CHLUMČANSKÝ
OBČASNÍK
        


    


  
  

   
 
  

ZPRÁVA STAROSTKY

Vr ch Hujáb

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle se můžete seznámit s architektonickou studií stavebních úprav Kulturního
domu Chlumčany, jejíž autoři jsou Ing. Arch.
Václav Kosnar, a MSc. Arch. Vladimíra Vaníková. Věřím, že vzniklé prostory přilákají i
mnohé přespolní. V sále by se mohly konat
taneční kurzy, ale také maturitní plesy.

Když struny noci dozní,
luna chystá se spát,
za menhiry stíny tančí,
slunce chce jim psát.
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Pokračuje i rekonstrukce v prostorách obecního úřadu. Bourací práce pomalu končí a
začíná se s novými příčkami. Aby se dostalo více světla do chodeb, bylo nutné zvětšit
dveře do kanceláří. Firma Lasselsberger opět
poskytla dlažby i obklady do chodeb, na schodiště, do kuchyňky i sociálek. Do kanceláří se
na podlahu bude pokládat lino. Vstupní prostory bude zdobit znak obce, který pro nás
připravili keramici z firmy Lasselsberger.

Na příští rok se plánuje celková oprava ulic
Sv. Čecha, Na Výsluní a K Rokličkám. Společně s tím je také zapotřebí provést rekonstrukci elektrického vedení a veřejného osvětlení.
Ta by měla být započata ještě v letošním roce.
Do konce října také budeme znát výsledky
z kamerových zkoušek kanalizace V ulici Sv.
Čecha.
Pod kaplí se postupně vyčistil prostor od náletových rostlin a společně se zahradní architektkou začíná vznikat malý relaxační lesopark. Vyvstává otázka, jaké jméno pro tento
plácek vybrat. V anketě se můžete rozhodnout, zda pojmenovat lesopark Pattnův park.
Mgr. Vladimíra Štejrová
starostka

Šeptají, že jaro 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.
Vrch Hujáb - Eva Horová

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Obec Chlumčany | 9. čer v ence 2020
Schv aluje
01.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje ověřovatele zápisu
paní Mgr. Jaroslavu Kaderovou a pana Jiřího Šebka a určuje zapisovatelku zápisu paní Ing. Ivanu Zieglerovou.
02.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje program 11. zasedání
zastupitelstva včetně dvou doplněných bodů.
06.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje odpis pohledávky – jistiny za zemřelým, panem Zdeňkem Málkem, bytem Družstevní
332, Chlumčany, ve výši 6041,30,-Kč.
07.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje ve smyslu ustanovení
§ 6 odst. 5 stavebního zákona za použití ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování územního plánu Chlumčany za
uplynulé období 2016 – 2020 jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Chlumčany obsažené
v bodě E této zprávy.
08.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření smlouvy o
dílo na zakázku Výměna okenních a dveřních výplní v budově
Kulturního domu Chlumčany, Komenského 377, 334 42 Chlumčany, se společností Stav-Por Stavebnictví s.r.o., IČ: 26371073, se
sídlem Komenského 455, 334 42 Chlumčany na základě provedeného poptávkového řízení.
09.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření smlouvy
o zhotovení nábytku na míru na zakázku Administrativní část
KD – vybavení nábytkem, na adrese Komenského 377, 334 42
Chlumčany, se společností PERSO International, Antonín Kolář,
IČ: 12866032, se sídlem Neuměř 64, 345 62 Holýšov na základě
provedeného poptávkového řízení.
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10.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření smlouvy o
dílo na zakázku Administrativní část KD – Revitalizace kancelářských prostor vč. sociálního zařízení, na adrese Komenského 377, 334 42 Chlumčany, se společností Stav-Por Stavebnictví
s.r.o., IČ: 26371073, se sídlem Komenského 455, 334 42 Chlumčany na základě provedeného poptávkového řízení.
11.1.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany uzavření a text Kupní smlouvy
mezi obcí Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany, IČ:
00256650, jako kupujícím a společnosti LUKRENA, a.s., Dolní
Lukavice 196, 334 44 Dolní Lukavice, IČ: 25190539, jako prodávající, na část pozemku parc. č. 1383, část výměry 33m2, vedený
jako orná půda, v k.ú. Chlumčany u Přeštic, v kupní ceně 25,-/
m2, v rámci majetkoprávního vypořádání pro stavbu dopravní
infrastruktury pro nově vzniklou polní cestu DPC 21.
11.2.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření a text Kupní
smlouvy mezi obcí Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany, IČ: 00256650, jako kupujícím a panem Stanislavem Kabátem,

Lukavická 380, 334 42 Chlumčany (podíl ½) a paní Alenou Kadlecovou, Družstevní 306, 334 42 Chlumčany (podíl ½), jako prodávajícími, na část pozemku parc. č. 1380, část výměry 41m2, vedený jako orná půda, v k.ú. Chlumčany u Přeštic, v kupní ceně 25,-/
m2, v rámci majetkoprávního vypořádání pro stavbu dopravní
infrastruktury pro nově vzniklou polní cestu DPC 21.
12.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje záměr investičnítakce
„Rozšíření mateřské školy Chlumčany v budově č.p. 332“.
13.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje v souladu s územním
plánem obce záměr dle předloženého návrhu „Zastavovací studie lokality Chlumčany Z009 a P007“ v lokalitě Na Rybníčkách,
Chlumčany.
16.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo na vybudování 2. etapy dětského hřiště v sídlišti v částce
592.159,-Kč se společností TEWIKO systems s.r.o., Dr. Milady
Horákové 185/66, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec.

Ber e na v ědomí
03.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí informaci o
kontrole usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce
Chlumčany.
04.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu starostky.
05.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Chlumčany v mezidobí.
14.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru obce Chlumčany.

Rev okuje
15.11/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany revokuje usnesení č. 03.17/2019
ve znění: Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje vybudování
dětského hřiště v sídlišti v částce do 1.150.000,-Kč vč. DPH.

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Obec Chlumčany | 17. září 2020
Schv aluje

Neschv aluje

01.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje ověřovatele zápisu
paní Bc. Janu Čubrovou a pana JUDr. Roberta Majera a určuje
zapisovatelku zápisu paní Ing. Ivanu Zieglerovou.

10.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje prominutí dluhu ve
výši 7.050,-Kč vzniklé nehrazením poplatku ze vstupného za rok
2020 paní Ilonou Fuxovou, Svatopluka Čecha 51, 334 42 Chlumčany, IČ: 75583097, provozující Občerstvení Na hřišti.

02.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje program 12. zasedání
zastupitelstva.
12.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2020, kterým se navyšují příjmy rozpočtu o 3.021.250,-Kč přijetím neinvestičních transferů – kompenzačního bonusu.
13.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje záměr investiční
akce „Rekonstrukce budovy DPS na adrese Nerudova č.p. 200,
Chlumčany “.
14.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje vybudování parku vč.
arboreta na pozemku parc. č. 31/1 v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
16.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje oficiální název „Kulturní dům Chlumčany“ pro budovu na adrese Komenského 377,
Chlumčany.
18.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje opravu místní komunikace na Hradčanech ve výši 5.029.532,40,-Kč bez DPH a opravu
dešťové kanalizace na Hradčanech ve výši 2.728.147,26,-Kč bez
DPH a schvaluje vypsání výběrového řízení.
19.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje rozšíření účelu čerpání úvěru z Komerční banky, a.s. na akce: Hradčany – oprava dešťové kanalizace, Stavební úpravy komunikace na Hradčanech,
oprava rybníku na Hradčanech, výstavba sběrného dvora, stavební úpravy ulice Nové Sídliště, oprava rybníka Ovčínská, stavební úpravy komunikace Svatopluka Čecha a Na Výsluní.
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20.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje záměr: zpevnění plochy na pozemcích parc. č. 1021/18, parc. č. 102/4, parc. č. 102/3,
parc. č. 102/2, parc. č. 98/17, parc. č. 98/14, parc. č. 98/15, parc. č.
98/16, vše v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
21.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje zakomponovat do developerského projektu Na Rybníčkách odhlučňovací stěnu do
kulturní části v multifunkčním areálu TJ Keramika, dětské hřiště, retenční nádrž na dešťovou vodu, zeleň, víceúčelové hřiště.

15.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany vyhlašuje anketu o oficiálním
názvu „Pattonův park“ pro nově vybudovaný park na pozemku
parc. č. 31/1 v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
17.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany schvaluje opravu MK s názvem
akce: Chlumčany – ulice Svatopluka Čecha a Na Výsluní, v předpokládané hodnotě 14.400.000,-Kč bez DPH, dokumentace
zpracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing.
Viktorem Vaidišem a schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci v etapách
22.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany ukládá Radě obce Chlumčany
činit kroky a vynakládat finanční prostředky ke zjištění, zda
byla zastupiteli během funkčního období 2014 až 2018 způsobena škoda, případně v jakém rozsahu, spojená s vypsáním veřejné zakázky na stavbu Správního a společensko – kulturního
centra Chlumčany na p.p.č. 1867, 1868, 49/2, 450/2 a 450/5 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic.

Ber e na v ědomí
03.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí informaci o
kontrole usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce
Chlumčany.
04.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu starostky
obce Chlumčany.
05.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Chlumčany v mezidobí.
06.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí rezignaci pana
Libora Fuxe na mandát člena zastupitelstva obce Chlumčany.
07.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí složení slibu
pana Miloslava Samka.
08.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany bere na vědomí rezignaci paní
Dany Jablonické na mandát členky zastupitelstva obce Chlumčany.

Vy dáv á
11.12/2020
Zastupitelstvo obce Chlumčany vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.
3/2020 o místním poplatku ze vstupného.

NARODILI SE
Čer v enec

Září

Jakub Brada
Amálie Šmídová
Marianna Sirová
Eliška Böhmová

Nikol Tlustá
Matěj Krýsman

Redakční rada
Dovolte nám poděkovat všem,
kteří zasílají své příspěvky do
Chlumčanského občasníku.
Nesmírně si Vaší spolupráce vážíme. Obracíme se na
Vás s prosbou, abyste zvážili
délku svých příspěvků. Několika stránkové politické přestřelky jsou pro tento druh
periodika nevhodné. Dále
prosím vezměte na vědomí,
že Chlumčanský občasník nezveřejňuje příspěvky vulgární,
hanlivé, zesměšňující a zasahující do zákonem chráněných osobních údajů.

Sr pen
Matyáš Kaufner – Hradčany
Sára Naslerová
Natálie Šperlová
Adam Škaloud
Viktorie Tykvartová

KRONIKA - BLAHOPŘÁNÍ

Děkujeme za pochopení

Blahopřání k 75. nar ozeninám
paní Vlasta Šlapáková
paní Helena Čabradová
pan Karel Švajcr
paní Marie Puchtová

Redakční rada

paní Jiřina Balounová
paní Alena Kaslová
paní Jana Kovácsová
paní Jarmila Görnerová

Blahopřání k 80. nar ozeninám
paní Marie Kozlová
paní Marie Tichotová

Vzpomínáme

Blahopřání k 85. nar ozeninám
paní Helena Hirschová
paní Zdeňka Hodinářová
paní Vlasta Školoudíková
pan Josef Jindra

ČERVENEC
Anna Fučíková (1943)
Antonín Sobotka (1952)

paní Marie Nohavová
pan Vasil Starec
pan František Lukáš

ZÁŘÍ
Blažena Havelková (1935)
Eva Kabátová (1975)

Blahopřání k 90. nar ozeninám

Pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast

paní Věra Bohmannová
paní Naďa Kopecká

OÚ Chlumčany
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Vážení jubilanti,
blahopřejeme Vám k Vašemu životnímu jubileu a přejeme Vám pevné zdraví a mnoho
dalších let v radosti a pochopení Vašich nejbližších. Vážíme si Vašich činů, které jste vykonali a děkujeme Vám za vše.

OÚ Chlumčany

INFORMACE Z OBCE

Slov o
místostar osty

Dům s pečov atelskou službou

Zdravím Vás dámy a pánové,
vážení spoluobčané, sousedé.
Doba prázdnin a dovolených
je pryč, děti jsou zpátky v lavicích, z čeho máme my rodiče
asi všichni obrovskou radost.
Pouze tři měsíce zpátky jsem
na Veřejném Zastupitelstvu ve
své zprávě z mezidobí zmínil
konec doby rouškové a že se
snad už nevrátí. Opak je pravdou! Za sebe musím podotknou, že jsem již z toho velice
unavený. Bohužel naši obec,
lidi a náš region zasáhla tahle vlna covidu mnohem více
než ta na jaře. Karanténa celé
Nové Vsi, dále zavřená školka,
Zuška a část úřadu v Přešticích a v neposlední řadě také
covidové dobrodružství v psychiatrické nemocnici v Dobřanech jsou tomu důkazem.
Obrovsky nás mrzí, že to zase
bude ovlivňovat naše občany,
naši práci a naše obecní akce.
Jen čas ukáže jak hodně a v jakém rozsahu.

