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Slovo starostky
Vážení Chlumčanští,
před rokem jsem vstupovala do funkce starostky. Během chvíle se mi život otočil vzhůru
nohama. Ocitla jsem se v zcela neznámém prostředí a jediné, co mě drželo nad vodou, byla
důvěra voličů a zodpovědnost je nezklamat.
Neměla jsem představu, co práce obnáší a už
vůbec jsem si nepřipouštěla, že bych nastupovala do něčeho nefunkčního.
První šok, s kterým jsem se musela vyrovnat,
byl vymazaný starostenský počítač. Nic nebylo
tak důležité, jako dostat se na emailovou poštu,
kam chodila veškerá korespondence. Ani předání úřadu panem odstupujícím starostou neproběhlo podle daných pravidel. Myslela jsem
se, že nejhorší mám za sebou. Ale chyba lávky.
Jako první na mě vyskočilo dětské hřiště. Nebo
terénní úpravy? Prostě chlumy, kam se podíváte.
Při revizi této plochy, protože o dětském hřišti
nemohla být řeč, nám bylo doporučeno, kopečky okamžitě oplotit a co nejrychleji odstranit dříve, než dojde k úrazu. Vyčuhující tkanina
i nevhodné betonové prvky na bezpečnosti nepřidávaly. Začali jsme vyhledávat veškeré podklady na stavbu tohoto „odlišného dětského
hřiště“. Nenašli jsme zadávací dokumentaci jako
takovou, dokumenty vymezující zadávací podmínky, ani výzvu projektantovi k odstranění
vad nebo veškerou dokumentaci k zadávání tohoto projektu (např. obeslání projektantů). Měli
jsme jen výsledek zadávacího řízení – smlouvu
o dílo. Architekt, který hřiště projektoval, tvrdil,
že předložil projekt na terénní úpravy, a ten byl
obcí bez výhrad přijat. Firma Bekrostav pracovala podle pokynů zadavatele. Naštěstí nám
vyšel Bekrostav vstříc a počkal, až vše s právní-

kem dojednáme a smluvně ošetříme. Jestliže
by k dohodě nedošlo, mohla začít firma ve
stejném duchu stavět zbylá dvě hřiště U Kaple
a na náměstí. Na konci května byla konečně podepsána s firmou Bekrostav Dohoda o zániku
závazku ze smlouvy o dílo „Dětské hřiště“. Shrnuto: obci vznikla škoda 1 169 315 Kč.
Však ani tohle nebylo to nejhorší. Začalo
jednání s Mazeppou, firmou, která prováděla
administraci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Stavba správního a společensko-kulturního centra Chlumčany“. Mysleli jsme si, že
nepodepsáním smlouvy s vítěznou firmou
Geosan vše uzavřeme. Jaké bylo naše překvapení. Nejen zástupci Mazeppy, ale i náš advokát,
nás vyvedli z omylu. Bývalý pan starosta zřejmě
jednal jménem obce, i když k tomu nebyl pověřený. Teprve teď jsem pochopila, proč zmizela
emailová korespondence. Naštěstí pro nás byla
obnovena a mnohé se začíná vysvětlovat. Jak
už jste slyšeli na předchozím zasedání, vyčíslená náhrada škody pro firmu Geosan dosahuje
částky 942 687,55 Kč. 21. listopadu se setkáme se
zástupci Geosanu. Za obec se schůzky účastní
pan JUDr. Majer, Stanislav Dušek a já. O výsledku schůzky vás budu informovat na příštím
zastupitelstvu. Rozhodně již dnes můžeme říct,
že i tady bude zmařená investice v řádu milionů.
V lednu odešel z pozice tajemníka pan
Ing. Petr Brandl, a co čert nechtěl, na březen
se ohlásila kontrola z ministerstva. Pochybení
obecního úřadu jste si mohli přečíst na úřední
desce. Obec přijala nápravná opatření. Jen nás
to stálo 14 dní usilovné práce. Možná by nám
to nezabralo tolik času, kdyby vše bylo tak, jak
mělo být. Bez pracovitosti a obětavosti paní

Štěpánky Ulrichové by kontrola dopadla ještě
mnohem hůř.
Další kontrola na sebe nenechala dlouho čekat. Tentokrát se týkala dotace na „štěpkovač“.
Nemyslete si, i tady jsme měli honičky. Navíc
v březnu spadl tajemnický počítač, na kterém
byly uloženy veškeré podklady pro vyúčtování
této dotace.
S kontrolami jako by se roztrhl pytel. Další
měsíc se objevila na úřadu kontrola na bezpečnost práce. Opět kvapík. Vyklidit halu, namalovat bezpečnostní čáry, označit všechny
regály nosností, uklidit nářadí, aby splňovalo
bezpečné uložení, ochranné pomůcky…
Že už by byl konec? Teď se konečně vrhneme
na opravování veřejných vyhlášek, jak nám uložila kontrola z ministerstva.
No nebyl. Po 16 letech nás navštívila kontrola
z finančního úřadu, která chtěla vidět vyúčtování dotace na zateplení školy a školky. Bývalý
pan starosta dal od všeho ruce pryč, a tak dohledáváme, telefonujeme, emailujeme. Kon…pokračování na str. 2 Ü
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trola není ještě uzavřená, nemůžu vás zatím
o výsledku informovat.
Mezi tím vším vyřizujeme stížnosti a žádosti
o informace, zajišťujeme běžný chod obce
a obecního úřadu.
Získala jsem i svého anonymního „přítele“.
Zprávy typu: „Ve skole te to mozna sezrali, ale
u nas mas smulu“, nebo Ve vasich sportovnich
novinach sme se docetli, ze kulturak bude proverovat statistik. Pani ucitelko! Snad statik ne?
Jo a pekne tem lidem mazete med okolo huby.
Myslime si, ze uz pomalu ztrácíte dech a to ste
ani nezacali?.“
Nejednalo se o kulturní dům, ale o bytovku,
slovo statistik jsem v textu marně hledala,
bylo tam slovo statik, a ten opravdu statis-

tický posudek nedělá. Slovo statistický jsem
bohužel v textu dvakrát použila. Za to se vám
omlouvám.
Mezi tím se přece jen něco podařilo: využít
finanční dar od pana Waterse na požární hlásiče, který se vlekl víc jak 2 roky, alespoň provizorně srovnat a upravit plochu za hasičárnou,
kde by měl vzniknout Pattnův park, vybudovat workoutové hřiště, naistalovat posilovací
prvky, odkoupit kulturní dům. Zdařené byly
i akce pro veřejnost: Den Chlumčan, setkání
seniorů, vítání občánků, mikulášská nadílka.
Zvažujeme, zda v příštím roce neodstoupit od
Zpívání koled s Plzeňským rozhlasem. Není
nám líto peněz, které platíme agentuře, i když
by se daly jistě lépe využít, jen se nám zdá zbytečné rozsvěcovat již rozsvícený stromek.

Vážení a milí spoluobčané, nastává čas adventní, čas shonu, úklidu, pečení a nakupování.
Na druhé straně čas rozzářených dětských očí,
čas plný očekávání a těšení se na vánoční nadílku. Děti netrpělivě odpočítávají každý den
a nemohou se dočkat Ježíka. Rodiče s trpělivostí vysvětlují, kolikrát se musí ještě jejich ratolesti vyspat, než nadejde ten tak očekávaný den.
Vánoce jsou svátky štěstí a rodinné pohody,
sounáležitosti, pokory a vzájemné pomoci. Nezapomínejme na své nejbližší. Využijme každou
chvilku, kterou můžeme strávit společně.
Dovolte mi, abych vám popřála příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020.
Vladimíra Štejrová
starostka obce Chlumčany

