty.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Chlumčany za výkon funkce dle nařízení vlády č. 247/2015 Sb. ze dne 16. března 2015 s platností od
1. 4. 2015.
5. Zadání Územního plánu sídelního útvaru Chlumčany.
6. Smlouvu o dílo na zhotovení přístavby nářaďovny u tělocvičny základní školy Chlumčany se společností MOREZ stavební s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27,
318 00 Plzeň za cenu 628 815,38 Kč včetně DHP.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení se společností RWE GasNet, s. r. o. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. na pozemky
p. č. 1044/2, 1326 a p. č. 1517 dle KN v k. ú. Chlumčany u Přeštic v ulicích Svatopluka Čecha a Na Výsluní (lokalita Na Nivách).
8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-0002465/1/VB se společností ČEZ Distribuce na pozemky p. č. 1040/2 a 1867 v k. ú. Chlumčany u Přeštic v ulici Svatopluka Čecha a Náměstí B. Kašpara.
9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce a smlouvu o právu provést stavbu se společností SAG
Elektrovod na rekonstrukci vedení NN v Nerudově ulici na pozemcích PK 695/16, PK 695/17, PK 695/37 a 695/17 KN v k. ú. Chlumčany u Přeštic.
10. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce a smlouvu o právu provést stavbu se společností SAG
Elektrovod na rekonstrukci vedení NN v Boční ulici na pozemcích PK 1021/10, 96/2, 1040/2, st. 272 v k. ú. Chlumčany u Přeštic.
11. Záměr možného prodeje nebo směny částí obecních pozemků p. č. 1316 a p. č. 984/5 za pozemek p. č. 984/10 dle PK o výměře 134 m2 ve vlastnictví manželů
Kozákových, Družstevní 282, Chlumčany.
12. Záměr odkupu pozemků ve východní části Lukavické ulice, mezi sídlištěm a polní cestou vedoucí z Lukavické ulice do lesa Háj od vlastníků ochotných o prodeji jednat.
A)
1.
2.
3.
4.

B) Bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti MLK Chlumčany za rok 2014.
C) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.

Usnesení schváleno:
pro:		
hlasovalo 13
proti:		
0
zdrželo se:		
0

přítomných

Chlumčanský občasník
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Z činnosti oddílu badmintonu, leden–březen 2015!
Rok 2015 zahájili badmintonisté časně. Již 9. ledna proběhla výroční konference oddílu v jeho klubovně! Za účasti několika hostů proběhla
schůze trochu jinak než v restauraci u Šlajsů, ale vše bylo tak, jak být má. Oceněni byli v kategorii žáci Viktorie Dvořáková, za dorost Jana
Baxová a badmintonistou r. 2014 se stala mezi dospělými Zdeňka Bártová! V družstvech pak celek dospělých „A“. Všem oceněným ještě
jednou blahopřejeme a gratulujeme!
Od ledna se kromě několika turnajů, kde se
dařilo hlavně Z. Krausové a P. Kovaříkovi, hráli
převážně mistrovské utkání a zde je přehled
výsledků posledních dvou kol: K. Chlumčany „A“–S. Doubravka 7:1, Jupiter Plzeň
5:3, Sp. Chrást 7:1! Body: 6 × D. Kabát, R. Takáč, 5 × Z. Krausová, M. Takáč, 3 × V. Štengl, P. Kovařík a 2 ×
M. Vaněčková!
K. Chlumčany „B“–Jupiter 4:0,
S. Doubravka 4:0, Z. B. Klatovy 3:1
a B. Hora 2:2! Body: 7 × J. Vaněček, 5 ×
P. Pitter, 4 × Z. Bártová a H. Fládrová!
K. Chlumčany „C“–B. Hora 0:4, Jupiter
0:4, Z. B. Klatovy 2:2 a S. Doubravka 2:2!
Body: J. Dobrovolný 3 ×, V. Kukaňová 2 ×
a M. Uhlík 1 ×!
Družstvo dospělých „A“ i „B“ vyhráli
tedy základní část soutěže a šli do
play-off z těch nejvýhodnějších
pozic!
Play-off 2015!
Play-off se hrálo 21. 3. 2015
v Dobřanech, v tenisové hale, tedy
pro celek „A“ tréninkové místo!
V semif. se družstvo „B“ utkalo
se Sokolem Doubravka a porazili je 3:1, když bodoval mix
J. Vaněček–Z. Bártová, dvouhra
H. Fládrové a čtyřhra mužů J. Vaněček–P. Pitter! Všichni zahráli
Pohár: Ocenění 1. místa družvýborně a postoupili do finále,
stva „A“
kde je čekal Jupiter Plzeň!