Rozestavěná stavba DPSky má již dřevěný
krov a postupně polehounku ukazuje svoji
budoucí konečnou podobu. Z kontrolních

dnů víme, že práce jde podle plánu.
Stanislav Dušek
místostarosta

Tr ojstranné hodiny
Z menších projektů, které jsme dokončili,
vybírám trojstranné stojanové hodiny umístěné v blízkosti náměstí Bohuslava Kašpara.
Nápad vznikl tím, že v okolí náměstí nejsou
žádné hodiny jako tomu je zpravidla na každém náměstí. Hodiny jsme zvolili i s praktickým ukazatelem teploty. Jsme rádi, že se tato
novinka na náměstí líbí.

Stanislav Dušek
místostarosta

Stanislav Dušek
místostarosta

Dětské hřiště v sídlišti
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Některé projekty byly v daném období také dokončeny. Dětské
hřiště v bytovkách (část 2.) pro starší děti již slouží a je velice
oblíbené. Téměř celý prostor se nám povedlo i celkem slušně
zatravnit i přes jeho obrovskou vytíženost. Určitě nám k tomu
pomohlo letošní deštivé léto i chlapy z obecní čety s kropící nádrží. Když už jsem tu zmínil dětské hřiště v bytovkách, tak tu
také musím zmínit dámu, která celou dobu covidovou téměř
každý den na něm udržuje pořádek a desinfikuje ho, aby bylo
podle dnešních hygienických norem provozu schopné. Dovolte
mi tímto způsobem paní Stuchlové poděkovat.

Trafik a

Stanislav Dušek
místostarosta

Povedlo se nám vyjednat a získat darovací smlouvou na neobydlenou starou trafiku v bytovkách. Obec ji buď prodá anebo nechá
odstranit. Pokud by někdo z Chlumčanských měl zájem, klidně
nám zavolejte a je Vaše.
Stanislav Dušek
místostarosta

Kaple
Nekončícím příběhem jsou jednání nad situací nehezkých vnitřních a venkovních fleků na vápenné malbě a vápenné omítce
“naší kapličky“. Stále intenzivně jednáme se zhotovitelem nad
možnými řešeními. Náš postoj je k dané reklamaci pevný a neměnný.
Stanislav Dušek
místostarosta

Kultur ní dům
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Samostatným bodem je Kulturní dům a jeho začínající život.
Rekonstrukce pokračuje v naplánovaném tempu a časovém harmonogramu. Dnes se stavebně pracuje na prostorách Bytového
hospodářství a samozřejmě vznikajícího obecního úřadu. Stále
se ladí detaily v kinosále, jako třeba srovnané a nově potažené
podium a také obrysová světla ve schodech. Nezahálí ani pro-

jektanti, o čem se sami můžete přesvědčit v tomto čísle. Byla dokončena vizualizace pláště budovy a vnitřních proporcí objektu.
Stanislav Dušek
místostarosta

Komunik ace

Spor tov ní ar eál TJ Keramik a

Byl dokončen, předán a schválen zastupitelstvem k provedení
stavební projekt k ulici „na Hradčanech“. Stavba bude započata
na jaře 2020. Dokončeny jsou též projekty na opravu ulic Svatopluka Čecha, Na Výsluní a K Rokličkám.

Máme za sebou další schůzku s projektanty a s představiteli
sportovních oddílů nad vizualizací studie našeho sportovního
areálu TJ Keramiky. Vznikli první 3D návrhy s možným 100 %
využitím celého našeho pozemku, a to nejen sportovci, ale také
širokou veřejností. Vše vypadá velice zajímavě.

Kultur ní př edstav ení

Stanislav Dušek
místostarosta

Radost máme z prvních uskutečněných představení a dalších
naplánovaných kulturních akcích, které budou následovat
v Kulturním domě CHlumčany. Bohužel to má jedno velké ALE

a tím je hygienická situace v ČR. Po výměně ministra a dalším
utažení covidových šroubů je opět velmi pravděpodobné, že vše
budeme muset o nějaký čas odložit. Do kdy? To teprve uvidíme.

Samov ý r oba v obecním lese

Stanislav Dušek
místostarosta
• Dřevo žadatel hradí na základě výzvy k úhradě.
• Za hrubé porušení pravidel může být žadatel předán k přestupkovému řízení.

Obec Chlumčany nabízí k samovýrobě dřevo z obecního lesa
v množství 70 – 80 m3.
PRAVIDLA A PODMÍNKY:
• Cena činí 100,-Kč/1m3.
• Pořadník určuje datum (den) podání písemní žádosti.*
• Žádosti se přijímají od pondělí 24.08.2020.
• Žadateli přidělí dřevo v lese pověření pracovník obce Chlumčany a předá mu „Zadávací list“. Tím se žadatel musí v případě
vstupu do lesa prokázat.
• Žadatel, kterému bude nabídnuta samovýroba, ho musí zpracovat nejpozději do 20 dnů ode dne zadání dřeva. V případě nemožnosti zpracování v termínu musí žadatel kontaktovat pracovníka obce a dohodnout jiný nejbližší termín.
• Na práce konané při zpracování dřeva si žadatel zajistí proškolenou osobu k práci s motorovou pilou. Žadatel zodpovídá za
dodržování obecně platných předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí při provádění zpracování dřeva.

Rybník v Hradčanech
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Stanislav Dušek
místostarosta

CENA NOVĚ VYPROJEKTOVANÉ REKONSTRUKCE PŘESÁHNE
2 000 000,již na začátku letošního roku došlo k celkovému posouzení stavu a užitné hodnoty malé vodní nádrže na Hradčanech. Lokalita byla geometricky zaměřena, byla získána stanoviska dotčených orgánů a následně byl Ing. T. Pecivalem Ph.D. vypracován
projekt. Důležitým faktorem zadání ze strany obce bylo využít
pro udržení optimální hladiny nové nádrže i dešťovou vodu
z přilehlých komunikací, která v současné době trápí obyvatele dotčených pozemků. Účel nádrže bude po její rekonstrukci
nezměněn. Prvotně bude sloužit k zadržení dešťové vody, dále
bude tvořit významný krajinný prvek v podobě živého biotopu a
v neposlední řadě bude i požárním rezervoárem.
Projekt předpokládá v první fázi vykácení všech náletových
dřevin po obvodu nádrže a obnažení koruny hráze, která bude
navýšena přibližně o 50 cm. Betonové panely budou odstraněny v plné míře a nahrazeny kamennými zpevňujícími záhozy
různých frakcí. Samotné dno a břehy budou přetěsněny jíly, aby
bylo co nejefektivněji zabráněno stávajícím průsakům. Důležitým stavebním prvkem díla bude osazení požeráku se spodní výpustí, nutného pro efektivní hospodaření s vodou a vůbec s možnou regulací hladiny, která nyní nádrži chybí. Tak bude možné
převádět průtok nově osazeným zatrubněním s revizními šachtami až do odvodňovacího příkopu pod čistírnou odpadních vod.
Nově vzniklé dílo předpokládá vznik vodní plochy o rozloze
470 m2 s případným naplněním až 670 m3 vody. Předpokládaná
doba realizace je odhadována na dobu tří měsíců. Obec v současné době ve spolupráci s Ing. Pecivalem vyčkává na vyhlášení
dotačního programu. Akce tak může začít již v nejbližších měsících. Zároveň je celé dílo zahrnuto i do investičního plánu obce
pro rok 2021.
Stanislav Dvořák, radní

Žadatelé z obce Chlumčany a Hradčany mohou využít odvoz
obecním Multicarem. Multicar je k zapůjčení v pracovních
dnech Po - Čt 8:00 – 14:00 a řidič nemůže provádět nakládku ani
vykládku materiálu. Cena je stanovena ceníkem.
Podrobnější informace lze získat na Obecním úřadu v Chlumčanech, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany.
*Obec si vyhrazuje právo ve výjimečných případech upřednostnit žadatele s menším požadovaným množstvím nebo žadatele
ve výjimečné životní situaci.		
OÚ Chlumčany

Hradčansk ý strašidelný les
V sobotu 12. září 2020 se již po třetí konal HRADČANSKÝ STRAŠIDELNÝ LES.
Účast na strašidelném lesu byla opravdu úžasná. Připravenou
trasou prošlo za doprovodu rodičů 150 dětí.
Pro ně byl již od 17.30 hodin připraven na návsi program. Velký
zájem byl o vojenskou techniku spojenou se střelbou ze vzduchové pistole, skok v pytli, házení míčkem, dětské disko, malování.
Podle kladných ohlasů, strašidelný les dostál svému názvu. :).
Chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli na přípravě a organizaci Hradčanského strašidelného lesa. Bez širokého zapojení

hasiček a hasičů našeho sboru, by se tato akce nemohla uskutečnit.
Největší zásluhu na úspěšnosti mají vždy „masky“. Jejich nápaditost a projev vůči dětem na trase, po dobu 4 hodin,byl super
výkon.
Děkuji za podporu akce sponzorům a obci Chlumčany.
Doufám, že se i v příštím roce společně ve zdraví shledáme na
4.Hradčanském strašidelném lese.

Vybudov ání v enkov ních v olnočasov ý ch
pr ostor na Hradčanech
Obec Chlumčany získala dotaci ve výši 150.000,-Kč z Plzeňského
kraje, dotačního titulu: PSOV PK 2020 - Projekty obcí, na vybudování venkovních volnočasových prostor na Hradčanech. Jedná
se o vybrané tři lokality: u rybníka – doplnění lavičky s odpadkovým košem, na návsi – doplnění laviček a košů, zeleně, vybudování cvičících prvků u lesa – osazení cvičících prvků, laviček
a odpadkových košů. Postupně se jednotlivé části již realizují.
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Ing. Ivana Zieglerová

Přemysl Krs
předseda Osadního výboru
organizátor akce za SDH Hradčany.

My sliv eck ý spolek Obora – My sliv eck ý den
Chlumčanští Myslivci uspořádali 27. června k měsíci myslivosti
již tradiční „Den myslivosti“ s dětským odpolednem. Dětské odpoledne začalo v 16 hodin odstartováním z myslivny. Účastníci
soutěží museli projít soutěžní stezku dlouhou zhruba jeden kilometr, která vedla v nebližším okolí a přes střelnici a vrch, a byla
ukončena opět na myslivně. Na trase děti čekalo sedm stanovišť,
kde mohly prokázat své dovednosti jednak v soutěžích zručnosti,
ale i vědomostí o přírodě a paměti. Mezi soutěžními disciplínami byly například hod míčkem, střelba na cíl, poznávání dřevin
a další. Výsledky se zapisovaly na kartičky. Soutěže se zúčastnilo přes 30 dětí od tří do třinácti let. Výsledky se zapisovaly na
kartičky, kde každá soutěž byla hodnocena deseti body. Ti nejlepší překročili hranici 60 bodů ze 70 možných. Zajímavé bylo,
že v některých disciplínách účastníci z mladší kategorie předčily ty starší i o polovinu bodů. Celá trasa byla značena fábory
a i ti nejmenší ji absolvovali do jedné hodiny. V cíli čekalo na
všechny soutěžící občerstvení v podobě pití a párku v rohlíku.
Než se zpracovaly výsledky a došlo k vyhlášení vítězů a rozdělení
cen, zatančily všem chlumčanské tanečnice postupně ve všech
kategoriích. A bylo se na co dívat. U mladých dětských tanečnic
byla zajímavá choreografie a kostýmy, u starších a dospělých tanečnic diváci obdivovali ladné pohyby vlnících se těl. Areál se
zaplnil a odhadem se ukázek tanců a vyhlášení výsledků zúčastnilo přes sto lidí. Po tanečních kreacích bylo vyhlášení nejlepších výkonů a ocenění soutěžících. Letos jsme zvolili jiný systém
rozdělování cen. Každý účastník soutěže obdržel diplom a mohl

si vybrat cenu z připravené kolekce dle vlastního uvážení. Samozřejmě ti nejlepší měli na výběr ze všech cen. Prvních šest
bylo oceněno i medailí. Cen byl dostatek, dostalo se na všechny.
Po vyhlášení výsledků soutěže z dětského odpoledne pokračoval Myslivecký den taneční veselicí. K tanci a poslechu zahrála kapela Čendaband až do pozdních nočních hodin. Po celou
dobu mysliveckého dne bylo zajištěno občerstvení pro všechny
návštěvníky. Nálada všech byla výborná, k čemuž jistě přispělo i počasí, které nám letos udělalo radost. Zde musíme podotknouti, že po téměř pěti letech je to první myslivecký den,
kdy nespadla ani jedna kapka a bylo nádherné počasí. Asi
nad námi držel ochranný deštník sám patron myslivců svatý
Hubert. Lidé měli veselou náladu, bavili až do rána a bylo vidět, že po dlouhých jarních měsících koronavirové mánie,
se jim lépe dýchá a mají radost do života. A tak to má být.
Na závěr bychom, jako myslivci, chtěli poděkovat všem za návštěvu, za dobrovolné vstupné, dětem za účast i za jejich výkony
a tanečnicím za naladění příjemné atmosféry. Poděkování patří
i obci za zapůjčení stanů a setů a za celkovou podporu, bez níž
bychom v takovémto rozsahu myslivecký den s dětským odpolednem nemohli uspořádat.
Ing. Petr Brandl
jednatel, MS Obora Chlumčany
					