Slovo místostarosty
Zdravím Vás dámy a pánové, sousedé a vážení spoluobčané. Čtvrt roku je opět za námi
a já mám tu milou povinnost Vás seznámit
s několika projekty, na kterých vedení obce
společně se zaměstnanci pracovalo. Proběhla
nám další úprava hřbitova, nahlédli jsme do
nově nabytého kulturního domu. Díky kůrovci
nezahálel ani obecní les. Několik zajímavých
projektů se též připravuje.
Úprava hřbitova
Máme za sebou již dušičky, období, kdy lidé,
a nejen z Chlumčan navštěvují obecní hřbitov.
Pokud nejste pravidelným návštěvníkem a přišli jste dát vzpomínku po delší době, určitě jste
si všimli některých změn, které byly provedeny. Vzhledem k náročnosti sezónní údržby
zeleně, byla volná hrobová místa pokryta
cca 10 cm vrstvou kačírku. Práce proběhly
v logické posloupnosti. Důkladné odstranění
zeleně, položení tkaniny a navezení kamene,
který nám dala bezplatně k dispozici firma
LB MINERALS a.s. Děkujeme. V dalších pláno-

vaných úpravách se bude pokračovat na jaře,
aby údržba přes léto byla co nejjednodušší. Určité změny se provedly také ve hřbitovní márnici, která byla velice zanedbaná a sloužila jako
skladiště všeho možného. Obecní četa objekt
vyklidila, nově zde byly udělány podlahy, také
omítky a obnoven byl též přívod el. proudu.

nou přednášku napříč prohlídkami. Věřím, že
i jeho článek ke stavu kulturního domu, který
najdete v tomto čísle občasníku, bude stát
zato.
Kůrovec v chlumčanském lese
Ten, kdo vyrazil v září nebo v říjnu na Hradčany za houbami, byl asi nemile překvapený,
co se v obecním lese děje. Téměř po celé ČR
je dnes kůrovcová kalamita. Bohužel se nevyhnula ani našemu lesu. Dle statistických čísel
lesního správce Ing. Vladimíra Drexlera je
běžná plánovaná roční těžba kolem 100 m3
dřeva. Ku příkladu v roce 2018 to bylo 118 m3
dřeva. V roce 2019 jsme museli díky této kalamitě vytěžit v chlumčanském lese 571 m3
dřeva!!! Vznikla nám v porostu mýtina o rozměru cca 1 ha, která se bude muset zalesnit.
Po vytěžení a odvezení dřeva zůstalo na místě
několik desítek hromad klestu, které se budou
muset ještě spálit.

Den otevřených dveří v KD
Po nabytí kulturního domu do majetku
obce jsme se rozhodli, pro velký zájem veřejnosti, udělat den otevřených dveří. Na čtyři
půlhodinové prohlídky dorazilo cca 150 spoluobčanů, většinou starších ročníků, kteří ke
„KULTURÁKU“ pojí kladný vztah, anebo na akce
v něm mají kopu příjemných vzpomínek. Byla
také cítit velká zvědavost. Při prohlídkových
debatách byly slyšet názory, že objekt není až
v tak špatném stavu, ba naopak. Spíše Vás zarážel obrovský nepořádek a zpustlost prohlížených prostor. Za spolupráci při organizaci této
akce bychom rádi, společně s paní starostkou,
poděkovali panu Karlu Hodinářovi za jeho věc-

Směsný odpad či sběrný dvůr
Celkem dlouho jsem zvažoval, jestli dám
do tohoto vydání Chlumčanského občasníku
článek k udržování čistoty a pořádku. Poslední
týden v říjnu mě ubezpečil, že je to opět třeba.

Chlumčanský občasník
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Ve starém sídlišti ve spodní části ulici Boženy
Němcové je jedno speciální hnízdo separovaného odpadu spojeno s prostorem pro komu-

nální odpad. „Pokud by si chtěl někdo zařídit
byt, tak můžeme sloužit“. Kluci z obecní čety
právě z tohoto místa odvezli dvě plné Multicary: sedačka, křeslo, kuchyňské skříňky, stůl,
židle, dětská postýlka, koberec a vrcholem
byly dvě matrace. V Chlumčanech máme dva
sběrné dvory kam tyhle věci patří, nikoliv ke
kontejnerům! Pojďme, prosím, dodržovat
pravidla!

je též projekt na rekonstrukci Hradčanského
rybníka. Bude se jednat o zvětšení a prohloubení. Tím, že rybník nemá stálý přítok, bude
stažena srážkové voda z přilehlých ulic pro
úspěšnější a snazší naplnění nádrže. V prostoru mezi starým a novým sídlištěm bude
do konce roku vybudováno dětské hřiště pro
nejmenší. Plánek jak bude vypadat, naleznete na stránkách obecního webu. Pro dopadové plochy nám poskytla materiál opět
firma LB MINERALS a.s., ušetřili jsme tím cca
90.000 Kč. Firmě LB MINERALS a.s. patří náš
velký dík. Poslední bod o kterém se zmíním,
je zadání zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci ulic Svatopluka Čecha, Na
výsluní a části náměstí Bohuslava Kašpara.
Na asfaltovém prostoru před lékárnou bude
v návaznosti na rekonstrukci ulic vybudována
okružní křižovatka. Projekt rekonstrukce pro
nás vytvoří projektant Ing. Vaidiš. Hotov by
měl být v první polovině roku 2020.
Závěrem mi dovolte, popřát Vám všem
klidné předvánoční období, bílé a štědré Vánoce, krásné svátky a šťastný nový rok 2020.

Další rozdělané projekty
Dalších projektů, na kterých se pracuje, je
několik. Za zmínku určitě stojí, budování veřejného osvětlení Na Závisti. V rozpracování

Stanislav Dušek
mistostarosta@obec-chlumcany.cz
+420 737 155 794

Jak jsem se potkal s chlumčanským kulturákem
po 25 letech
Kulturní dům v Chlumčanech je v majetku
obce Chlumčany. Stalo se tak k 1. 9. 2019 za cca
7 mil. Kč. To je dobrá zpráva. Ta horší zpráva
je, do jakého stavu tento objekt předchozí
majitel přivedl. Abych byl konkrétní. Předcho-

zastupitelstva na podzim 2018. Bývalé vedení
obce preferovalo výstavbu nového obecního
úřadu na náměstí B. Kašpara za cca 100 mil. Kč
a opozice – pokud se to tak dá nazvat – představila návrh na odkup budovy KD a její rekon-

zím majitelem byl Závodní výbor odborového
svazu Stavba při firmě Lassesberger Chlumčany – dříve CHKZ. Tento majetek mu spadl
do klína zdarma při dělení majetku bývalé
Ústřední rady odborů v roce 1990.
Problematika odkupu chlumčanského
kulturáku do majetku obce silně rezonovala
v poslední předvolební kampani do obecního

strukci za méně než poloviční částku. Občané
Chlumčan ve volbách jasně rozhodli o tom,
kterou variantu preferují.
A teď malá historická vsuvka – podle údajů
zapsaných v obecní kronice:
Přípravné práce na Společenském zařízení
Chlumčany, jak se tehdy stavba nazývala, byly
zahájeny v roce 1970. Navazovalo se na do-