Předání ceny: Jedna z vítězů v Klatovech – Linda Štichová
Po nich sehrálo semifinále
i naše „Áčko“ a i to postoupilo
do finále, když přehrálo Spartak
Chrást 5:3! V utkání bodoval náš
mix D. Kabát–Z. Krausová, čtyřhry D. Kabát–M. Takáč a Z. Krausová–M. Vaněčková! Dva body
přidali ve dvouhrách bratři
R. a M. Takáčovi, všichni hráči tak

potvrdili výsledky ze základní části a ve finále
je čekal Slavoj Plzeň!
Nejdříve nastoupilo ke svému finále
dr. Ker. Chlumčany „B“ a neměli to vůbec lehké,
proti silné sestavě Jupiteru Plzeň totiž nenastoupil zraněný p. Pitter a my prohrávali 0:1.
V úvodu však ukázal náš mix J. Vaněček–Z. Bártová, proč je po tři roky neporažený a i přes
…pokračování na str. 10 Ü

Společná žáků: 18 našich žáků se zůčastnilo turnaje v Klatovech a téměř všichni byli na stupních vítězů!
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AUTO PLUS – VEIT PAVEL
Boční 46, Chlumčany, 334 42
• OPRAVY vozů všech značek
a prodej náhradních dílů
• KLIMATIZACE plnění, opravy, desinfekce
• DIAGNOSTIKA a servisní prohlídky
všech vozidel
• PNEUSERVIS kompletní služby,
prodej pneu za internetové ceny
• PŘÍPRAVA a zajištění STK + EMISE
• VYŘÍZENÍ pojistných událostí včetně
autoskel a zapůjčení náhradního vozidla
• POJIŠTĚNÍ vozidel
(příklad: Fabia 1.4 za 1 220 Kč,
Octavia diesel 1.9 za 1 550 Kč)
možnost kalkulace a uzavření na
WWW.AAPP.CZ
Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

• čištění interiéru automobilu
+ čištění koberců a čalouněného nábytku,
kvalitním strojem Kärcher
(mokré strojové čištění).
Možnost zakoupení dárkové poukázky
Kontakt: 777 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

• zabezpečení objektů a vozidel
– bezplatná konzultace a cenová nabídka
Záruka na práci 5 let
od certifikované montážní firmy,
daňový doklad, včetně DPH.
Systém je plně modulární,
nabídku na požádání rád zpracuji.
Doprava po Plzni a okolí je zdarma.
Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

ZAHRADY

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

Společná hráči „A“: Vítěz OP. sk. „B“, zleva stojí P. Kovařík, M. Takáč, R. Takáč a D. Kabát, klečí Z. Krausová a M. Vaněčková
Û…pokračování ze str. 9
úvodní prohraný set, svého soupeře nakonec
přehráli. Ihned po hodinové bitvě musel nastoupit ke dvouhře opět J. Vaněček a svému
mladému soupeři nedal přesto žádnou šanci
a my šli do vedení 2:1! Na kurt nastoupila potom naše H. Fládrová a mohla rozhodnout!
V nervy drásajícím 3setovém zápase to dokázala, když ukázala nejen svoji kvalitu, ale
i srdce a tak jsme se mohli všichni radovat
z třetího po sobě získaného titulu Oblastního
přeborníka skupiny „M“, pro naše „Béčko“ a byl
to úspěch zcela zasloužený a cenný i o to, že
do hry nezasáhl po celou sezonu náš nejlepší
hráč A. Majer!
No a po této naší radosti šel do finále další
náš celek a to Ker. Chlumčany „A“!
I toto finále začalo mixem a 3setovou výhrou našeho páru D. Kabát–Z. Krausová – nadřeli se. Na to vyhrála naše 1. čtyřhra R. Takáč–P. Kovařík, ale ženy prohrály a to jak
čtyřhru, tak i dvouhru (za Slavoj hrála bývalá
nedávná ligová hráčka)! Do vedení nás poslaly opět dvouhry R. a M. Takáčů, zejména
Michal si na 3. sety užil, ale nakonec byl lepší
a tak o všem rozhodovala až závěrečná čtyřhra
naší dvojice D. Kabát–M. Takáč a byl to opět
nelítostní boj, boj o 1. místo, které přece jen
uhráli naši hráči a tak mohla propuknout další
chlumčanská radost! Vyhráli jsme 5:3! Všichni
naši hráči a hráčky zaslouží plné uznání a za
výkony je jim třeba poděkovat, protože tenhle
úspěch jim vloni unikl až v nastaveném finále,
navíc si tímto vítězstvím a 1. místem zajistili
právo účasti v nejvyšší Oblastní soutěži družstev, ale o tom se ještě rozhodneme později,
nyní slavíme a víme, že Oblastní přeborník
Západočeského kraje ve sk. „B“, se jmenuje TJ
Ker. Chlumčany „A“, oddíl badmintonu!
Konečná tabulka skupiny OP. „B“:
1. Ker. Chlumčany „A“
2. Slavoj Plzeň
3. Spartak Chrást
4. Jupiter Plzeň „B“
5. S. Doubravka „D“