				

My sliv eck ý spolek Obora – Zlatá sr nčí tr ofej
Účast na 50. ročníku soutěže Zlatá srnčí trofej se dětem z mysliveckého kroužku MS Chlumčany
V červnu letošního roku se uskutečnilo oblastní kolo již 50.
ročníku dětské soutěže o „Zlatou srnčí trofej“ pořádané Oblastním mysliveckým spolkem Plzeň Českomoravské myslivecké jednoty soutěž probíhala v Trnové na severu Plzeňska.
Vzhledem ke složité nákazové situaci byla účast dětí omezena
na maximálně tři soutěžící z jednotlivých mysliveckých kroužků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích podle věku a to do deseti
let a nad deset let. Celkem se do soutěže přihlásilo přes 20 dětí.
Soutěže se zúčastnily i členky mysliveckého kroužku MS Obora
Chlumčany. Soutěž probíhala formou testu a praktické pozná-

vačky, okruh otázek se týkal téměř všech oblastí myslivosti. Radost nám přinesly všechny naše uchazečky. V kategorii do deseti
let se Krystýnka Bezděková umístila na prvním místě a Anetka
Bezděková na třetím místě. V kategorii nad deset let jsme byli
reprezentováni Baruškou Bláhovou, která se umístila na výborném druhém místě. Všichni vítězové si odnesli kromě diplomů
a pohárů i hodnotné ceny (cena za první místo nová vzduchovka). První místa byla spojená i s účastí na letním dětském táboře.
Všem vítězkám blahopřejeme a věříme, že nás budou reprezentovat i v budoucnu.
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My sliv ci z Chlumčan pořádali letní příměstsk ý tábor
Myslivecký spolek Obora Chlumčany se rozhodl uspořádat v letošním roce pro zájemce myslivosti letní dětský tábor. Tábor byl
připraven jako týdenní soustředění dětí se zaměřením na myslivost ochranu přírody a získání praktických dovedností. Bohužel
došlo k situaci, kdy z technických a organizačních důvodů nebylo možné plánovaný tábor v původním režimu uspořádat. Proto
byl program tábora přepracován a pro děti byl uspořádán tábor
příměstský s obdobným zaměřením.
Příměstský dětský myslivecký tábor proběhl v prvním srpnovém
týdnu. Tábora se zúčastnilo 20 dětí z Plzeňska, které se přihlásily
prostřednictvím připravených webových stránek. Sraz účastníků byl vždy před osmu hodinou v chlumčanské myslivně a ukončení denního programu a převzetí dětí rodiči bylo po sedmnácté
hodině. Program pro děti byl bohatý a nabytý soutěžemi a výlety.
V pondělí a úterý nám sice počasí moc nepřálo, ale byly jsme
připraveni i na mokrou variantu. První dny proběhlo seznámení dětí a zkouška zručnosti, Vyráběla se ptačí krmítka,
která se následně zdobila listy a plody nasbíranými v okolí.
V těchto praktických dovednostech se projevila i síla některých jedinců, kteří při výrobě krmítek použili i větší hřebí-

Ing. Petr Brandl
jednatel, MS Obora Chlumčany
					
				

ky než bylo běžné a krmítka přibili k pracovním stolům. Ale
vše se napravilo a každý měl své vlastnoručně vyrobené krmítko. V úterý odpoledne proběhly ukázky myslivecké kynologie, které předvedli zkušení cvičitelé a chovatelé psů.
I když nebylo nejlepší počasí, dětem se ukázky práce psů líbily.
Na středu byl naplánován celodenní výlet na nedaleký Šlovický
vrh. Dopoledne po příchodu na „Šlovičák“ nás u ohrad divokých
koní přivítal RNDr. Ondřej Peksa, který zajímavě povídal o založeném chovu divokých koní a o zajímavostech tohoto přírodního
ekotopu. Seznámil účastníky exkurze s místní flórou a faunou,
včetně ukázek živočichů žijících navštívené lokalitě. Poté jsme
se všichni odebrali na rozhlednu na samotném vrcholu Šlovického vrchu. Po prohlídce okolí jsme se občerstvili, v připraveném ohništi se opékaly buřty, doplnily se tekutiny (vypilo se, co
bylo). Sluníčko nám přálo a teplota se šplhala k 30 stupňům. Po
krátkém odpočinku a relaxaci jsme se všichni vydali na zpáteční
cestu. Do cíle nebo lépe řečeno zpět na základnu došli všichni
bez úhony a plni zážitků. Výlet se vydařil, děti byly nadšeny a
ještě se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Další den byl
spíše oddechový, dopoledne přijeli myslivečtí trubači, kteří
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nechali dětem i zahrát na přinesené nástroje. Odpoledne přijeli zástupci záchranné stanice živočichů ze Spáleného Poříčí,
kteří dětem zajímavě vyprávěli o jejich práci o zvířatech, jejich
zvyklostech a chování, ale rtaké o úskalích, které tato práce má.
Na páteční poslední den tábora bylo připraveno ještě několik
soutěží a střelba ze vzduchovky, malování a mnoho dalšího. Odpoledne proběhlo vyhodnocení tábora a ukázku svého umění
předvedli kluci z timbrsportu v sekání a řezání dřeva. K večeru
již bylo připravené rožněné selátko a k zpříjemnění nálady zahráli dva muzikanti. Odpolední a večerní posezení proběhlo již
za účasti rodičů a ostatních členů našeho mysliveckého spolku,
kteří se na přípravě a organizaci tábora podíleli.
Na závěr můžeme říci, že se příměstský tábor vydařil, děti byly
spokojené a odnesli si nejenom mnoho zážitků, ale i se něco dozvěděly o myslivosti a životě v přírodě. Doufáme, že byly spokojeni i rodiče, že o jejich děti bylo dobře postaráno. Zde se sluší
poděkovat vedoucím za jejich přístup k dětem a obětavost s ja-

kou se programu věnovali. Poděkování patří i všem co se podíleli
na přípravě tábora, sponzorům za věcnou i finanční podporu,
rodičům. Dík si zaslouží i paní kuchařky z jídelny z velkoskladu z PENNY, které nám celý týden připravovali celodenní jídlo
a vyšly nám maximálně vstříc. V na úplný konec chci poděkovat
všem dětem, byly jste úžasní.
Protože táborem naše aktivity s dětmi nekončí, chtěli bychom
všem dětem, které budou mít zájem, nabídnout možnost přihlásit se do mysliveckého kroužku organizovaného naším mysliveckým spolkem. Kroužek bude probíhat zhruba jednou měsíčně.
Veškeré informace včetně přihlášky se zájemci dozví na webových stránkách kroužku https://taboroborachlumcany.wordpress.com/.
Na vaši účast se těší chlumčanští myslivci.
Ing. Petr Brandl
jednatel, MS Obora Chlumčany
					
				

Ohrátk a
Milé děti, rodiče a prarodiče,
Napříč letošním omezením jsme přišly o pár akciček, ale pokusíme se vám je vynahradit v dalších akcích
4.9. od 15.00 – zpříjemnění nového školního roku malování na
obličej (prostory RC oHRÁTky pod kavárnou)
31.10. od 17.30 – Halloweenské putování s občerstvením a oceněním za krásné masky (prostory RC oHRÁTka)
Prosinec: adventní akce upřesníme včas
Nyní přejeme, nechť návrat do školy a školky je co nejpříjemnější
jak pro rodiče, tak dětičky a užívejte krásný konec léta!
Tým RC oHRÁTka

JSDH Chlumčany
kvůli pandemii koronaviru se nám zrušili veškeré závody a akce.
Naštěstí se nám na léto uvolnila opatření a naše děti se 21.6.
mohly zúčastnit soutěže ve Dnešicích, kde se starší žáci umístili na 17. místě a mladší s neplatným pokusem. Naši dospělí se
5.9. zúčastnili soutěže v Nepomuku s umístěním na 10. místě. Ze
soutěží je to nejspíš letos bohužel vše.
LETNÍ TÁBOR KAMENSKO
19.-26.7. se jako každý rok konal tábor, tentokrát na téma „WESTERN“. Každý večer se zpívalo a hrálo na kytaru u ohně, děti
hledaly bandity podle vyvěšených fotek, po týmech sestavovaly
železnice, ve hře Pony Express roznášely zásilky, sbíraly zlaté valouny a dolary, za které si vždy večer mohly koupit něco dobrého
v Saloonu. Nechyběla ani vodní bitva v parném dni, kterou si
děti i vedoucí užili a projížďka na koni. Vydařený týden byl zakončen táborákem, kdy nám každý tým předvedl scénku, kterou
si po celou dobu tábora připravoval.
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NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Dne 1.9. proběhl nábor mladých hasičů před hasičskou zbrojnicí. Děti i rodiče si mohli prohlédnout zázemí našich malých
i velkých hasičů. Mohli si vyzkoušet stříkání z ruční stříkačky,
prohlédnout si topografické značky, stabilizovat zraněnou ruku
i koleno. Jsme moc rádi, že to děti baví a doufáme, že u toho
dlouho vydrží.

Barvínek 75.

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ
11.-13.9. jsme pro naše mladé hasiče uskutečnili soustředění na
Šumavě. Děti se pilně připravovaly na podzimní kolo hry Plamen. Střílelo se ze vzduchovek, lezlo se po laně, běhalo se. Udělali jsme si pěkný výlet na rozhlednu Zadov a navštívili lanové
centrum, ve kterém si to děti i vedoucí pořádně užili. Po cestě
domů jsme navštívili Pošumavské hasičské muzeum.
OSTATNÍ ČINNOST
8.8. se na místním hřišti konalo fotbalové utkáni SDH proti staré
gardě s výsledkem 3:5.
6.9. na hřišti proběhlo dětské odpoledne, kde jsme měli svoje
stanoviště a děti zde motaly hadice a střikaly z ruční stříkačky.
NAŠE VÝJEZDY
23.7. byl nahlášen poplach – hořící ručník u benzinové stanice.
Poplach byl planý.
1.8. hořelo 10m² strniště v ul. Lukavická
26.8. technická pomoc – strom přes cestu v ulici U Keramičky
směr na Dnešice.
27.4.
oslavil
náš
člen
Josef
Barvínek
75
let.
10.9. nás bohužel opustila naše dlouholetá členka a bojovnice
Evička Kabátová.

Dětský den

JSDH Chlumčany

Fotbal

Závody Dnešice

Soustředění

Kamensko

Zahrádk áři z Chlumčan
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V Chlumčanech známe vítěze letní soutěže o nejkrásnější okno
nebo balkon. Letos proběhl již pátý ročník letní soutěže o nejkrásnější okno nebo balkon ve třech kategoriích. Nové bytovky,staré bytovky a domky v Chlumčanech.
Není jednoduché obejít několikrát celou naší vesnici a prohlížet
z povzdálí ,jak se komu daří.
Není snadná shoda,každému se líbí něco jiného a tak ve sporných případech losujeme .
S velkou radostí byli ceny uděleny a předány p.Lucákové.Bierhanzlové,Jíchové a p.Fořtovi.
Blahopřejeme všem výhercům a doufáme ,že i nadále budou svoje okna zkrášlovat,aby se ostatní spoluobčané mohli motivovat
a pokochat krásou oken.
Marie Stuchlová, předseda ČZS

Soutěž Nepomuk

ZŠ CHLUMČANY
T-mobile oly mpijsk ý běh ZŠ Chlumčany
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T-Mobil olympijský běh je masová celostátní sportovní soutěž
běžců všech věkových kategorií. Původní termín soutěže byl stanoven na červen. Nově byl start přesunut na 16. září a na startovní čáře stáli i naši mladí atleti.
MŠMT zrušilo, či nedoporučilo pořádání dětských sportovních
soutěží. Náš školní sportovní klub se proto rozhodl nepořádat
Olympijský běh hromadně, ale v rámci třídních kolektivů. Nejedná se tak o kontaktní činnost. Podporu sportovních aktivit
žáků však považujeme za velmi důležitou. Zájem školáků o běh
nám to jen potvrdil.