končení 2. etapy sídliště Chlumčany. Stavbu
projektoval Stavoprojekt Plzeň. Autorem projektu byl ing. arch. Barborka s kolektivem.
Celé kulturní zařízení v Chlumčanech bylo
stavěno jako sdružená investice (podílely se
CHKZ Chlumčany, Prefa Přeštice, JZD Vstiš,
ONV Plzeň, Krajská odborová rada, Ústřední
rada odborů a hlavně obec Chlumčany).
Stavba byla zahájena v roce 1974. Na vedení
stavby se podíleli pánové Josef Benedikt, Karel Fládr st. a Miroslav Levora. Stavební dozor
měla skupina vedená p. Václavem Režem. Na
organizačních záležitostech se podíleli předsedové MNV pánové Benedikt, Fux, Šašek
a místopředsedové Rendl, Šiška a Karas. Skupiny zedníků vedli pánové Bláha a Janota.
Kromě na jednotlivá řemesla najatých firem
se o výstavbu významně zasloužili občané
Chlumčan. Na stavbě se podílelo 343 rodin
a 465 jednotlivců. Jen při výstavbě 1. etapy
bylo odpracováno 82 950 hodin z toho
36 250 hodin zdarma.
Otevření 1. etapy proběhlo v pátek
24. 2. 1978. Byla otevřena restaurace a přísálí.
Stavba nebyla dokončená. Patro a kinosál byly
zprovozněny až v pátek 4. 8. 1978 promítáním
filmu Setkání v červenci. Současně začal pracovat při kulturním zařízení Sdružený závodní
klub Keramik pod vedením Josefa Špillera.
Akce se pořádaly zatím v omezených prostorách kinosálu a přísálí. Restaurace byla provozována firmou RAJ Přeštice.
Druhá část KD byla otevřena 5. 12. 1981 estrádním pořadem (Simonová, Chladil, Hála).
Tímto dnem byl uveden do provozu celý ob…pokračování na str. 4 Ü
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jekt včetně velkého sálu pro 500 návštěvníků
a rozšířily se možnosti pořádání kulturních
akcí v Chlumčanech. V radě ZK Keramik pracovali p. Miroslav Pešek, Václav Strejc, Vladimír
Mašek, Jaroslava Veinfurtová, Karel Hodinář,
Marie Dvořáková, Magda Hajšmanová, Jana
Štichová a Dagmar Puchtová. Pořadatelský
sbor, který se podílel na hladkém průběhu
akcí, pracoval ve složení M. Tobrman, M. Baxa,
K. Fládr ml., J. Fládr, J. Procházka, L. Mourek,
V. Marek a jiní.
Zlatá éra tohoto zařízení zahrnovala zhruba
období 1983–1990. Troufám si říci, že se
z Chlumčan v této době stalo kulturní centrum okresu. V KD se pořádala spousta pořadů
– v podstatě byly obsazené všechny víkendy.
Kromě našich vlastních pořadů a plesů zde
proběhla spousta akcí okresního formátu
a i spousta akcí profesionálních – nejen populární ale i vážné hudby, které v kinosále
zajišťovala p. Veinfurtová. Večery „Závody se
baví“, organizované p. Strejcem, byly velmi
oblíbené. Pro mládež bylo pořádané velké
množství různých tanečních zábav s nadstandardní návštěvností. Proběhlo zde i několik
středoškolských maturitních plesů.
Návštěvnost kina se zvýšila oproti roku 1977
(staré kino) 4 ×. Na jeho provozu se podíleli
postupně p. Baumrukr, Hodinář, Baumrukrová,
Puchta, Puchtová, K. Fládr ml.
Při ZK Keramik fungoval dechový orchestr
Keramik pod vedením p. Černého, taneční orchestr Golf p. Žižky a skupina Weekend p. Janouška. V KD působily dva dětské pěvecké
sbory pod vedením p. Marie Novákové za
spolupráce Věry Müllerové, jejichž koncerty
byly vždy velkou společenskou událostí pro
celou obec, a ze začátku i pěvecký sbor Česká
píseň. V KD pracovala i ZO Svazarmu – Hifiklub
pod vedení p. J. Vávry za účasti p. Simbartla,
Pitra, Hory a Šlehofera. Jejich fonotéky, pořádané ve spolupráci se ZK Keramik, byly široko
daleko vyhlášené. ZK Keramik pořádal také
spoustu pořadů pro děti.
Konec historické vložky.
Kulturní zařízení v Chlumčanech hrálo
v mém životě poměrně významnou roli. Jako
středoškolák jsem chodil na stavbu na brigády,
v únoru 1978 jsem se zúčastnil slavnostního
otevření 1. etapy KD – pořizoval jsem fotodokumentaci, v srpnu 1978 jsem s p. Josefem
Baumrukrem věšel promítací plátno a oponu,
aby mohlo být kino alespoň provizorně zprovozněno. Promítal jsem zde první film Setkání
v červenci. Montoval jsem do kina stmívací
zařízení, které vyrobil ing. Pavel Hrdlička a na
které se zapomnělo při stavbě.
Začal jsem pracovat v radě Závodního
klubu Keramik a zde jsme se s partou nadšenců podíleli na pořádání kulturních pořadů.
Od roku 1987 jsem převzal vedení kina. Na
základě své profese jsem se podílel na technickém zajišťování většiny kulturních pořadů
a i na údržbě objektu.
Pamatuji si doby, kdy se po každé akci ve
všech místnostech uklízelo, v sezoně se ve velkém sále minimálně jednou za 14 dní drátkovaly a pastovaly parkety, rozbité sklo ve dveřích nebo okně se zasklívalo a nezadělávalo
se dřevěnou deskou, rozbité stoly a židle se
normálně opravovaly a neházely se na jednu
hromadu. Pamatuji si doby, kdy se v lustrech

a svítidlech měnily vadné žárovky a kdy bylo
možno si do restaurace zajít na teplou večeři.
Pamatuji si i dobu kdy se v salonku pořádaly
svatby a kdy ještě nebyl rozparcelován i s klubovnou a barem na byty 1+0 a kdy na akce
ve velkém sále přicházelo v pátek, sobotu
i neděli po 500 lidech a na Vladimíra Menšíka
a Michala Davida 2 × 1 100 lidí a bylo nutno
svést židle z širokého okolí, a i na doby, kdy do
kina chodilo průměrně 92 návštěvníků na každé představení. Pamatuji si, že na oknech velkého sálu viselo zatemnění ze sametu, který
se nechal roztahovat a který nám na zakázku
vyráběla firma Fezko Strakonice, že ve velkém
sále visely opony a ostatní dekorační látky
a že když se zmáčklo na jakémkoli ovladači
tlačítko, vše fungovalo. Část těchto velkých
sametových závěsů je přibita na stěnách v přísálí a ve velkém sále zejí prázdné heraklitové
stěny a parkety na sále jsou po různých pěnových party zničené.
Konec nostalgie
Po roce 1990 bylo majitelem ZV OS CHKZ
Chlumčany rozhodnuto o ukončení činnosti
ZK Keramik ve formě, jak fungoval dosud,
a začalo pronajímání jednotlivých prostor
podnikatelům v kultuře. Prvními nájemci byli
p. Špiller a p. Seidl v restauraci. Po odchodu
p. Špillera si velký sál pronajal p. Kriegelstein.
Já jsem v této době do roku 1994 fungoval
jako technický správce budovy. Kulturní dům
byl samostatná firma a generoval i nemalý
zisk. Spolu s účetní paní Majerovou a později
s p. Vlastou Šlapákovou jsme všechny vydělané a uspořené peníze do koruny vraceli zpět
do údržby objektu. ZV OS CHKZ pod vedením p. Uldrycha se v té době k budově choval
poměrně dobře, nepovoloval žádné změny
a přestavby.
Pak ale přišla doba, kdy začali ubývat členové odborů a lidé ve výboru začali mít pocit,
že by se jim mohly hodit peníze z KD. Samostatnou firmu v KD nechali zrušit a majetek, zaměstnance a vybavení převedli na ZV OS CHKZ.
Finanční toky probíhaly přes pokladnu odborů.
To byla zhruba doba v roce 1994, kdy jsem,
z důvodu pracovního vytížení a změny zaměstnání, vedlejšák v KD v Chlumčanech opustil.
Proto titulek tohoto článku. Dnes je to 25 let.
To další už vím pouze z vyprávění.
Po dvou obdobích p. Uldrycha byl zvolen
předsedou ZV OS p. Roman Hnojský. A tady
někde musíme hledat začátek devastace kulturního zařízení. Vyvrcholením bylo působení
p. Hnojského coby nájemce objektu až do
současné doby. Stopy jeho činnosti můžeme
vidět na každém kroku. Nepovolené vestavby,
salonek a všechny kanceláře jsou změněny na
nepovolené ubytovny. Interiéry velkého sálu
a přísálí jsou v podstatě zničeny. Část lustrů –
uměleckých děl z Kamenického Šenova – je
nenávratně rozbita. Topení v kancelářích je
roztrhané mrazem. Promítací kabina je zavezená pytli s odpadem a do promítacích strojů
prší z vadné střechy. Budova přestala plnit
svoji funkci a stala se z ní ubytovna, skladiště
a smetiště okresu. Ve velké míře se přestala
provádět údržba, aby byl vygenerován co největší zisk. Do sklepů kulturáku a i do kinosálu
byly navezeny nepotřebné věci, které s KD neměly nic společného. Nejlepší sál v dalekém
okolí byl změněn na skladovací prostory. Na
střeše objektů se za podivných okolností ob-

jevila solární elektrárna s dotací v plné palbě
12 Kč za kWh, za kterou platí majitel nájem
4000 Kč ročně. Čtete dobře. A to vše ještě se
závazkem na 17 let. Pronajímatelé jednotlivých prostor si v nich dělali, co chtěli, a nikdo
je nenutil, aby prováděli údržbu a hlavně aby
uvedli prostory po ukončení svého podnikání
do původního stavu. Vše bylo jen podřízeno
tvorbě zisku a majitel KD tomu jen přihlížel.
A tím se dostáváme opět na začátek:
Kulturní dům v Chlumčanech (a všechno,
co z něj zbylo) je v majetku obce Chlumčany!
Za těch 16 let, co jsem v něm působil, jsem
tuto budovu poznal od sklepa po půdu včetně
jeho rozvodů a sítí. Nabídl jsem svoji pomoc
obci v případě, že bude objekt KD zakoupen.
A to se i stalo.