Společná hráči „B“: Vítěz OP. sk. „M“, zleva
stojí J. Vaněček, Z. Bártová a H. Fládrová,
klečí P. Pitter
Konečná tabulka skupiny OP. „M“:
1. Ker. Chlumčany „M“
2. Jupiter Plzeň „M“
3. TJ Bílá Hora „M“
4. S. Doubravka „M“
5. Ker. Chlumčany „N“
6. ZB. Ú. Klatovy „M“

Z uvedeného je vidět, že se herně letošní
sezona vydařila a badmintonisté dobře reprezentovali svoji TJ a obec Chlumčany, ale přesto
ji ještě jeden vrchol sezony čeká! Je to uspořádání oslav 50. let od založení oddílu v Chlumčanech, které proběhne v sobotu 16. 5. 2015
a všichni hráči a zainteresovaní členi se na toto
pečlivě připravují a těší se! Na akce v hale Dobřany a v naší tělocvičně srdečně zveme naši
veřejnost a naše přátele, kteří nám v podpoře
našeho sportu pomáhají a fandí!
Za oddíl badmintonu př. J. Vaněček.
Badmintonu zdar
Jiří Vaněček

Chlumčanský občasník
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Tělocvičně je 50 roků
Oddíl badmintonu je neodmyslitelně spjat s naší školou a tělocvičnou! V roce založení 1965
sehrál úvodní sezonu v restauraci „U Holých“, ale od r. 1966 se
hraje badminton již jen v tělocvičně ZŠ a té je letos tedy také
50. Velice rádi sledujeme, jak
dostává škola nový kabát a dostane ho i tělocvična!
Stále však celý oddíl doufá,
že se mu jednou splní sen a tělocvična se třeba zvětší, místa za ní je směrem k silnici ještě víc, než je rozměr
tělocvičny stávající a my si myslíme, že by Chlumčany něco podobného již potřebovali a nejen proto, aby badmintonisté nebyli jediní oddíl v republice, který má
jen jeden kurt, ale využili by to jistě i ostatní zájemci, tohle je však utopie a my
jsme rádi, za to, co máme, za podporu obce a TJ, ale přesto je to k zamyšlení.

kosmetické
služby

Vìra Šlajsová

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

domácí prostøedí, pøíjemná atmosféra

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

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

mezoterapie

Jiří Vaněček

(hloubkové zapracování aktivních látek do pokožky - omlazení)

práce s ultrazvukovou špachtlí

Hasiči

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

• stavění májky 30. 4. 2015
• májové posezení při muzice – 8. 5. 2015 – Kladení květin
k památníku padlých. Hrát a zpívat budou Skalanka, Michal Tučný revival, Greyhound a Agnes Rock.
• Dětský den – 23. 5. 2015 – cesta z pohádky do pohádky, pečení buřtů,
divadlo.
• Soutěž o pouťový pohár – 13. 6. 2015 – Soutěž o pouťový pohár v netradičním
požárním útoku a pouťová zábava se skupinou Agnes Rock.
Akce budou plakátovány a vyhlášeny místním rozhlasem.

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

PØIJÏTE VYZKOUŠET ŠIKOVNÉ RUCE KOSMETIÈKY!!!
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Vážení hráči, hosté a přátelé badmintonu!
Oddíl badmintonu TJ Keramika Chlumčany
Vás zve na oslavu
let od založení oddílu
badmintonu v Chlumčanech.

„50 let badmintonu, to není hned, to se hodně změní svět!
Milí hráči, členi, děti, ať náš opeřený míček do dalších let šťastně letí!
Každý, kdo hrát jednou zkusí, na naší oslavě býti musí!”
P.S. Těšíme se na Vás!

Program oslav:
9.00 - 11.00
Turnaj žáků v tenisové hale Dobřany
(žák+ člen rodiny)
11.30 - 17.00
Výstava historie oddílu v tělocvičně
Chlumčany
13.00 - 17.00
Zápasy současných a bývalých hráčů
+ hosté
18.00 - 20.00
Slavnostní schůze + kulturní
vystoupení a překvapení ve velkém
sále Kulturního zařízení Chlumčany
(vstup od parkoviště)
20.00 - 02.00
Taneční večírek pod taktovkou
p.Josefa Turečka
občerstvení zajištěno

Za všechny hráče a členy Vás srdečně zve předseda oddílu badmintonu J.Vaněček

TYPOGRAFIK CENTR – VÁCLAV FENCL
Jiráskovo nám. 24, 326 00 Plzeň
tel.: 377 240 360, e-mail: dtp@typografi k.cz

TISKÁRNA

Od CTP až po dokončující zpracování,
vše na strojích

Katalogy • Brožury • Časopisy • Letáky • Plakáty • Kalendáře • Dopisní papíry • Tiskopisy • Vizitky
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Chlumčanský občasník vydává Obec Chlumčany
Družstevní 332, Chlumčany
pod event. číslem: MK ČR E 1464
Výtisky zdarma k dostání na OÚ, náklad 1 100 ks
Další číslo připravujeme na červenec

í tisk
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