Závodu na tratích 500 m až 1000 m, podle ročníků, se zúčastnilo
114 závodníků 2. – 9. ročníku. Olympijské běhání vyvrcholilo ve
středu 16. září 2020 vyhlášením výsledků a oceněním nejlepších
běžců na školním víceúčelovém hřišti. Pochvalu si ovšem zaslouží všichni zúčastnění sportovci.
Hlavního závodu v Plzni se zúčastnila jen p. u. Zahálková a
vybojovala 3. místo.
Jiří Zahálka

Očima páťák a aneb
Mezinár odní den mír u

Sázení str omu

Byl Mezinárodní den míru. Sešli jsme se na zahradě před školou.
Již tam byla vykopaná díra.
Stál tam javor babyka a ležel tam pytel kompostu. Byla tam paní
ředitelka, paní starostka a pan místostarosta. Z každé třídy byli
dva zástupci, kromě prvňáčků, kteří tam byli všichni. Paní učitelka zahájila akci a předala slovo paní starostce. Ta nám vysvětlila proč zrovna javor babyka a paní učitelka se nás zeptala, kolik
let tu bude přibližně stát.

Z každé třídy byli vybráni dva žáci, kteří se sázení zúčastnili.
Z naší 5. třídy paní učitelka Lenka Škvárová vybrala mě Míšu Režovou a Péťu Polívku.
Tentokrát to vyhrál javor babyka. Proč zrovna javor babyka? Tak
třeba lípa u nás poslední dobou usychá. Zato javoru nevadí v létě
sucho a v zimě posypová sůl. Je odolný vůči kouři z továren a aut.
Také jsme se dozvěděli, že vydrží přes 200 let.

Pak deváťáci dali strom do díry a vysypali kompost ke kořenům
a zalili jsme to. Poté začal boj o lopatu a lopatky a já jsem tam
hodil první lopatu hlíny, jak byl kompost nasáklý vodou, všude
létalo bahno.

Pomáhali jsme zahrabávat kořeny. Nakonec kluci strom zalili.
Moc jsme si to všichni užili a doufáme, že z malého stromečku
vyroste obrovský strom.

Když tam bylo hodně hlíny, děti začaly nosit drny trávy. Paní učitelka nám řekla, že už je tam hlíny dost a šli jsme zpátky.

Michaela Režová, 5. třída

Budu rád, když mi paní učitelka vybere ještě jednou, ale radši už
to nechám někomu jinému a doufám, že se tu stromu bude líbit.
Petr Polívka, 5. třída
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21. 9. byl Mezinárodní den míru. Ten den jsme ve škole sázeli
strom.
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Sázení str omů

Sv ětov ý den mír u
V pondělí 21. září se Základní škola v Chlumčanech již potřetí
účastnila akce „Zasaď strom“. Akce se koná každý rok 21. září u
příležitosti „Světového dne míru.“
Za spolupráce s vedením obce, která strom obstarala, jsme zasadili na školní zahradě nový strom javor babyku.
Z každé třídy se sešli dva zástupci, aby se podíleli na vysazení

LEAF International a ENO Environment Online zvou všechny
školy, aby zasadily stromy pro mír a udržitelnější budoucnost.
Akce se koná 21. září, každý rok u příležitosti „Světového dne
míru“ Organizace spojených národů. Je součástí globální kampaně, na které se zúčastní více než 5 000 škol v přibližně 120 zemích.
Zároveň LEAF a ENO slaví 20 let!
Tato událost je praktickým způsobem, jak zlepšit environmentální a globální vzdělávání. Spojuje děti z celého světa se zaměřením na otázky životního prostředí. Akce navíc podporuje mírové vzdělávání a zvyšuje
povědomí školních dětí o významu stromů a lesů v celosvětovém
měřítku. Výsadba stromů symbolizuje naději a kontinuitu života.

strana 17 | Chlumčanský občasník

První stromy budou vysazeny v poledne v Oceánii. V návaznosti
na Slunce budou nové stromy umístěny na Zemi v Asii, Evropě
a Africe. Nakonec se tento řetězec stromů dostane do Ameriky.
Země se jednou otočí na své ose a svůj domov najde několik set
tisíc nových stromů.

stromu a zároveň předali informace o celé události svým spolužákům ve třídě.
A tak už tu stojí, strom jako symbol života, dlouhověkosti a čistého prostředí.
L. Škvárová

Labutě v Chlumčanech
Možná jste v létě sledovali několik měsíců života mladých labutí
a jejich přesuny v Chlumčanech. Dovolte mi krátké shrnutí událostí, které nám labutě letos přinesly. A také mi dovolte poděkovat všem občanům, kteří se o labutě během léta starali.
Stejně jako v předchozích letech tak i letos vyvedl pár labutí své
mladé na rybníku Zelinka. Letos se vylíhlo 7 mladých labutí. Jak
mláďata rostla, přestala labutím stačit obživa v rybníku a na jeho
březích a začaly chodit přes silnici na lepší pastvu. Kvůli upozornění projíždějících řidičů byly u silnice z obou stran rybníka
Zelinka umístěny cedule upozorňující na pohyb labutí. Situace
byla konzultována se Záchranou stanicí a Ekocentrem ve Spáleném Poříčí, jejíž pracovníci umístili mezi silnicí a břehem rybníka nízký ochranný plot.
Někdy během první poloviny srpna došlo k úhynu samce a několika mláďat. V půlce srpna se zbylé čtyři mladé labutě vydaly
na cestu z rybníka Zelinka přes kruhový objezd v Dobřanské ulici, na náměstí Bohuslava Kašpara, a nakonec byly zahnány do
rybníka Ovčínská. Poté byla přemístěna samice labutě z rybníka
Zelinka na rybník Ovčínská ke čtyřem mláďatům, která tam přešla sama.
Tím to ovšem neskončilo. Na rybníku Ovčínská také nebyl dostatek potravy, a tak mladé labutě hledaly v okolí. Několikrát zastavily dopravu v horní části ulice Komenského při příjezdu do
obce. Přestože byly vždy zahnány zpět do rybníka Ovčínská, jejich pohyb v ulici Komenského byl nebezpečný, a tak byly nakonec 3. září přesunuty Záchranou stanicí a Ekocentrem Spálené
Poříčí na řeku Berounku. Doufám, že se jim na řece bude dobře
dařit. A také doufám, že příští rok opět na našich rybnících labutě zahnízdí a vyvedou další mladé labutě.
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Pavel Lederbuch

MEMORIÁL JOSEFA ŠKRÁBKA
7. r očník Memoriálu Josefa Šk rábk a
V sobotu 8.8.2020 se v areálu fotbalového hřiště v Chlumčanech
uskutečnil již 7. ročník Memoriálu Josefa Škrábka, bývalého
dlouhodobého předsedy našeho fotbalového oddílu. Memoriál
probíhal i ve vzpomínkách na Petra Štycha a Miroslava Levoru,
další obětavé funkcionáře našeho fotbalového oddílu.
Protože do poslední chvíle nebylo kvůli dobře známým okolnostem ohledně pandemie Covid-19 jisté, zda se nám Memoriál podaří uskutečnit, přejali jsme formát z minulého roku. Stejně jako
minulý rok se tedy nehrálo turnajovým způsobem, místo toho
byly odehrány dva exhibiční zápasy a jedno přátelské utkání,
pojaté jako předsezónní příprava našeho hlavního týmu mužů
„A“. K tradičnímu utkání naší Staré gardy s mužstvem chlumčanských hasičů přibyl i exhibiční zápas mezi našimi bývalými
divizními hráči Chlumčan a bývalými divizními hráči Přeštic.
Ozdobou Memoriálu bylo i přátelské utkání nejmladších fotbalových nadějí Chlumčan a Blovic. Vyvrcholením Memoriálu bylo
přátelské utkání mezi domácí TJ Keramikou Chlumčany a hostujícím Horšovským Týnem.
Jako tradičně celý Memoriál provázel doprovodný program zaměřený zejména na děti, které si mohly vyzkoušet různá stanoviště: lukostřelbu, střelbu prakem, kopy na přesnost na branku,
člunkový orientační běh, střelbu ze vzduchovky, jízdu na koni a
řadu jiných sportovních aktivit. Nechyběly ani hlavolamy a loVýsledky Memoriálu
Chlumčany „Stará garda“ – Chlumčany „Hasiči“ 6:3
Chlumčany „divize“ - Přeštice „divize“ 5:2 (2:1)
Branky: P. Dvořák 3, A. Dvořák, Fabián.
Soupiska Chlumčan: František Lösch, Tomáš Kadlec, Jan Kraus,
Milan Samek, Jindřich Krýsman, Petr Trdlička, Vladimír Fabián,
Antonín Dvořák, Radek Nádrazský, Václav Šejdl, Vladimír Myslík, Petr Dvořák, Milan Brabec, Petr Nový, Petr Lösch
Trenéři: Václav Votípka, Jiří Svoboda, Josef Milota
Nehrající účastníci: František Šamberger, Radek Votípka, Pavel
Rada, Jindřich Matoušek
Chlumčany ml. přípravka – Blovice ml. přípravka 4:8
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Chlumčany muži „A“– Horšovský Týn 8:2 (4:0)
Branky: Dušek 5, Dostálík, Gashi, Tomášek.
Sestava Chlumčan: Petr Lösch, Vladimír Regner, Jakub Juráň,
Jan Havlík, Václav Dušek, Lukáš Tomášek, Benjamin Gashi, Oliver Lang, Jan Havlíček, Michal Vojáček, Tomáš Helus, Michal
Kulhánek, Petr Dostálík, Jan Fakan.
Trenéři: Vladimír Kudláček, Miroslav Petrželka.
Jindřich Matoušek
Fotbalový oddíl TJ Keramika Chlumčany, spolek

gické soutěže. Stejně jako minulý rok byl velmi oblíbenou atrakcí velký nafukovací hrad s motivem Spidermana. Odměnou za
zvládnutí nelehkých a vyčerpávajících sportovních výkonů byly
různé sladkosti, které dětem pomohly doplnit vydané kalorie.
Zkrátka nepřišli ani naši starší příznivci, kterým po dobu Memoriálu vyhrávala skupina Elektroband Jana Šimůnka. Večerní
zábavu pro veřejnost obstaralo vystoupení hudební skupiny Sifon Original.
Věříme, že si všichni návštěvníci a hosté celý den příjemně užili
a alespoň na chvíli zapomněli na strasti, které nás všechny během jara provázely. Všem účastníkům, pořadatelům a pomocníkům moc děkujeme, bez nich bychom tak narychlo celou akci
určitě zorganizovat nezvládli. Dík patří i panu Josefu Vorlovi za
uspořádání projížděk na koni
Více fotografií naleznete na nových stránkách fotbalového oddílu https://fotbalchlumcany.wordpress.com/2020/09/04/7-rocnik-memorialu-josefa-skrabka.
Kompletní fotodokumentace je k dispozici na adrese
https://photos.app.goo.gl/2RaXQUy4tSHTijhN6.
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7. r očník Memoriálu Josefa Šk rábk a

NAPSALI O NÁS
V červnovém vydaní magazínu pro volný čas NÁŠ KRAJ vyšel článek o unikátním sportovišti v Chlumčanech.

NAUČNÁ STEZKA OKOLO HUJÁBU JE HOTOVA
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POZNÁVACÍ STEZKA OKOLÍM CHLUMČAN DOKONČENA
Za vydatné pomoci členů místního mysliveckého spolku
v Chlumčanech byla dokončena všechna zastavení nové naučné stezky. V pátek 18. 9. 2020 byly instalovány textové a obrazové tabule a první výletníci se již mohou těšit z tohoto počinu.
Hned na prvním zastavení se dočítáme o původu názvu obce a
o umístění historické rytířské tvrze. První místo naučné stezky
se nachází na cestě do Dolíků, za nově obydlenou lokalitou Na

nivách. Poté již výletníci putují dle orientační mapky okruhu.
Pro dětské návštěvníky a romantické duše bude jistě zajímavou
zastávka pod chlumčanským hřbitovem, která pojednává o nejstarších místních legendách. Poslední zastavení celého okruhu
se nachází před kaplí a shrnuje historii výrazné barokní památky naší obce.
Redakce

ŠAVLICE
Malebný rybník Šavlice, údajně pojmenovaný podle ztracené šavle
vojáka, se nachází v lese Háji mezi obcemi Zastávka a Chlumčany
(Kaolinka). Najdeme ho již na mapě prvního vojenského mapování
z roku 1764 (zaznamenán pod německým názvem Schablitz T. (T.
– Teich – rybník). V roce 1880 je na mapě třetího vojenského mapování. Zde nacházíme název Schawlice. Do Šavlice vtéká a vytéká
Suchanovský potok, který se následně vlévá do Utopeného rybníka, jím protéká a vlévá se do Dnešického potoka. Rybník se stává
častým cílem turistů a cyklistů. Od jara do podzimu zde můžeme
spatřit labutě.