Starostka obce paní Vlaďka Štejrová ustanovila pracovní skupinu, která se pravidelně
schází a realizuje zatím pomalé dílčí kroky.
Prvním úkolem bylo zabezpečení a zprovoznění první místnosti a tou byl kinosál, který
působením předchozích správců utrpěl nejméně. Z promítací kabiny byly odvezeny
odpadky v pytlích a ze sálu několik multikár.
Dále byl kinosál připojen na elektrickou energii a zajištěna havarijní oprava střechy kabiny,
ucpaného svodu a oprava osvětlení. Zbývá
zajistit vytápění, zprovoznit opony a sál je
připraven pro nějakou menší akci. Dalším prostorem, který poměrně jednoduše provizorně
uvedeme v život, bude přísálí. Když se odstraní odporná barva ze stěn a pomineme-li
zatím vestavěné prvky lidové tvořivosti posledního nájemce, dají se zde pořádat menší
akce různého druhu. Topení je nutno řešit
spolu s kinosálem, protože oba prostory jsou
nad sebou.
Dále jsme se rozhodli, že by bylo vhodné co
nejdříve do KD pozvat občany Chlumčan. Celý
objekt byl v podstatě uzavřen kromě části, co
si říká restaurace. Navrhli jsme, že vezmeme
zájemce do prostor, které mohli dříve jako návštěvníci vidět. Celá akce proběhla ve čtvrtek
24. 10. 2019 a sám jsem byl překvapen zájmem

Chlumčanský občasník

5
veřejnosti. Přišlo se podívat cca 200 občanů
všech věkových skupin. Na úvod p. starostka
seznámila občany s nákupem objektu a záměry obce a já jsem pak trochu zabrousil do
historie. Společně jsme zodpověděli dotazy
přítomných a poté jsme provedli občany
zpřístupněnými částmi. Mohli vidět salonek
přeměněný na ubytovnu, kinosál, promítací
kabinu, dvě patra kanceláří v zadním traktu
taktéž přeměněných na ubytovny, přísálí a nakonec je místostarosta p. Dušek zavedl i do velkého sálu, který do konce roku slouží jako sklad
zabavených věcí exekutora. V kinosále běžela
na plátně smyčka fotografií, a to i z ostatních
prostor KD, kam jsme se občany z důvodu
bezpečnosti neodvážili vzít. Vše jsme vždy po
hodině zopakovali ještě celkem 4 ×.

Obec také oslovila skupinu architektů, kteří
by měli vypracovat studie a projekty k dalšímu
využití podle zadání obce. Bylo konstatováno,
že objekt kromě havárie střechy nad promítací
kabinou je stavebně v dobrém stavu. Problémem jsou pouze zdevastované interiéry a některé nefunkční rozvody – hlavně vytápění.
Je nutné také zlikvidovat smetiště, které je
v podstatě ve všech místnostech a hlavně v suterénu. Měli by se tím v zimě zabývat zaměstnanci obce. Doufám jen, že nenapadne moc
sněhu, aby na to měli vůbec čas.
Co tedy dál? Proberu jednotlivé prostory
a pokusím se popsat představu obce. Upozorňuji ale, že celá revitalizace bude běh na dlouhou trať. Tato akce určitě přesáhne volební
období současného zastupitelstva. A chtěl
bych též připomenout, že KD není jediným
problémem, který musí obec řešit.

1. Přestěhování obecního úřadu –
nový obecní úřad by měl sídlit v zadní části
KD v části, kde již dříve obecní úřad byl.
Ve dvou patrech je zde k dispozici devět
kanceláří, které jsou pro provoz chlumčanského úřadu plně dostačující. Zbývá zlikvidovat zbytky ubytovny a vybavit interiéry včetně IT rozvodů a bezbariérového
vstupu. Do prostor, které zaměstnanci
obecního úřadu opustí, by se mělo po rekonstrukci vrátit oddělení mateřské školky.
2. Salonek – tyto prostory byly rozděleny na čtyři byty. Záměrem je vestavbu
zlikvidovat a salonku vrátit jeho původní
funkci. Salonek sloužil v minulosti pro akce
do čtyřiceti účastníků.
3. Kino Chlumčany – kinosál utrpěl
působením
předchozího
majitele nejméně. Horší je
to se zařízením promítací
kabiny, kam několik let tekla
voda a která sloužila jako
sklad. Naštěstí za posledních deset let doba natolik
pokročila, že se dnes promítání z pásů 35 mm tak jak
jsme ho znali, nepoužívá.
Filmové kopie 35 mm jsou
dnes k dispozici pouze z archivu a tento druh promítání
v obci, jakou je ta naše, pravděpodobně nenajde uplatnění. Pokud se obec rozhodne
promítání v Chlumčanech v jakémkoli formátu obnovit, musí
kino projít digitalizací. Předložil
jsem návrh řešení, jak toto provést s minimálními náklady. Pak
záleží také na občanech Chlumčan, zda se rozhodnou akce
navštěvovat za daleko menší
vstupné než je třeba v Plzni.
Tento sál pro 192 návštěvníků
se samozřejmě dá použít i k jiným účelům, jako jsou pořady
základní školy a školky a i divadelní představení.
4. Přísálí – bude upraveno
co nejdříve, aby mohlo začít
sloužit občanům pro setkávání
se všeho druhu. Jeho další využití záleží na koncepci architektonické studie celého objektu.
Dříve přísálí sloužilo pro akce do
sedmdesáti návštěvníků.
5. Velký sál – záměrem obce je přetvořit
a přestavět velký sál ve víceúčelový objekt
sloužící pro sport i kulturu. Tělocvična při základní škole svými parametry neodpovídala
už v době, kdy jsem do ZŠ chodil já. Předchozí
vedení obce promarnilo jedinečnou možnost
jejího rozšíření, když se provádělo zateplování
objektu. Je smutné, že si naši sportovci musí
pronajímat prostory v Dobřanech. Doufám,
že se to přestavbou tohoto objektu podaří
alespoň částečně napravit. Bohužel hřiště pro
všechny sporty se do objektu KD nevejdou.
Příslušné zázemí pro provoz je možné vybudovat ve sklepních prostorách vedle velkého
sálu. Bude nutné provozně najít takové řešení,
aby objekt mohl sloužit jako univerzální.
6. Restaurace – tyto prostory pravděpodobně přijdou na řadu až jako poslední. Cílem

je zrekonstruovat a vybavit restauraci tak, aby
si do pěkného prostředí bylo možné zajít nejen na pivo, ale i na teplé jídlo.
7. Ostatní – Během rekonstrukce bude
nutno také řešit stav pomocných prostor,
které oko návštěvníka nevidí. V objektu se
nacházejí čtyři hostinské pokoje a jeden byt.
Samostatnou kapitolou je stav sociálních zařízení v celém objektu. Dále bude nutno opravit
okna v celém objektu.
8. Okolí kulturního domu – Samostatnou kapitolou je okolí kulturního domu. Jeho
úprava by měla být také součástí architektonické studie. Počítá se s vybudováním parkoviště pro osobní automobily na pozemku
vlevo a začlenění spodní části objektu do
parku, který vznikne po odstranění sběrného
dvora směrem k náměstí B. Kašpara. Hlavní
vstup do budovy utrpěl zvýšením terénu při
rekonstrukci průtahu obcí. I toto bude třeba
řešit spolu s opravou vnějšího obvodového
pláště budovy.
Na všech postupných úpravách a řešení
havarijních situací se největší měrou podílí
odbor bytového hospodářství pod vedením
p. ing. Boháče, který k problematice přistoupil velmi iniciativně. Důležité je objekty
a interiéry nejen opravit, ale také si je opravené udržet. Vzhledem k tomu, že techničtí
pracovníci obecního úřadu budou sídlit
přímo v objektu, jsou k tomu dány všechny
předpoklady.
Vždyť toto zařízení je v širokém okolí výjimečné. Podobné není ani v Dobřanech a ani
Přešticích. Je jen na nás, jestli po rekonstrukci
plně využijeme možnosti, které obci jeho odkup dal. To je ale i na všech lidech z Chlumčan a okolí, aby se na pořádané akce rozhodli
chodit.
Karel Hodinář
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SDH Chlumčany
NAŠE MLÁDEŽ
26. 10. Dětská noční soutěž „Noční toulání“
Mladší žáci obsadili 3. a 13. místo, starší žáci
obsadili 2. místo
2. 11. Dětská noční soutěž v Nepomuku
Mladší žáci obsadili 6. místo, starší žáci obsadili
4. místo
16. 11. Vyhlášení Hasičské ligy v Příchovicích
20. 11. Výlet na policejní stanici
OSTATNÍ ČINNOST
22. 10. Požár trafostanice Nové Sídliště
Chlumčany
9. 11. Soutěž o Štít města Dobřany
Zúčastnily se dvě družstva mužů. Bohužel
štěstí nám moc nepřálo a skončili jsme na posledních příčkách.
16. 11. Proběhl Lampionový průvod

HOSPIC SVATÉHO LAZARA
Článek o smyslu a možnostech hospicové
péče, specificky v Plzeňském kraji
Musíme tam všichni, otázka je jak
Téma smrti a umírání bychom často rádi
uklidili do nejhlubšího sklepa a zamkli na
sedm západů. Ale ono se dříve či později
samo přihlásí a my si s ním pak třeba nevíme rady. Řekněme si to narovinu. Kromě
toho, že srdce každému z nás jednou dotluče, můžeme stát před výzvou doprovázet na poslední cestě někoho z našich
nejbližších. Zvládneme to? Jsme na to připravení? Proto nám máloco prospěje víc,
než se s dostatečným předstihem naučit
o smrti a umírání přemýšlet.
Kam si jít pro radu a kam se obrátit pro
pomoc, když se nás téma umírání začne dotýkat? Málokdo slyšel o hospicích, které jsou

tu právě od toho, aby v poslední fázi života
pomohly, a to jak umírajícím, tak jejich nejbližším. Hospice domácí neboli mobilní, stejně
jako lůžkové, nabízejí shodně maximální zdravotnickou profesionalitu ve spojení s lidskostí
a laskavostí. Lékař, zdravotní sestra, ošetřovatel, sociální pracovnice, v případě zájmu psychoterapeut nebo duchovní, ti všichni tvoří
tzv. multidisciplinární tým, který je pacientovi
a jeho blízkým k dispozici doslova 24 hodin
denně 7 dní v týdnu. Pokud lze umírat v domácím prostředí, jsou tu se svými službami
mobilní hospice. V Plzeňském kraji se konkrétně jedná o Hospic sv. Jiří pro okolí Chebu
a Tachova, okolí Plzně pokrývá mobilní hospic
Domov.
Lůžkové hospice pak mají svou nezastupitelnou úlohu ve chvíli, kdy umírající člověk
nemůže z různých důvodů ani s odbornou pomocí dožít svoje poslední dny doma, a přitom

chce zemřít bez zbytečných bolestí, důstojně,
se zázemím pro neomezenou návštěvu rodiny
a blízkých. V každém kraji je jeden nebo dva
lůžkové hospice. Bohužel fungování žádného
z nich není státem plně hrazené, protože na
hospicovou péči v našem zdravotním systému
stále neexistuje „kolonka“, která by zajistila pokrytí všech nezbytných nákladů péče o umírající. Pro celý Plzeňský kraj už 21 let funguje jeden, a to Hospic svatého Lazara v Plzni.
Smrti na věku nezáleží. V konečném stádiu
nevyléčitelné nemoci do Hospice svatého
Lazara často přicházejí také tatínkové a maminky malých dětí nebo lidé, kteří rodinu ještě
nezaložili. Jeho pacienty tedy zdaleka nejsou
jen senioři, jak by se mohlo zdát. Druhý častý
mýtus je ten, že pobyt v hospici znamená
smutné dožití na lůžku v nečinnosti, bolestech
a opuštěnosti. Na jednom konkrétním příběhu
si můžeme činnost lůžkového hospice dobře
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přiblížit. „Když se babička dozvěděla, že bude
z nemocnice převezena k vám, hodně plakala.
Měla o hospici zkreslené představy jako většina lidí, měla pocit, že v nějakém hrozném
prostředí bude čekat na smrt. Po všem, co
prožila v nemocnicích a LDN, čekala, že teď
bude ještě hůře,“ píše Veronika, vnučka jedné
pacientky Hospice svatého Lazara. „Jaké milé
překvapení na ni čekalo. Hned po příjezdu dostala svůj vlastní pokoj. Konečně měla někde
soukromí. Návštěvy byly možné pořád. Byli
jsme tam za ní často a v posledních týdnech se
tak viděli více než kdy jindy.“
Počáteční obavy, že rodina svého umírajícího do hospice „odloží“, se typicky mění
v pravý opak. Díky zázemí a všestranné profesionální péči personálu totiž mají možnost
věnovat svému blízkému o poznání více kvalitního společného času než do té doby. V posledních měsících či týdnech života není nic
cennějšího. Veronika pokračuje: „Děkuji, že
si mohla vykouřit cigárko, jako by byla doma.
Že jste ji klidně vozili na terasu, aby si vychutnala poslední slunečné dny. Děkuji, že jste
ji denně brali do vany, kde ji voda nadnášela
a neskutečně tak ulevovala jejímu bolavému
tělu. Děkuji za vaši snahu splnit jakékoliv přání
pacientů. Díky za hudbu na chodbách a na
terase, za pozitivní atmosféru všude v celém
hospici. A hlavně děkuji za každou jednotlivou péči všech úžasných ošetřovatelů a sester.
Díky tomu všemu babička hned pookřála a poslední týdny života si užila tak, jak to jen v jejím
stavu šlo.“
Nebojme se zlého umírání a zlé smrti. Odcházení, které patří k životu stejně jako přicházení na svět, může být dobré, důstojné
a naplněné. Když si s ním nevíme rady, jsou
tady hospice, připravené v obtížné situaci
pomoci. Pro představu a další informace sledujte Hospic svatého Lazara na Facebooku
(www.facebook.com/hsl.cz) či Instagramu
nebo navštivte jeho webové stránky www.
hsl.cz. Dozvíte se tam také více o možnostech
podpory. Bez finančního přispění jednotlivců,
firem a obcí by totiž hospic pomáhat nemohl.

Mateřská škola Chlumčany
V září letošního školního roku do mateřské
školy nově nastoupilo 26 dětí. Kapacita mateřské školy byla naplněna. Všechny děti, které
dosáhly tří let a bydlí v Chlumčanech, mohly
od září nastoupit do MŠ.
V říjnu přijelo do mateřské školy divadlo
s pohádkou Perníková chaloupka a už teď se
těšíme na prosincovou pohádku Dva sněhuláci.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem, do
kterého jsme zapojeni už od roku 2011, nás navštívili v říjnu žáci 5. třídy ZŠ Chlumčany a v listopadu žáci 4. třídy. Pohádka Káťa a Škubánek
se dětem líbila. Pohádky z knihy O kočičce
a pejskovi nám ve třídách četla paní Alena Ouředníková, která se také do projektu zapojila.
Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře. Moudré knihy
jsou nositeli univerzálních morálních hodnot
a lásku ke knize se snažíme tímto rozvíjet už
v předškolním věku.