Podzimní Šavlice
Slunce hledí do rákosí,
když mlha se zvedá,
hladina už probouzí se,
oko podzim hledá.
Břehy listím voní,
koruny již zlátnou,
paprsky sílu ztrácí,
uvadají, slábnou.
Ticho, klid tu panuje,
když teplé dny odchází,  
stromy letní nostalgii,
v nitru svém teď nachází.
Eva Horová

INVESTIČNÍ AKCE
Nov ý sběr ný dv ůr
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Na novém sběrném dvoře se intenzivně pracuje. Projekční práce
plynou a na studii, jak to bude v novém sběrném dvoře vypadat
vidíte zde
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Studie KD
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Studie KD

KULTURNÍ DŮM
Den otev ř ený ch dv ěří v kultur ním domě Chlumčany
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Ve středu 8. července 2020 se uskutečnilo slavnostní otevření části opravených prostor v Kulturním domě Chlumčany. Návštěvníci si mohli prohlédnout revitalizovaný salonek, klubovnu, bar,
promítací kabinu a kino. Odpoledne měli možnost návštěvníci
kina 2 krát shlédnout film o Chlumčanech, stejně tak jako mohli
posedět u kávy či vína a užít si atmosféru s vůní novoty. Hojnou
účastí jsme byli doslova zaskočeni. Pevně věříme, že tento pro-

stor znovu ožije. Nyní jej můžete pravidelně navštěvovat před a
po každém programu v kině, dokonce je již možné prostory pronajmout při příležitosti svateb, oslav, výročí apod.
Ing. Ivana Zieglerová

Pr onájem pr ostor KD

Beneš

Anketa
Obec Chlumčany projednala
na svém zasedání zastupitelstva obce a dále na jednání rady obce Chlumčany
vyhlášení ankety týkající se
názvu vznikajícího parku u
Kaple Panny Marie Pomocné
v Chlumčanech. V této lokalitě obec plánuje parkové úpravy včetně umístění mobiliáře,
příp. dřevěného altánku, vybudování pocitového chodníku, ale především rozšíření
zeleně včetně barevně kvetoucích druhů. Obec Chlumčany
Vás proto vyzývá, abyste se zúčastnili ankety, zda souhlasíte
s tím, aby se nově vybudovaný
park jmenoval Pattonův park,
jako památka válečným veteránům jako např. pan George
Patton Waters.
V tomto vydání Chlumčanského občasníku máte možnost
vystřihnout anketní lístek,
zakroužkovat odpověď a vhodit jej do zapečetěné anketní
urny u umístěné u vchodu
do prodejny COOP v sídlišti
v Chlumčanech a u vchodu do
Obecního úřadu Chlumčany
v ulici Družstevní 332.
Anketa bude probíhat od
12.10.2020 do 29.10.2020.
Předem děkujeme za Vaše
odpovědi.
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Anketní lístek
Souhlasíte s tím, aby se nově
vybudovaný park u Panny
Marie Pomocné v Chlumčanech jmenoval: „PATTONŮV
PARK“?

ANO

NE
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Kino Chlumčany - historie a současnost
V září 2020 bylo ve zrekonstruovaném kinosále kulturního domu
v Chlumčanech zahájeno pravidelné promítání filmů – zatím jen
v omezeném rozsahu. Je to už 20 let po tom , kdy byl učiněn
poslední pokus o pravidelné promítání filmů v Chlumčanech ,
který uskutečnila paní Marie Dvořáková v roce 2000 a který byl
záhy ukončen.
Promítání filmů v Chlumčanech má dlouhou tradici. Pamětníci
se hledají poměrně složitě. Až teď mne mrzí, že jsem mezi lety
1977 -1990 strávil v kině spoustu času s panem Baumrukrem ,
který mi o historii kina v Chlumčanech vyprávěl a mne nenapadlo si některé věci poznamenat. Moje matka Zdeňka Hodinářová
( ročník 1935) začala do kina chodit někdy okolo roku 1950 – už
tehdy bylo kino umístěno v sále restaurace „U Šlajsů“. V obecní
kronice vedené v letech 1918 – 1945 není o kině v Chlumčanech
žádná zmínka – ale pravděpodobně se zde již promítalo za první
republiky. Obecní kronika za léta 1945 – 1956 nebyla vůbec vedena. První zmínku o klasickém kině v Chlumčanech najdeme
až za léta 1959 – 1961 kdy bylo odehráno průměrně 250 představení ročně s průměrnou návštěvností 90 diváků na představení.
Průměrná cena vstupenky byla tehdy 2 Kčs. V obci se promítalo
dvakrát týdně (ve středu a v sobotu) a další představení byla
promítána na CHKZ (čtvrtek a neděle). Promítání na CHKZ bylo
v roce 1963 zrušeno pro malý zájem diváků a v Chlumčanech se
v následujících letech konalo cca 170 představení ročně. V obecní kronice jsou také zaznamenány stížnosti na prostředí kina –
častý provoz výčepního komprezoru , který rušil svým hlukem a
v zimně stížnosti na nevytopený sál.
V historii Chlumčanského kina došlo k několika vlnám v návštěvnosti.

nemohlo promítat širokoúhlé filmy.
Od srpna 1978 jsme zahájili provoz širokoúhlého kina v novém
kulturním domě v Chlumčanech. První film, který jsme tehdy
uváděli byl známý titul „Setkání v červenci“. Kino bylo vybaveno
nejmodernější promítací technikou která byla tehdy k dispozici.
Bylo také nutno rozšířit počet promítačů. Teď se situace obrátila
a nové zájemce jsem učil já. Nejprve to byl pan Jakubík z CHKZ ,
který se posléze odstěhoval a kurz nedokončil. Po něm nastoupil
pan František Puchta, který celý kurz pro promítače absolvoval
a promítačský průkaz získal.
Návštěvnost kina se po zahájení provozu zvedla, ale postupně
začala klesat na původní úroveň. Klesal počet představení a i počet návštěvníků.

1. Postupný pokles návštěvnosti v letech 1965 – 1977 v souvislosti s rozvojem televizního vysílání ČT.
2. Nárůst v roce 1978 protože bylo otevřeno nové kino v KD a
opětovný pokles vzhledem ke způsobu výběru filmů o cca 10 %
ročně až do roku 1986.
3. Prudký nárůst návštěvnosti na dvojnásobek v roce 1987, kdy
provoz kina od 1.března převzal Sdružený závodní klub Keramik.
4. Kolaps návštěvnosti v souvislosti se zahájením vysílání televize Nova a rozvojem videopůjčoven.

V roce 1987 se situace vyhrotila tak , že provozovatel kina MNV
Chlumčany předal od 1.3.1987 provozování kina Sdruženému
závodnímu klubu Keramik a já jsem byl pověřen jeho vedením
s úkolem zvýšit návštěvnost. Manželé Baumrukrovi pracovali
v kině ještě cca 1 rok a pak se rozhodli odejít. Nahradila je paní
Marie Puchtová s panem Kalem Fládrem ml., v pokladně byla
paní Milada Fuxová.
Začali jsme pořádat přehlídky komedií ,detektivek , dobrodružných filmů. Nebáli jsme se ani repríz úspěšných titulů. Už v roce
1988 stoupl počet představení o 100 a počet návštěvníků o 10 000.
Do našeho kina jezdili diváci ze širokého okolí.
Po roce 1992 se vyrojila síť videopůjčoven, ve kterých se objevily filmové tituly, které se z různých důvodů v kinech neobjevily
včetně béčkových filmů, a do toho začala v roce 1994 vysílat televize Nova. Lidé se z kin přesunuli před televizní obrazovky a
byl konec. Za této situace jsme v roce 1994 provoz kina ukončili.
Mezitím se z chlumčanského kulturního zařízení stala ubytovna
a skladiště. I v kinosále byly skladovány rozbité skříně a postele.
Vrcholem byl stav promítací kabiny, ve které bylo skladiště věcí
po našem zemřelém spoluobčanovi.

Moje seznámení s kinem v Chlumčanech a jeho první návštěvy
proběhly někdy v roce 1964 , kdy jsem začal chodit do školy. Na
představení jsme se spolužáky chodili poměrně často. Promítání probíhalo v sále „U Šlajsů“. Vedoucího kina dělal pan Josef
Baumrukr , promítače pan Josef Polívka, v pokladně byl pan Jaroslav Procházka a lístky trhala paní Jarmila Baumrukrová.
V roce 1973 jsem začal studovat na střední průmyslové škole
elektrotechnické v Plzni. V každé odborné učebně byla k dispozici promítací technika ve formě 16 mm projektorů. Abychom
si filmy mohli půjčovat bylo nutné oprávnění pro promítání. Tak
jsem získal v kurzu svoje první oprávnění pro promítání 16 mm
filmů. Tehdy ještě neplatilo pro kina, ale v průběhu kurzu nás
vzali na exkurzi do tehdy nejnovějšího kina v Plzni – kina Eden,
které bylo vybaveno k promítání 70 mm filmů. Tam jsem poprvé
viděl v provozu profesionální promítací zařízení.
Při jedné návštěvě v dobřanském kině jsem si všiml na vývěsce
oznámení, že hledají promítače – praktikanta. Přihlásil jsem se
a začal do dobřanského kina docházet. V Dobřanech promítal
důchodce pan Liška, který mě naučil všechno o projekcích 35
mm filmů.
A jak sem se ocitl v kině Chlumčany ? Jednoduše. V srpnu 1977
promítač pan Liška v Dobřanech skončil a vedoucí kina Dobřany
přetáhla pana Polívku z Chlumčan do Dobřan. Pan Baumrukr
mne požádal, abych přešel do Chlumčan. Tady jsem od září 1977
do června 1978 ve starém kině promítal v podstatě sám. Kino
v Chlumčanech bylo vybaveno zastaralou technikou. Projektory
Meopton III měly ještě jako zdroj světla obloukovou lampu, okolo které se muselo pořád tancovat. V sále se topilo kamny. Kino

Občané ve volbách jasně rozhodli o odkoupení kulturáku a od
jara roku 2020 byla započata rekonstrukce salonku s příslušenstvím a kinosálu. Do toho všeho přišel covid 19 a zpřístupnění
zrekonstruovaných prostor se oddálilo.

Renovace kinosálu se moc hezky povedla a nyní nastává od září
druhý pokus o obnovení provozu našeho kina – tentokrát v éře
digitální. Chlumčanský kinosál má výbornou akustiku a ve srovnání s okolními ( Dobřany,Přeštice) je minimálně srovnatelný
ne-li lepší. Byl vybaven velmi kvalitním digitálním projektorem
s rozlišením full HD.
Naše kino bude fungovat v režimu E-cinema.
V režimu E-cinema dochází totiž k vypůjčení filmu pro veřejné
promítání za pevnou částku a výši vstupného již distributor neovlivňuje.

Hodně záleží na našich občanech, aby si našli cestu do našeho
zrekonstruovaného kulturního domu „Koronaviru“ navzdory.
Čím více Vás bude na námi připravované programy chodit, tím
jich bude moci být více. A k tomuto účelu je také nastavena cena
vstupenek.

Karel Hodinář

Buřina Chlumčany r ozesmála
OCHOTNÍCI Z PŘÍCHOVIC V NAŠEM KINOSÁLE
Ochotnický spolek BUŘINA vznikl v Příchovicích v roce 2011 a
brzy se stal pojmem pro širokou kulturní veřejnost našeho regionu. Do Chlumčan spolek zavítal v neděli 20. 9. 2020 se svojí
nejnovější hrou RYTÍŘOVA DCERA.
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Středověká situační komedie z pera Petra Tomšů a v režii Lenky
Kindlové svým lehkým přímým humorem diváky příjemně baví
od prvních minut. K celkovému kouzlu přispívají výkony amatérských herců, což k ochotnickému divadlu prostě patří.

Všem rytířům, zbrojnošům, chůvě, těhotné Johance a usouženému uhlíři Vojtovi nakonec zatleskalo více jak šedesát diváků.
Členové spolku BUŘINA v samotném závěru poděkovali za vřelé
přijetí s náznakem častějších návratů na prkna chlumčanského
jeviště.
Stanislav Dvořák
radní obce

CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
Část 27. Kdy přišly Chlumčany o sv ou hor u?
Kartografická práce, tvorba map, je důležitým vědním oborem
provázející společenský vývoj a zasahující do nejrozmanitějších
odvětví lidské činnosti. Své pevné místo mají mapy například ve
školství, hospodářství, výstavbě, nebo při tvorbě rozmanitých
statistik. Mimo strohé užitné vlastnosti mají mapy i své kouzlo
a to především mapy historické, staré desítky a stovky let. V nejroztodivnějších detailech nám přibližují životy našich předků a
někdy předkládají četné dotazy.
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V roce 1893 je v c. a k. vojenském zeměpisném ústavě ve Vídni vydána MAPA ZASTUPITELSKÉHO OKRESU PŘEŠTICKÉHO. Mapa
je pro Chlumčany zajímavá naprosto unikátním pojmenováním
„našeho Vrchu“, na kterém stojí barokní kaple. Místo s nadmořskou výškou 414 m. n. m. zde totiž nese název CHLUMČANSKÁ
HORA. Dnes nevíme, z čeho tvůrci podkladů tohoto díla vycházeli a proč došlo k tak velkolepému pojmenování pahorku, který
je z pohledu od státní silnice č. 27 dokonce v nižší poloze nežli

silnice samotná. Neznáme zatím jinou kartografickou práci, ve
které by se toto pojmenování opakovalo – na následujících známých mapách už se vždy jedná o CHLUMČANSKÝ VRCH.
Protikladem k tomuto pojmenování je například lokalita U ŠVÉDOVKY, která svůj název nese svorně na všech známých mapách
již od konce 18. století. V tomto případě se s největší pravděpodobností jedná o záznam historické události. Snad právě v těchto
místech stál v dobách třicetiletých válek jeden z polních táborů
švédských vojsk, která opakovaně táhla naším krajem.
V historických mapách tak nenacházíme jen kuriozity, ale rovněž množství historických událostí a příběhů.