Na hřišti TJ Keramika Chlumčany se
26. 10. 2019 konal ve spolupráci MŠ a KPOZ už
5. ročník Drakiády. Sluníčko krásně hřálo, ale
pravé počasí ,,na draka“ nebylo. Jen rychlým
během se dařilo dostat draka do výšky. Při splnění dračích úkolů čekala na děti odměna.
V letošním roce se poprvé naše mateřská
škola účastnila výtvarné soutěže pořádané
v rámci 12. mezinárodního festivalu Juniorfest.
Na prvním místě se umístila Alžběta Vávřová,
na dalších místech Tereza Polívková, Vanda Větrovcová a Iva Havlíčková.
Adventní čas se rychle blíží. Z oken naší
školy už můžete zaslechnout vánoční koledy
a písničky o nezbedných čertech.
Přejeme Vám všem krásné prožití adventního času v kruhu nejbližších.
Děti a kolektiv MŠ Chlumčany
…pokračování na str. 8 Ü
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ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB ZŠ CHLUMČANY
Sportovní výsledky – podzim 2019
Náš ŠSK v září oslavil 20. výročí svého založení. Na počest této události jsme v naší škole
uspořádali sportovní den v netradičně pojatých sportovních disciplínách a sportech. Po
této velmi úspěšné kulturně-sportovní akci
následovaly tradiční podzimní sportovní soutěže v našem okrese a kraji pořádané Asociací
školních sportovních klubů ČR.
Atletika
26. září zorganizoval náš sportovní klub
opět okresní kolo soutěže v přespolním běhu
jednotlivců a družstev. Již tradiční závod měl
start a cíl v areálu CHMS Obora. Trasy závodů všech kategorií vedly lesoparkem Na
Vrchu. Více než 200 závodnic a závodníků

z 8 základních škol
našeho okresu bylo
rozděleno do šesti
kategorií, po třech
pro dívky i chlapce.
Největším úspěchem
se stalo 3. místo
družstva starších žaček. 1 500 m dlouhou
trať zvládly A. Horká,
A. Matoušková, V. Šlehoverová, J. Cibulková, A. Dvořáková
a K. Hodanová. Velmi dobré je i 4. místo
mladších žáků. Dalšími výbornými běžci
byli např. M. Štichová,

J. Volf, R. Šubrt a další. Atletickou soutěž uspořádala také ZŠ Přeštice. Atletický čtyřboj družstev proběhl v areálu školy. I v této soutěži získalo družstvo starších žaček 3. místo, chlapci
se umístili na 4. místě.
Florbal
Florbal patří v současnosti k nejoblíbenějším sportovním hrám. V naší škole se mu
aktivně věnuje více než polovina žáků a žákyň 1. až 9. ročníku. Jako každý rok byl i letos
podzim plný florbalových soutěží. Okresní
přebory pořádané AŠSK ČR proběhly ve sportovních halách v Přešticích a Plzni-Slovanech.
Díky zdařilé přípravě v naší maličké tělocvičně
a velkému zájmu dětí se trenérům J. Zahálkovi, P. Elsnicovi a P. Procházkovi ml. podařilo
sestavit silné týmy ve všech kategoriích. Jako
první ovládly okresní přebor mladší dívky. Ve
finále porazilo naše družstvo žákyně ZŠ Stod
v poměru 2:1. Další den následoval triumf
starších dívek. Finálové vítězství 4:3 proti ZŠ
Chotěšov. Úspěšný týden završilo družstvo
mladších chlapců. Také dokázalo ovládnout
okresní přebor a ve finále porazilo ZŠ Nepomuk 1:0.Do finále dotáhli své florbalové umění
proti 10 týmům okresu i starší chlapci. Na obrovském úspěchu všech našich mladých hráčů
a hráček nic nezměnila ani finálová porážka
od ZŠ Chotěšov. Utkání skončilo bez branek,
o naší porážce rozhodly samostatné nájezdy.
Na přelomu listopadu a prosince odehrají
své soutěže ještě nejmladší chlapci a dívky
z 1. stupně ZŠ. Zároveň se pokusí o další úspěchy v krajských kolech naše vítězná družstva
z okresních přeborů.
Další sporty a soutěže
Na konci listopadu proběhne v Přešticích
okresní kolo soutěže v basketbalu. Připravujeme se i na volejbal a přehazovanou. Před
odchodem na prázdniny se v naší škole uskuteční 35. ročník Vánoční laťky a turnaj ve volejbale. Držte palce našim mladým sportovcům!
Jiří Zahálka,
předseda ŠSK ZŠ Chlumčany

Číslo 61

Strana 10

prosinec 2019

OSLAVY DVACETI LET ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO
KLUBU POHLEDEM ŽÁKŮ ZŠ CHUMČANY
Školní sportovní den se konal 27. 9. 2019.
Všechny třídy byly rozděleny do deseti týmů.
Ale náš sportovní den nebyl jen tak obyčejný,
protože jsme hráli florbal v sedě, také jsme
hráli fotbal s malým míčkem, vybíjenou s velkým míčem a pak zase s malým. Potom jsme
se rozdělili do dvojic, jeden z dvojice si zavázal oči a pokoušel se chytit volejbalový míč,
když mu ho ten druhý házel.
Nikol Majerová, 6. třída
Ráno se všechny třídy sešly na tartanovém
hřišti a poté se každý zařadil do určených deseti skupin. Každé stanoviště bylo upravené
a něčím zajímavé. Když byli všichni rozděleni,
tak každá skupina šla na určené stanoviště.
Bylo jich deset a na každém byl jiný program.
Na prvním stanovišti se hrála vybíjená, ale
nebyla to obyčejná vybíjená, hrála se s velkým míčem. Na druhém se hrál volejbal, na
třetím stanovišti byl parkur. Na čtvrtém stanovišti byl florbal a na pátém se hrál fotbal.
Na šestém probíhala lukostřelba a kuželky. Na
sedmém stanovišti se hrál stolní tenis a na osmém jsme malovali postavu a nějaké sporty.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 21. 11. 2019 se dožila p. Marie Karasová 80 let. Je to dlouholetá členka ZO zahradkářů v Chlumčanech a bývalá poštovní
doručovatelka.
Do dalších let Ti přejeme mnoho štěstí,
klidu, zdraví, pohody a životního optimismu,
kterého máš na rozdávání.
Za zahradkáře
Marie Stuchlová

Na devátém stanovišti byl freesbee golf
a také se mohlo chodit po laně. Na posledním
stanovišti, tedy desátém, bylo živé pexeso.

Sportovní den se konal k 20. výročí založení školního sportovního klubu.
Aneta Horká, 9. třída

Chlumčanský občasník
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FOTBALOVÝ ODDÍL CHUMČANY
Fotbalisté z Chlumčan mají za sebou podzimní část sezony. Žáci jsou v polovině sezony
na krásném 2. místě Okresního přeboru starších žáků. Na vedoucí Dobřany ztrácí pouhý
bod. Nejlepšími střelci mužstva jsou (Tomíšek
David 8, Vlažný Michal 7) Dorost, který hraje
Krajskou soutěž, se nachází na 9. pozici. Nejvíce
branek vstřelili (Záhořík David a Potočník Josef
– oba 4) Áčko obsadilo v 1. B třídě 5. místo. Nejvíce svými góly pomohli (Tomášek Lukáš a Nohava Lukáš – oba 5). Nejlepší umístění zaznamenalo naše Béčko. To je v Okresním přeboru na
příčce nejvyšší. Nejlepšími střelci celé soutěže
jsou naši (Havlíček Jan 22, Němeček Michal 16)
Své zápasy má za sebou i mladší přípravka. Pavel Růžička se v soutěži dokázal prosadit 11 ×,
Matěj Šváb 9 ×. Tabulka se v této kategorii nevede, ale je příslibem do budoucna, že máme
v této kategorii poměrně dost dětí. Zmínili jsme
naše nejmladší, nemůžeme zapomenout na ty
nejzkušenější. Stará garda obsadila v Lize starých gard 5. místo. Během podzimu jsou naše
týmy zaměstnány tréninky a zápasy. Přesto se
žáci na konci letních prázdnin zúčastnili mezinárodního turnaje v Německu, kde obsadili
4. místo. Poděkování patří zejména rodičům,
kteří v místě konání vytvořili takřka domácí pro-

středí. Dorost ukončil podzimní část soutěže na
bowlingu v Dobřanech, sešlo se devatenáct lidí.
Nejlépe házel David Šambergr. Tamtéž se loučili
se sezonou i starší žáci. Sešli se úplně všichni
kluci a holky, včetně svých rodičů, viz. foto.
Další povedenou akcí byl výjezd na zápas 1. fotbalové ligy. V soutěži náš klub vyhrál 25 vstu-

penek, které jsme obsadili především staršími
žáky. Shlédli jsme zápas mezi Viktorií Plzeň
a Jabloncem. Na závěr bychom rádi poděkovali.
Díky našim sponzorům a divákům. Budeme se
těšit, že naše kluky podpoříte v ochozech i při
jarní části soutěže. Sportu zdar, fotbalu zvlášť.