Ladislav Bechyňský

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Oddíl badmintonu | Čer v en – Září 2020
Činnost odd.badmintonu byla na jaře letošního roku velice limitovaná zavřením hal kvůli koronaviru a to již od března až do
12.května! Naše, áčko‘ stačilo dohrát základní část 3.ligy , kterou
vyhrálo bez porážky a bylo vyhlášeno vítězem a postupujícím do
2.ligy, blahopřejeme! Naše další dva celky dospělých dohráli svá
utkání ve 4.lize. Remizou 2:2 se Slavojem Plzeň, obsadilo naše
,béčko‘ 4. místo. V tomto utkání bodoval ve dvouhře D. Zápotocký a pak ještě ve čtyřhře,společně s R. Majerem.
Naše mladé družstvo ,C‘ skončilo ve 4.lize páté, ale tihle dorostenci mají budoucnost ještě určitě před sebou.
Vyhlášení výsledků všech družstev proběhlo 13.6. v Plzni, při
turnaji Jupiteru, na Slovanech.
Naše družstvo ,A‘ převzalo krásný pohár za postup do druhé ligy
a to byl vlastně konec sezony 2019- 2020.
Na konci července se na 25 členů, hráčů, přátel + rodinných příslušníků vydalo na 32.soustředění
oddílu,do Nového Městečka u Sušice, aby zde prožili v karavanech a pod stany týden pohody. Vše, včetně počasí se vydařilo,
tak za rok zase vyjedeme!
V srpnu již začala příprava na sezonu 2020-2021 a to fyzickou
přípravou především mladších hráčů, ale velká vedra přípravě
moc nepomáhala.
Od začátku září pak začala příprava již v halách a tělocvičně ZS.

Tam přišlo na úvod několik nových dětí a my musíme konstatovat, že máme opět plno a více místa bude snad již brzy, nebo
v dohlednu, po rekonstrukci sálu KD Chlumčany.
Důležitá byla pro nás oslava založení oddílu badmintonu
v Chlumčanech, který vznikl před 55 roky .
Oslava byla plánovaná na 19.září, ale nevyšel ani třetí pokus a
to znovu kvůli zpřísňujícím se opatření covidu, je to škoda, příprava nám vzala mnoho sil a chuti něco vůbec v této době dělat!
K tomuto datu proběhla aspoň sportovní část oslav v tělocvičně
naší ZŠ. Během soboty si mladí i starší hráči zahráli řadu zápasů
a i několik soutěží a to ke spokojenosti všech, kteří přišli. Plánovaná oslava (70pozvaných) v salonku KD + zábava s pozvanou
kapelou Empatia, však musela byt bohužel zrušena.
Nová sezona se rozjela podle plánu a všichni doufáme, že bude
pokračovat i nadále bez přerušení.
Do soutěže jsme přihlásili opět 3 celky dospělých a to do druhé,
třetí a čtvrté ligy. Své soutěže čekají i naše žáky a mládež, ale jak
to vlastně bude nevíme, situace se mění ze dne na den , tedy nic
příjemného.
Ale o tom budeme informovat až příště. První kolo mistrovství
utkání je na pořadu v sobotu 24.10.2020. Do té doby přejeme
všem klidnější období a hlavně zdraví!
Za odd.badmintonu sepsal
př.Jiří Vaněček

32.soustředění oddílu na Šumavě
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1.m.družstva,A‘ve 3.lize!
Dorost, sport. zápasy 55.let oddílu!

I tohle patří k soustředění

L.Zacharová,J.Dobrovolný,
Plzeň

Předání 1. m. Chlumčan ve 2.lize

První trénink žáků

Victoria Talent Academy
Vážení spoluobčané,
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již nastal nový školní rok a já bych Vás ráda informovala o našem protančeném létě. Naše taneční škola totiž nezahálela ani
o prázdninách.
Školní rok 2019/2020 jsme oficiálně zakončily 30.6.2020. Následoval Mini Dance Camp ve sportovní hale v Dobřanech, kterého se
zúčastnilo celkem 30 našich tanečnic. Již na tomto jednodenním
soustředění jsme začaly s nácviky nových soutěžních choreografií. Náš každoroční Victoria Dance Camp proběhl ve dnech 2.7.8.2020 v Rekreačním středisku na Přimdě, jelo s námi 50 dětí,
stávajících i nových, ve věku od 4 do 20ti let. Na letním soustředění jsme se mimo jiné věnovaly gymnastické a baletní průpravě
a nově také tréninkům street dance pod vedením Elišky Nechutné a technice jazzového tance. Zbyl nám ale čas také na zábavu,
pro děti jsme připravily lesní stopovanou s nejrůznějšími úkoly,
od těch vědomostních až třeba po základy první pomoci. Nesměla chybět ani návštěva bazénu v Přimdě, kterou jsme podnikly
na konci našeho pobytu. Také jsme jeden večer věnovaly kolektivním hrám a musím konstatovat, že všechny naše děti nás
moc mile překvapily s tím, jak dobře umí společně pracovat na
zadaných tématech. Poslední večer se promítal video záznam z
našeho červnového závěrečného vystoupení na Slavoji a ani tady
jsme se neubránily slzám štěstí. Moc nás potěšil také fakt, že se
dětem soustředění líbilo tak moc, že většina nechtěla domů a to
i v případě našich nejmladších.
Předposlední týden v srpnu jsme se jako v předchozích letech
zúčastnily největší sportovní akce v plzeňském kraji - Sportmánie 2020. Vystoupily všechny naše soutěžní týmy od mini dětí po
dospělé. Taneční vstupy jsme měly celkem tři, v neděli, úterý a
ve čtvrtek na hlavním podiu. Moc děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se zúčastnily.
V létě ale netrénovaly jen děti, ale vzdělávaly se i trenéři. Já,
jakožto hlavní choreograf jsem absolvovala v termínu 18.-23.8.
taneční stáž/seminář pro taneční pedagogy na pražské taneční
konzervatoři Duncan Centre, který se týkal současného tance a
přípravy taneční mládeže a dětí. Dále jsme se účastnily tanečních workshopů v Plzni se zaměřením na moderní a jazzový tanec a na konci srpna absolvovala naše Eliška Nechutná taneční
workshop streetového tance pod vedením jedné z našich nejznámějších českách choreografek – Leony Qaši Kvasnicové.

Konec prázdnin nám přinesl sezonu novou, kdy jsme znovu zahájily svoji činnost dne 4.9.2020 a to vystoupením v nově otevřené sportovní hale v Řenčích, kde od letošního roku také povedeme své taneční lekce. Na akci se sešla spousta nových holčiček
s rodiči, kteří se přišly podívat na naše vystoupení a zdarma si
vyzkoušet taneční hodinu. Taneční nábory po sezonu 2020/2021
pokračovaly v neděli 6.9.2020 a to byly právě nábory do soutěžních týmů. Nábory pro letošní sezonu byly velmi úspěšné a já již
nyní, po uplynulých 14 dnech od zahájení sezony můžu oznámit,
že v současné době u nás tančí přes 110 dětí v celkem 8mi soutěžních i nesoutěžních týmech.
A co nás čeká v příštích měsících? 26.-27.9. proběhne naše podzimní soustředění v Plzni na Krašovské, kterého se zúčastní cca
80% naší taneční školy. Pokud situace dovolí, tak bude následovat podzimní soutěžní sezona, kterou zahájíme 10.10.2020 ve
Stodě na Festivalu tanečního mládí. Listopad bude také soutěžní, 8.11. nás čeká semifinálové kolo Czech Dance Tour 2020 a
21.11. zavítáme do Chebu na semifinále Mia Dance Festivalu.
Podle postupů z regionálních kol budeme postupovat na kola
finálová.
Konec listopadu věnujeme také charitativní činnosti v Plzni a naším vystoupením pomůžeme 29.11 na první adventní neděli na
Benefiční taneční akci pro Klárku, které doktoři diagnostikovali SMA ( spinální muskulární atrofii). V prosinci nás čeká jakýsi
vrchol roku 2020, kdy naše taneční škola pořádá velké vánoční
vystoupení v Kulturním domě Šeříková v Plzni a to ve středu
16.12. Této akce se zúčastní celá naše taneční základna včetně
vážených hostů z řad tanečníků i umělců. Večerem provede moderátor Evropy 2 Ondřej Urban. Vstupenky bude možné zakoupit
pouze v předprodeji, jelikož počet míst je omezený. Předprodej
vstupenek bude spuštěn 1.11.2020.
Za náš spolek Victoria Talent Academy, z.s. moc děkuji za projevenou důvěru všech rodičů, kteří nám svěřují své děti a podporují je v aktivitě, která má smysl a těšíme se, že společně s Vámi,
dětmi a našimi příznivci startujeme novou a ještě lepší taneční
sezonu 2020/2021.
Daniela Pfeiferová
předsedkyně spolku

Oddíl tenisu
S nástupem „prázdninových“ měsíců zorganizovali chlumčanští
tenisté sérii již obvyklých otevřených tenisových turnajů pro neregistrované hráče pod názvem Chlumčany Cup. Prvním z nich
byl červencový turnaj veteránů, v němž sice v obou kategoriích
dominovali cizí hráči, ale na pódium pro vítěze se dostala také
trojice našich tenistů - Michal Marák, Miroslav Švátora a Jiří Vaněček. Na tuto akci pak navázal výborně obsazený srpnový turnaj ve čtyřhře, v němž překvapivě, ale zcela zaslouženě triumfoval oddílový pár Jiří Koláček, Roman Vacovský. O Chlumčany
Cupu ve dvouhře, který se odehrál těsně po uzávěrce tohoto čísla
občasníku, a o dalších akcích (Women Cup, Mix Cup a Maty Cup)
budeme informovat opět příště.
Chlumčany Cup veteránů 18.7.2020
Další ročník Chlumčany Cupu pro veterány ve věku nad 50 let
se uskutečnil 18.7.2020 za účasti 8 tenistů, kteří byli podle věku
rozděleni do 2 kategorií do 67 let a nad 67 let. Z výhry se tentokrát radovali hosté - mezi mladšími veterány vyhrál nováček Petr
Pivoňka z Plzně před M. Marákem a S. Havlíčkem, mezi staršími
veterány Milan Doležel ze Starého Plzence před M. Švátorou a J.
Vaněčkem.
Veteráni do 57 let:

Veteráni nad 57 let:

P. Pivoňka - M. Marák 6:4
P. Pivoňka - S. Havlíček 6:4
P. Pivoňka - A. Levora 6:0
M. Marák - S. Havlíček 6:3
M. Marák - A. Levora 6:0
S. Havlíček - A. Levora 6:0

M. Doležel - M. Švátora 6:3
M. Doležel - J. Vaněček 6:2
M. Doležel - V. Pašinský 6:3
M. Švátora - J. Vaněček 6:1
M. Švátora - V. Pašinský 6:1
J. Vaněček - V. Pašinský 6:3

Konečné pořadí:

Konečné pořadí:

1. Pivoňka
2. Marák
3. Havlíček
4. Levora

3 výhry, bez porážky
2 výhry, 1 porážka
1 výhra, 2 porážky
bez výhry, 3 porážky

1. Doležel
2. Švátora
3. Vaněček
4. Pašinský

Nejstarší účastník V. Pašinský a vítěz
mezi staršími veterány Milan Doležel

Petr Pivoňka z Plzně - nečekaný, ale zasloužený
vítěz mezi mladšími veterány

3 výhry, bez porážky
2 výhry, 1 porážka
1 výhra, 2 porážky
bez výhry, 3 porážky

Chlumčany Cup ve čtyřhře 8.8.2020
Také otevřený turnaj neregistrovaných tenistů Chlumčany Cup
ve čtyřhře se odehrál již pošesté, a to v termínu 8.8.2020. I přes
úmorné vedro se jej zúčastnilo 9 párů. Titul zůstal stejně tak jako
před rokem doma - tentokrát ovšem zásluhou premiérové výhry
dvojice Jiří Koláček a Roman Vacovský, kteří nejprve porazili
obhájce vítězství Maráka s Miarkem a ve finále také největší favority - S. Havlíčka s L. Červeným ze Starého Plzence, jimž vrátili porážku ze skupiny a zaslouženě tak získali první společný
deblový titul v turnaji. Na 3. místě skončili plzeňští tenisté Volín
s Wirlandem.
Semifinále:
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Jiří Koláček, Roman Vacovský Michal Marák, Martin Miarko 6:3