ODDÍL SPORT PRO VŠECHNY
Druhého září 2019 jsme začali další
cvičební rok našeho oddílu Sport pro
všechny při TJ Keramika Chlumčany.
Naše hodiny jsou v pondělí a ve čtvrtek vždy od 19.00 hodin v tělocvičné
ZŠ v Chlumčanech. Jsme celkem tři
cvičitelky, a to Miluše Chladová, Petra
Packová a Jana Regnerová. Každá
cvičitelka vede hodinu tak trošku po
svém . Nemůže se stát, že by hodiny byly stejné . V hodinách je vždy
aerobní a posilovací cvičení. Cvičení
zvládnou všichni bez rozdílu věku
a pohlaví . V tělocvičně přivítáme
každého, kdo by si chtěl protáhnout
své tělo. Stačí Vám pouze správná
obuv a dobrá nálada .
Každoročně pořádáme víkendové
cvičení na Šumavě a v létě si jezdíme
protáhnout těla k moři . V dubnu

2020 máme plánovaný víkend se cvičením v hotelu Horizont v Železné
Rudě-Špičák. Do hotelu jedeme už
po páté a vždy jsme byly nadmíru
spokojené. V červnu 2020 jedeme do
Chorvatska do apartmánů Medena
v Seget Donji, 4 km od města Trogir
(střední Dalmácie). Pobyt nám zajišťuje cestovní kancelář, s kterou máme
již dvanáctiletou spolupráci. Kdo by
měl zájem s námi vyrazit, může se informovat přímo na našich hodinách.
Cvičení na těchto akcích není povinné,
můžete si jet odpočinout od všedních
povinností.
A protože se blíží Vánoce, přejeme
všem krásné vánoční svátky plné pohody a radosti.
Za Oddíl SPV
Miluše Chladová
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RC OHRÁTKA, z.s.
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příprav!
Především letos vydařený Halloween
a vaše putování za strašidýlky překvapil opět
velkou návštěvností a projevenou radostí
z této akce. Vašeho nadšení a zájmu si ve-

Nyní už nás čeká zdobení stromečku uprostřed náměstí s Mateřskou školkou, večerní
rozlévání kakaa a dětského punče, od balónků – vypouštění s přáníčkem – jsme museli

oHRÁTce, z.s. na naše akce pořádané v tomto
roce pro místní obyvatele. A nyní již přejeme
nádherné prožití Adventu a svátků vánočních!
…pokračování na str. 14 Ü
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OBEC CHLUMČANY
pro své občany
opětovně zavádí
AUTOBUSOVÝ SPOJ
– noční linku 450091
(známou jako N 91) tzv. „Flamendr“
na trase Přeštice,
Chlumčany, Dobřany, Plzeň.
Autobusová linka bude v provozu od
1. 1. 2020.
Spoj č. 1 odjezd
ze zastávky Přeštice, nám.
ve 2.12 hodin,
příjezd do cílové zastávky
Plzeň, CAN 2.47 hod.
Spoj č. 2 odjezd
ze zastávky Plzeň, CAN
v 1.35 hodin,
příjezd do cílové zastávky
Přeštice, nám. 2.10 hod.

Oddíl badmintonu

Aktuality z oddílu badmintonu říjen–listopad 2019
V měsíci říjnu již čekala naše hráče a hráčky
řada úvodních turnajů sezóny, ale hlavně mistrovská soutěž dospělých, která začala prvním
kolem v sobotu 19. 10. 2019.
Do soutěže nastoupila všechna naše 3 družstva. Nováček soutěže naše „Céčko“, podlehl
našemu celku „B“ 0:4, a to pak ještě remizovalo s Bílou Horou Plzeň 2:2. Bodoval D. Zápotocký a to ve dvouhře a i ve čtyřhře R. Majerem. K celkovému vítězství chybělo málo.
Stejně zahájilo i naše Áčko, když remizovalo
se Sp. Chrást 4:4, bodovali jen muži M. Uhlík,
M. Takáč a R. Takáč ve dvouhrách a oba bratři
Takáčové pak spolu ve čtyřhře.
Další sobotní utkání jsme hráli opět doma
a přivítali jsme Klatovy, které jsme deklasovali max. výhrou 8:0. Bodoval: Mix. P. Kovařík
– M. Křížová, ve dvouhře M. Uhlík, M. Takáč,
R. Takáč a L. Zacharová. Dále čtyřhry ve složení M. Takáč – M. Uhlík, R. Takáč – P. Kovařík
a L. Zacharová – M. Křížová. Toto vítězství
bylo nečekaně hladké, ale ke třetímu sobotnímu utkání jsme zajížděli do Plzně na Jupiter
„B“ a i tam jsme dokázali vysoko vyhrát výsledkem 7:1. Prohrál jen mix a jinak bodovali
všichni naši hráči stejným způsobem, jako
proti družstvu z Klatov. Úvod sezóny se povedl a je skvělý!
Potom vyjela devítičlenná skupina naší
mládeže s trenérem M. Uhlíkem na další díl
turnaje v Radonicích u Prahy. Několik hráčů
skončilo těsně pod stupni vítězů, ale druhá
skončila jen S. Mašková a pokračuje tak ve výsledcích z loňské sezóny.
To bylo 3. 11. 2019 a v ten samý den se dařilo
i dospělým v Plzni na turnaji GP „D“, kde zvítězil náš mix. pár J. Dobrovolný – L. Zacharová
a v celém turnaji obsadili 1. místo. J. Dobro-

volný obsadil navíc ještě 3. místo s R. Pistulkou
(USK) ve čtyřhře na GP „C“ Plzeň!
16. 11. 2019 nám udělala radost naše K. Kabátová, když přivezla ze Strakonic, z turnaje
GP „C“, také 1. místo v mixu a to s T. Plundrichem (USK), navíc skončila ve finále i ve dvouhře, kde byla tedy druhá!
Všem úspěšným tímto blahopřejeme
k výsledkům.
Po několika turnajích nás čekalo v sobotu
16. 11. 2019 dalších 6 utkání a všechno v domácím prostředí.
Naše mladé „céčko“ zabojovalo a po velkém
boji podlehlo velice zkušenému Slavoji Plzeň
1:3, když si svůj první bod mezi dospělými vybojovala naše A. Veitová ve své dvouhře. Ve
druhém utkání pak již mladí podlehli hladce
Jupiteru Plzeň 0:4, ale i tak dobrý!
Náš druhý „B“ celek, hrál pouze jedno mistrovské utkání a remizoval také s Jupiterem 2:2.
Vyhrál mix R. Majer – T. Kočincová a čtyřhra
R. Majer – D. Zápotocký. Zápasy byly vyrovnané, ale na víc, než na remízu to nestačilo,
škoda.
Za to naše „Áčko“, vedoucí celek tabulky,
čekala porce tří těžkých utkání. V úvodním
utkání porazili soupeře ze S. Doubravky 6:2. Po
zranění našeho hráče P. Kovaříka, jsme získali
z Plzně na přestup posilu Petra Škopka a ten
se uvedl perfektně, vyhrál mix s M. Křížovou
a čtyřhru s M. Uhlíkem. Další body získal R. Takáč, M. Takáč a L. Zacharová ve dvouhře a čtyřhry R. Takáč – M. Takáč.
Hned následoval další duel s Karlovými
Vary a opět vítězství, tentokrát vysoké 7:1.
Body byly stejné, jako v utkání předešlém se
S. Doubravkou, jen bod navíc přidala čtyřhra žen ve složení L. Zacharová – M. Křížová

a M. Uhlík ve dvouhře, tu naopak prohrála naše
mužská jednička.
Poslední sobotní utkání bylo nejtěžší, protože přijel druhý Jupiter „A“ a vítězství bylo
důležité a těsné 5:3!
Body získal mix P. Škopek – M. Křížová, dvouhry M. Takáč – R. Takáč a L. Zacharová.
Rozhodla čtyřhra mužů – bratrů Takáčových.
Celé družstvo „A“ příkladně bojovalo a zvítězilo i kvalitou! Zaslouženě tak vedou Oblastní
přebor skupiny „B“, blahopřejeme!
Z dalších akcí, které budou:
1. 12. 2019 – Mládež – Turnaj v Radonicích
7. 12. 2019 – 3. kolo dospělých
20. 12. 2019 – Vánoční turnaj
Rodič – st. žák (dorostenec)
22. 12.2019 – Vánoční turnaj mladších žáků
(Chlumčany)
28. 12. 2019 – Turnaj ve stolním tenisu
(ve spolupráci s odd. tenisu)
Rok 2020
18. 1. 2020 – 4. kolo dospělých
23. 3. 2020 – 5. kolo dospělých
18. 4. 2020 – Play – off družstev dospělých
v Plzni
Blahopřání!!
Dne 15. 12. 2019 oslaví
životní jubileum 80 let, jeden ze zakladatelů oddílu
badmintonu, p. Josef Fládr.
Celý oddíl badmintonu přeje
tímto tomuto velice úspěšnému hráči naší historie všechno nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
Za oddíl badmintonu sepsal
př. Jiří Vaněček
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Na kafíčko
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17.00–20.00
10.00–18.00
10.00–20.00
10.00–20.00
13.00–18.00