R. Vacovský a J. Koláček po semifinálové výhře
proti Marákovi a Miarkovi.

Stanislav Havlíček, Libor Červený Richard Volín, Dušan Wirland 6:0
Zápas o 3. místo:
Richard Volín, Dušan Wirland - Michal
Marák, Martin Miarko 6:2
Finále:
Jiří Koláček, Roman Vacovský - Stanislav
Havlíček, Libor Červený 6:3

S. Havlíček a L. Červený prohráli až ve finále
soutěže deblů.

Oddíl tenisu
S nástupem „prázdninových“ měsíců zorganizovali chlumčanští
tenisté sérii otevřených tenisových turnajů pro neregistrované
hráče pod názvem Chlumčany Cup, která zahrnovala červencový turnaj veteránů (v něm dominovali v obou kategoriích cizí
hráči), výborně obsazený srpnový turnaj ve čtyřhře (v něm překvapivě triumfoval náš pár Koláček, Vacovský) a rovněž turnaj
ve dvouhře s dalšími 2 domácími medailisty (Marák a Koláček).
Poté následoval oblíbený Maty Cup ve čtyhjře s výhradně domácí
účastí. Za zmínku stojí též účast zástupců TO na Dni dětí a následné zahájení provozu tenisové školičky během září.
Chlumčany Cup veteránů 18.7.2020
Další ročník Chlumčany Cupu pro veterány ve věku nad 50 let
se uskutečnil 18.7.2020 za účasti 8 tenistů, kteří byli podle věku
rozděleni do 2 kategorií - do 67 let a nad 67 let. Z výhry se tentokrát radovali hosté - mezi mladšími veterány vyhrál nováček Petr
Pivoňka z Plzně před M. Marákem a S. Havlíčkem, mezi staršími
veterány Milan Doležel ze Starého Plzence před M. Švátorou a J.
Vaněčkem.

Trenér Michal Veit při výuce mládeže

Veteráni do 57 let:
Konečné pořadí:
1. Pivoňka
2. Marák
3. Havlíček
4. Levora

3 výhry, bez porážky
2 výhry, 1 porážka
1 výhra, 2 porážky
bez výhry, 3 porážky

Veteráni nad 57 let:
Konečné pořadí:
1. Doležel
2. Švátora
3. Vaněček
4. Pašinský

3 výhry, bez porážky
2 výhry, 1 porážka
1 výhra, 2 porážky
bez výhry, 3 porážky

Účastníci Chlumčany Cupu v singlu

Chlumčany Cup ve čtyřhře 8.8.2020
Také turnaj Chlumčany Cup ve čtyřhře se odehrál již pošesté,
a to 8.8.2020. I přes úmorné vedro se jej zúčastnilo 9 párů. Titul zůstal stejně jako loni doma - tentokrát zásluhou 1. společné
výhry páru Jiří Koláček a Roman Vacovský. Ti nejprve porazili
obhájce vítězství Maráka s Miarkem a ve finále i největší favority
- Havlíčka s Červeným ze Starého Plzence, jimž vrátili porážku
ze skupiny. Na bronz dosáhli plzeňští tenisté Volín s Wirlandem.
Semifinále:
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Jiří Koláček, Roman Vacovský Michal Marák, Martin Miarko 6:3
Stanislav Havlíček, Libor Červený Richard Volín, Dušan Wirland 6:0
Zápas o 3. místo:
Richard Volín, Dušan Wirland - Michal
Marák, Martin Miarko 6:2
Finále:
Jiří Koláček, Roman Vacovský - Stanislav
Havlíček, Libor Červený 6:3

Vítězný pár Maty Cupu 2020

Chlumčany Cup ve dvouhře 29.8.2020
Tenisový turnaj Chlumčany Cup v singlu pro neregistrované
tenisty se uskutečnil 29.8.2020. za účasti 8 hráčů. Akce měla i
přes chladnější počasí velmi dobrou úroveň. O vyrovnanosti
svědčí i to, že ani jeden z hráčů nezůstal bez porážky. Nejlépe
načasoval formu obhájce titulu Stanislav Havlíček ze Starého
Plzence, kterého sice ve skupině zaskočil Švátora, ale v dalších zápasech již neměl větší potíže a vyhrál zcela zaslouženě. Nezklamali ani další medailisté Marák a Koláček.

Maty Cup ve čtyřhře 5.9.2020
14. ročník oblíbeného tenisového turnaje ve čtyřhře Maty
Cup s účastí 8 párů výhradně z Chlumčan proběhl za ideálního tenisového počasí 5.9.2020. Deblisté se utkali každý
s každým na 1 zkrácený set s postupem nejlepších 4 dvojic do
semifinále. Přestože žádná ze zúčastněných dvojic nezůstala
bez porážky, nakonec se prosadil favorizovaný pár Michal
Marák, Václav Matýs st., kteří ve finále porazili loňské vítěze
M. Kozla a K. Hodináře.

Semifinále:

Semifinále:

Stanislav Havlíček - Jiří Koláček 6:1

Marák, Matýs st. - Lösch, Levora 4:0

Michal Marák - Miroslav Švátora 6:1

Kozel, Hodinář - Petele, Melichar 4:2

Zápas o 3. místo:

Zápas o 3. místo:

Jiří Koláček - Miroslav Švátora 7:6

Petele, Melichar - Lösch, Levora 4:3

Finále:

Finále:

Stanislav Havlíček - Michal Marák 6:2

Marák, Matýs st. - Kozel, Hodinář 6:2
Den dětí 6.9.2020
Součástí Dne dětí, který proběhl ve sportovním areálu
v Chlumčanech dne 6.9.2020, bylo také stanoviště tenisového
oddílu, kde si mohly desítky přítomných děti vyzkoušet, jak
ovládat tenisový míček. Účast na akci byla přípravou na tenisovou školičku Michala Veita, jejíž provoz byl pod hlavičkou
TO zahájen 8.9.2020. K pravidelné výuce tenisu se přihlásilo
7 začínajících dětí + 4 dospělí adepti tenisové hry. .
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CK Kramolín
6.září 2020 uspořádal Cyklistický klub CK Kramolín se sídlem v Chlumčanech již čtvrtý ročník cyklistického závodu
pro děti, který se konal v rámci Chlumčanského dětského
dne. Trať závodu byla pořadateli vyznačena opět v okolí místního fotbalového hřiště.
Po otevření kanceláře závodu bylo všem přihlášeným připevněno na závodní stroj startovní číslo a každý ze startujících
se mohl občerstvit z připraveného občerstvení pořadateli.
Po ukončení přihlášek již byl připraven start první kategorie.
Ve všech šesti kategoriích rozdělených podle věku startovalo
celkem 50 závodníků a závodnic. Od startu první kategorie
probíhaly nelítostné boje.
Všichni startující nechali na trati všechny své síly a do cíle
dojížděli značně vyčerpaní, ale šťastní že závod zvládli. Po
dojezdu každé kategorie bylo vyhlášeno pořadí všech startujících. Všichni byli odměnění příslušnými medailemi, doplomy a věcnými cenami. Všichni vyhlášení byli na svůj výkon
velmi hrdí.
Za bezchybnou pořadatelskou činnost, přípravu tratě a přípravu občerstvení pro děti patří velké poděkování všem pořadatelům z cyklistického klubu CK Kramolín. Velké díky též
za pomoc zástupcům badmintonového klubu Chlumčany a
vedení fotbalového klubu Chlumčany za zapůjčení prostor
hřiště pro vytýčení závodní tratě. Velké poděkování patří též
Obecnímu úřadu Chlumčany za finanční pomoc pro zajištění závodu.
Všichní přítomní, startující i pořadatelé závodu se již těší na
další již 5. ročník závodu. Počet startujících se každý rok navyšuje, což je největší odměnou za práci pořadatelů. Podchytit pro sport co nejvíce mladých je hlavním cílem pořadatelů
tohoto závodu.
Za CK Kramolín Fr.Janoušek

Kategorie 0-5 let – Odrážedla – 6 startujících
1.místo – Havlíček Adam
2.místo – Hodan Jakub
3.místo – Jablonický Šimon
Kategorie 0 – 5 let – Kolíčka – 11 startujících
1.místo – Bauerová Klára
2.místo – Zoubková Nela
3.místo – Vavřík Tomáš
Kategorie 6 – 7 let – 15 startujících
1.místo – Černá Elen
2.místo – Rež Štěpán
3.místo – Kreiner Tobias
Kategorie 8 – 9 let – 8 startujících
1.místo – Svobodová Teresa
2.místo – Bauer Jan
3.místo – Soukupová Ema
Kategorie 10 – 12 let – 7 startujících
1.místo – Potočník Martin
2.místo – Ziegler Sebastián
3.místo – Pažitka Matyáš
Kategorie 13 – 15 let – 3 startující
1.místo – Gemerská Tereza
2.místo – Svobodová Teresa
3.místo – Šlehover Maxim
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CK Kramolín

Dětský den Chlumčany

Dětský den Chlumčany

Dětský den Chlumčany

Dětský den Chlumčany

Dětský den Chlumčany

O-dance z. s. Chlumčany (dřív e Orientálk y z Chlumčan)
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Vážení čtenáři a příznivci našeho tanečního spolku!
Na začátku letošního roku jsme změnili náš název na O-dance
Chlumčany. Vytvořili jsme nové webové stránky (www.o-dance.
cz), kde naleznete veškeré informace o nás. Velmi intenzivně
jsme se připravovali na taneční soutěže, kterých jsme se měli
zúčastnit, ale bohužel situace nám to nedovolila. Přesto jsme
v karanténě nezaháleli a po vzoru záchranných složek natočili
„coronatanec“, který jsme poslali organizátorům Taneční skupiny roku, a ti jej zveřejnili na svých facebookových stránkách.
Před prázdninami jsme opět mohli začít trénovat a poté se vám
předvést na Mysliveckém dni. Jako odměnu jsme pro naše děti
uspořádali hrací den v zábavném centru Area D v Plzni. Ukončení sezóny proběhlo tradičně v tělocvičně ZŠ Chlumčany, kde děti
dostaly diplomy a sladkosti.
Začátek školního roku jsme zahájili účastí na Dětském odpoledni pořádaném v areálu fotbalového hřiště, kde jsme reprezentovali náš spolek na stanovišti s úkoly pro děti. Začali jsme opět
pilně trénovat a cvičit podle našeho rozvrhu, rozrostli se o nové
členy, ale stále je možnost i během roku rozšířit naši skupinu o

další zájemce.
A co nás ještě čeká do konce roku? Na podzim pořádáme Drakiádu s pečením buřtů na hrázi, dále pak Halloweenskou stezku
zakončenou občerstvením na myslivně. Přesné termíny se dozvíte buď na našich facebookových stránkách, na stránkách obce
Chlumčany nebo z obecního rozhlasu. Na tyto akce jste srdečně
zváni. Před Vánoci se s letošním rokem rozloučíme vánoční besídkou pro rodiče a příbuzné v nově otevřeném kinosále Kulturního domu.
Na závěr bychom rádi poděkovali našim sponzorům. Společnosti Lasselsberger s.r.o. za finanční dar, ze kterého jsme nechali
vyrobit pro naše děti trička a mikiny s logem spolku, a také obci
Chlumčany nejen za finanční podporu.
Za spolek O-dance Chlumčany Vám přejeme krásný podzim, a
hlavně hodně zdraví!
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O-dance z. s. Chlumčany (dřív e Orientálk y z Chlumčan)

OSTATNÍ
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Jiří Šebek - zastupitel obce
Vážení spoluobčané.
Vy, kteří patříte mezi čtenáře Chlumčanského Občasníku jste jistě zaregistrovali, že téměř polovinu stránek předchozího vydání
zabrala diskuze mezi pány Ausbergerem, Hodinářem a paní starostkou. Za svého působení ve funkci místostarosty obce jsem
na vnější popud bohužel musel něco podobného s některými
spoluobčany také absolvovat. Říkám bohužel, protože jsem přesvědčen, že takto by to být nemělo a zpravodaj by k tomuto účelu
sloužit neměl. Zde jsme s paní starostkou však jinou možnost
neměli. Cosi podobného jsem v minulosti odsuzoval ve výtiscích
Přeštických Novin, kde se ještě nevybíranějšími výrazy častovali
samotní zastupitelé města. To je ještě daleko horší. Podle mého
názoru existuje spousta jiných možností, jak se na všem v klidu
domluvit a nedělat čtenářům divadlo. To samé platí i pro lidi,
kteří byli součástí jednoho sdružení, měli stejné cíle, ale nějak
spolu zřejmě zapomněli komunikovat. K tomu se do této přestřelky připojí něčí sympatizant, který se také zatoužil zviditelnit
a hned tu máme tři názory na daný problém. Ty si samozřejmě
své zastánce i odpůrce z řad obyvatel naší obce najdou a ve finále se o tom v hospodě přou lidé, kteří ale vůbec neví o co jde a jak
bylo vše původně domluveno.
K článku K. Aubergera se vyjadřovat nebudu a to hned z několika
důvodů. V první řadě jsem nebyl u toho a tudíž nemohu vědět
jakým způsobem mělo SNK pro rozvoj obce Chlumčany v plánu
rekonstrukci kulturního domu naplánovanou. Ostatní důvody
nejsou v tuto chvíli důležité a nebudu se o nich zmiňovat určitě
ne v této době a už vůbec ne prostřednictvím Chlumčanského
Občasníku.
Co se týká odpovědi paní starostky, tak znovu opakuji, že nemohu vědět zdali postupuje tak, jak mělo již zmiňované SNK v úmyslu. Pokud však paní starostka takto postupuje a práce na obnově
KD probíhají tímto způsobem, tak je to kromě zvoleného pořadí
rekonstruovaných částí KD plně v souladu s postupem, který si
stanovilo i SNK za které jsem ve volbách kandidoval já. Přestože
se dnes řadím k opozičním zastupitelům, tak v tomto případě
nebudu a ani nechci paní starostku nikterak kritizovat.
A nyní ke článku pana Hodináře.
Pane Hodináři.
I když se známe prakticky celý život a také si tykáme, tak v tomto případě dodržím dekorum a budu Vám vykat. Je mi líto, ale
ani při nejlepší vůli nemohu k Vašemu oslovení připojit slovo
vážený. Po tom, co jste se v odpovědi K. Ausbergerovi tak necitelně dotkl práce minulých zastupitelstev, kterých jsem byl členem, si Vás jako rozumného člověka již vážit nemohu. Ještě než
začnu. To, že vychvalujete současné zastupitelstvo by mne jako
člena zastupitelstva mělo naplňovat uspokojením. Ale Vy budete mít zřejmě na mysli spíše vedení obce. Budu k Vám naprosto
upřímný. Zprostředkovaně vím o některých Vašich nelichotivých
prohlášeních na adresu bývalého vedení obce po posledních komunálních volbách a teď již jim začínám věřit. Po pravdě řečeno
jsem nevěděl o nějaké Vaší antipatii a přiznám se, že nevím kde
se vzala. Zřejmě to bude něco osobního, což mne v dnešní komunální politice a zvláště v Chlumčanech již vůbec nepřekvapuje.
Jen mne mrzí, když to myslíte s obcí tak dobře a měl jste výhrady
k práci zastupitelů v předešlých zastupitelstvech, proč jste nedal
svůj názor najevo.
Proč jste nepřišel na veřejné zasedání a zastupitelům to nevytmavil? Vy rodák, kterému tak leží na srdci blaho obce.
Pane Hodináři vyjádřil jste se mimo jiné i v tom smyslu, že současné zastupitelstvo si toho naložilo moc. Rozhodně víc než to
minulé za několik volebních období.
Dále jste také napsal, cituji: „To, že se začínají v obci rozbíhat
investiční akce je pro občany Chlumčan dobrá zpráva, zvláště po
letech STAGNACE za působení minulého zastupitelstva.“

Řeknu to asi takto. Nikdy jsem nikomu neupíral právo na vlastní
názor a budu respektovat i ten Váš, přestože se mi vůbec nelíbí.
Pokusím se co nejstručněji vyjádřit můj pohled na věc a hlavně
cítím povinnost zastat se zastupitelů s kterými jsem dvě poslední
volební období byl v zastupitelstvu obce. Samozřejmě mám na
mysli ty zastupitele, kteří si řádně plnili svoje povinnosti. Pravidelně se zúčastňovali schůzí rady, pracovních porad, veřejných
zasedání, pracovali ve výborech a komisích a bylo na ně spolehnutí, přičemž mnohdy dokázali pomoci radou nebo jiným způsobem. Mé zastání naopak není adresováno těm zastupitelům,
kteří jen vyhledávali problémy, čekali na chyby anebo podávali
na vedení obce trestní oznámení. To abyste pane Hodináři věděl
proč Vás vlastně oslovuji. Každá strana či sdružení nezávislých
kandidátů jde do voleb s určitým programem, který se během
svého volebního období snaží plnit. Dělá to současné zastupitelstvo a činila tak i zastupitelstva předešlá. Program by měl být
vyvážený a takový, aby se dal za čtyři roky splnit. Tím narážím
na Váš výrok, že si současné zastupitelstvo toho naložilo moc,
rozhodně více než to minulé za několik volebních období. To
jste myslel skutečně vážně? No nic.Já pane Hodináři jako člen
zastupitelstva vítám, když si zastupitelstvo naloží hodně práce.
Měly by to, ale být věci smysluplné a také bývalo zvykem plánovat opravy a investiční akce tak, aby je zastupitelstvo ve svém
volebním období stačilo dokončit. Jinak se může stát, že nové
zastupitelstvo danou investici zruší a několikaletá práce jejich
předchůdců přijde vniveč. Jsem si však vědom toho, že jsou situace kdy to nejde, například oprava kulturního domu. Tím druhým výrokem o rozbíhání investičních akcí po létech stagnace
za působení minulého zastupitelstva jste mne skutečně nadzdvihl. Takže opět co nejstručněji a fakta. Každé zastupitelstvo
každororočně schvaluje plán oprav a investic v obci. Plán připravuje vedení obce a zastupitelé mají možnost se k tomuto plánu
vyjádřit a navrhovat jeho úpravy. Vše se tak děje v návaznosti na
dlouhodobé i okamžité potřeby obce. Některé akce v průběhu
roku dostanou přednost, třeba z důvodu získání dotace, jiné se
upozadí, některé se z nejrůznějších důvodů nerealizují vůbec.
Tak to prostě je. Sám jste například zmínil, jak dlouho trvá stavebební řízení. Takže tímto způsobem si zastupitelstvo určí priority a podle toho také postupuje. Priority minulých zastupitelstev
byly jasné. Vyvstala okamžitá potřeba vybudovat v obou sídlištích dostatečné množství zpevněných ploch, kde by mohla parkovat osobní auta. Výsledkem tohoto snažení je, že nová místo k
parkování jsou téměř před každým bytovým domem Dále vlastní
- li obec bytový fond, bylo třeba do něho také investovat. Tudíž
ve starém sídlišti v návaznosti na předešlou výměnu oken byly
zatepleny fasády všech bytových domů. Byly prováděny rekonstrukce chodníků a ulic, některé včetně kanalizace včetně té, v
které bydlíte Vy. Nebudu Vám vypisovat v jakých dalších ulicích,
to byste jako obyvatel naší obce měl vědět. K velkým změnám
došlo jak ve školce, tak i ve škole.
Na místním hřbitově proběhly hned tři na sebe navazující investiční akce, čemuž jsem osobně velmi rád, protože jestiže si
chceme hrát na vyspělou společnost neměli bychom zapomínat
na všechna pietní místa a na lidi, kteří tu s námi již nejsou. Dále
byla kompletně zevnitř i zvenku opravena naše kaple a i tady
platí, že dědictví získané po předcích bychom si měli vážit nadevše. Byla zateplena fasáda u zdravotního střediska a provedena
oprava knihovny. V neposlední řadě byla opravena výpust rybníka Na Hrázi, v areálu TJ Keramika byla vybudována rampa na
vývoz posekané trávy. V několika ulicích byly prováděny opravy
vodovodního řadu.Na Hradčanech byla provedena oprava povrchu komunikace včetně kanalizace v ulici od hájovny směrem
dolů a v několika etapách provedena nástavba hasičské zbrojnice. Těch prací bylo ve skutečnosti daleko více a já si je v první
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řadě již všechny nepamatuji a nemám ani chuť je všechny vyjmenovávat. Kdo chce tak to vidí, kdo nechce tak nevidí anebo
dělá, že nevidí. Kromě toho se samozřejmě zadávalo vypracování projektových dokumentací na různé stavby, které měly být
v budoucnu realizovány, včetně výstavby pečovatelského domu.
Zajímalo by mne pane Hodináři jak by současné zastupitelstvo
mohlo rozjet investiční akci v podobě rozšíření domu s pečovatelskou službou, kdyby minulé zastupitelstvo nenechalo vypracovat i tuto projektovou dokumentaci. Mimo to samozřejmě bylo
zajišťováno sekání trávy, úklid sněhu, organizace a pořádání
kulturních akcí, výsadba stromů, péče o obecní les a tak dále a
tak dále. Vše v každém volebním období za částku mezi 40 a 50
miliony korun. To je téměř 100 milionů za dvě volební období. A
tomuhle Vy pane Hodináři říkáte STAGNACE? Jen si tak říkám,
co by asi za takovouto stagnaci dali někteří starostové s námi
srovnatelných obcí.
Já opravdu nemám prostor a jak již jsem říkal už si vážně nepamatuji co všechno se v Chlumčanech ještě udělalo. Sám K.
Auberger mě v jednom dopisu napsal, že v obci už je všechno
prakticky hotovo a teď zbývá jen to dorazit. Takže když to shrnu. Minulá zastupitelstva mimo jiné dokončovala budování infrastruktury obce, obnovovala bytový fond, zlepšovala úroveň
předškolských a školských zařízení, aby současné zastupitelstvo
mělo volné ruce a mohlo plnit jiné úkoly, které paní starostka
jmenovala. Například umístění pumptrackové dráhy u kaple,
budování arboreta, veřejného ohniště, instalování hodin s teploměrem, zkrášlení kruhového objezdu, vysypání kačírku na volná hrobová místa na hřbitově či osazení okrasného květináče na
náměstí. To není z mé strany žádný sarkasmus a tímto se pane
Hodináři nevysmívám Vám ani vedení obce.Takhle a podobně
jsem to opakovaně slyšel od lidí, kteří mají větší přehled než Vy
a hlavně se na věci dívají objektivně. Obecně platí, že bychom to
s loajalitou a projevem sympatií neměli nikdy přehánět, protože
jinak to může v očích jiných lidí působit přinejmenším zvláštně.
Čeština má pro tuto situaci hned několik šťavnatých výrazů, které se sem, ale opravdu vážně nehodí.Co říci závěrem. Já s Vámi,
ale opravdu jen částečně mohu souhlasit v jedné věci a to, že
vždy se dá dělat ještě něco navíc. Na druhou stranu minulé zastupitelstvo splnilo volební program cca na 97% a to si myslím,
že není vůbec špatné číslo. Já, ale vidím problém trošku někde
jinde. Jsem toho názoru, že zvláště v komunální politice na vesnici, kde se téměř všichni znají, je důležitá jedna věc. Nesoudit

lidi podle toho jaké s nimi máme osobní vztahy, kdo je nám sympatický a kdo ne, ale podle toho jestli je za nimi vidět kus odvedené práce. A pokud se tohle nenaučíme, tak nemůžeme čekat, že
někdo poděkuje starostovi za 16 roků práce pro obec.
Oproti tomu se, ale v diskuzi na veřejném zasedání hromadně
děkuje vedení obce za posekanou trávu či zalité květináče.
Ještě bych se touto cestou rád obrátil k některým našim maminkám. Slýchávám také, že toto zastupitelstvo je lepší, protože dělá
něco pro děti. Opět ani vám milé maminky nechci upírat právo
na vlastní názor. Jen bych chtěl se vší skromností podotknout, že
v posledních dvou volebních obdobích, kdy jsem byl ve funkci
místostarosty obce došlo jak již jsem psal ve škole a školce k několika významným změnám. Pro vaši představu došlo k modernizaci tříd i učeben, přičemž na základě požadavků obou ředitelek byly vybaveny moderním zařízením, jak pro předškolní tak
školní výuku. Ve školce byla zateplena střecha i fasáda budovy
a podobně jako školka, září novými barvami obě školní budovy. Na školní zahradě vyrostl altán pro venkovní vyučování.Děti
mají nové šatny, vchod do školy a mohl bych takhle pokračovat
dále. To vše za desítky milionů korun. Opravte mne milé maminky jestli se mýlím, ale nedělala tohle vše minulá zastupitelstva
jen a jen pro vaše děti?covat i tuto projektovou dokumentaci.
Mimo to samozřejmě bylo zajišťováno sekání trávy, úklid sněhu,
organizace a pořádání kulturních akcí, výsadba stromů, péče o
obecní les a tak dále a tak dále. Vše v každém volebním období
za částku mezi 40 a 50 miliony korun. To je téměř 100 milionů za
dvě volební období. A tomuhle Vy pane Hodináři říkáte STAGNACE? Jen si tak říkám, co by asi za takovouto stagnaci dali někteří
starostové s námi srovnatelných obcí.
Jiří Šebek
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