Přijímáme objednávky
na oslavy:
dorty, sv. koláčky
a vánoční cukroví

Rezervace večírků

a narozeninových oslav
na tel. 732 882 552
Facebook:
kavarna „Na kafíčko“
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Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ V CHLUMČANECH 2020
DATUM
1.1.
18.1.
leden
8.2.
16.2.
22.2.
27.2.
únor
7.3.
7.3.
14.3.
28.3.
březen
7.4.
23.4.
30.4.
30.4.
duben
duben
duben
duben
1.5.
9.5.
květen
12.6.
13.6.
20.6.
25.6.
červen
červen
červen
červen
10.7.
18.7.
červenec
červenec
8.8.
8.8.
14.8.
15.8.
28.8.
29.8.
4.9.
5.9.
5.9.
6.9.
17.9.
26.9.
září
září
září
září
září
září
říjen
6.11.
14.11.
28.11.
28.11.
listopad
listopad
listopad
listopad
5.12.
10.12.
prosinec
prosinec

AKCE

POŘADATEL

Novoroční pochod - sraz ve 13:00 hod. u ZŠ
Obec Chlumčany (KPOZ)
Hasičský ples KD Příchovice od 20:00 hod. - hraje Skalanka
SDH Chlumčany
Tříkrálová sbírka
ZŠ Chlumčany
Masopustní průvod obcí 10:00 hod. od hasičské zbrojnice - hraje Hájenka
SDH Chlumčany
Divadélko pro děti ''Jak chtěla pricezna čarovat'' od 15:30 hod.
Obec Chlumčany (KPOZ)
Turnaj v karetní hře ''Prší'' od 16:00 hod. - hasičská zbrojnice
SDH Chlumčany
Veřejné zasedání zastupitelstva - Kulturní dům Chlumčany
Obec Chlumčany
Masopustní průvod s hudbou - Hradčany
SDH Hradčany
Dětský maškarní rej od 15:00 hod. - KD Chlumčanka
SDH Chlumčany
Maškarní bál od 20:00 hod. KD Chlumčanka - hraje Agnes rock
SDH Chlumčany
Výroční členská schůze zahrádkářů
Český svaz zahrádkářů
Den otevřených dveří ZŠ Chlumčany
ZŠ Chlumčany
Burza knih - ZŠ Chlumčany
ZŠ Chlumčany
Zdobení velikonočních kraslic
Obec Chlumčany (KPOZ)
Veřejné zasedání zastupitelstva - Kulturní dům Chlumčany
Obec Chlumčany
Tradiční stavění májky od 16:00 hod. - hasičská zbrojnice
SDH Chlumčany
Slavnostní stavění májky - Hradčany
SDH Hradčany
Divadélko pro děti
Obec Chlumčany (KPOZ)
Setkání seniorů
Obec Chlumčany (KPOZ)
Okrskové kolo McDonald´s Cup ve fotbalu - fotbalové hřiště
Školní sportovní klub
Přebor ve vybíjené - víceúčelové hřiště a tělocvična ZŠ Chlumčany
Školní sportovní klub
Prvomájový pochod - sraz ve 13:00 hod. u ZŠ
Obec Chlumčany (KPOZ)
Květnové oslavy ''Májové posezení při muzice'' od 13:00 hod. - hasičská zbrojnice
SDH Chlumčany
Zájezd - místo bude upřesněno
Obec Chlumčany (KPOZ)
Pouťová zábava
Obec Chlumčany (KPOZ)
Pouťová zábava od 19:00 hod. Hraje Ponorka band - fotbalové hřiště
Občerstvení na hřišti
Tenisový turnaj dětí ZŠ Chlumčany
tenisový oddíl spolku TJ Keramika Chlumčany
Veřejné zasedání zastupitelstva - Kulturní dům Chlumčany
Obec Chlumčany
Myslivecký den
Myslivecký spolek Obora Chlumčany
Turnaj v kopané
Obec Chlumčany (KPOZ)
Florbalový turnaj - ZŠ Chlumčany
Školní sportovní klub
Letní koncert CHDS Rarášci a Tamtamy - Kaple Panny Marie
ZŠ Chlumčany
Taneční zábava od 20:00 hod. - hraje Cimbura - Pohoda - fotbalové hřiště
Občerstvení na hřišti
Tenisový turnaj Chlumčany Cup ve dvouhře veteránů (nad 50 let)
tenisový oddíl spolku TJ Keramika Chlumčany
Letní kino - nám. Bohuslava Kašpara
Obec Chlumčany
Letní kino - nám. Bohuslava Kašpara
Obec Chlumčany
Tenisový turnaj Chlumčany Cup ve čtyřhře mužů
tenisový oddíl spolku TJ Keramika Chlumčany
Pivní pětiboj od 13:00 hod. a od 20:00 hod. Taneční zábava - hraje Sifon original - fotbalové hřiště
Občerstvení na hřišti
Den Chlumčan - nám. Bohuslava Kašpara
Obec Chlumčany
Den Chlumčan - nám. Bohuslava Kašpara
Obec Chlumčany
Taneční zábava od 20:00 hod. - hraje agnes rock a Morčata na útěku - fotbalové hřiště
Občerstvení na hřišti
Strašidelný les - Hradčany
SDH Hradčany
Taneční zábava od 20:00 hod. - hraje Extra Band revival - fotbalové hřiště
Občerstvení na hřišti
Tenisový turnaj Chlumčany Cup ve dvouhře mužů
tenisový oddíl spolku TJ Keramika Chlumčany
Memoriál Josefa Kobry - zkoušky loveckých psů
Myslivecký spolek Obora Chlumčany
Memoriál Josefa Kobry - zkoušky loveckých psů
Myslivecký spolek Obora Chlumčany
Veřejné zasedání zastupitelstva - Kulturní dům Chlumčany
Obec Chlumčany
Tenisový turnaj žen (Women Cup) a Mix Cup (smíšená čtyřhra)
tenisový oddíl spolku TJ Keramika Chlumčany
Talent Cup 2020 - Hradčany
SDH Hradčany
MTB Biatlon 2020 - Hradčany
SDH Hradčany
Zájezd - termín a místo bude upřesněno
Obec Chlumčany (KPOZ)
Divadélko pro děti
Obec Chlumčany (KPOZ)
Okresní přebor v přespolní běhu
Školní sportovní klub
Přehlídka historických vozidel zn. TATRA - nám. Bohuslava Kašpara
Václav Joudal s rodinou
Drakiáda
Obec Chlumčany (KPOZ)
Lampionový průvod - Hradčany
SDH Hradčany
Lampionový průvod
SDH Chlumčany
X. Hradčanské adventní trhy - Hradčany
SDH Hradčany
Rozsvícení vánočního stromečku
Obec Chlumčany (KPOZ)
Pletení z pedigu - Hradčany
SDH Hradčany
Lampionový průvod
Obec Chlumčany (KPOZ)
Setkání seniorů
Obec Chlumčany (KPOZ)
Divadélko pro děti
Obec Chlumčany (KPOZ)
Čertovský průvod
Obec Chlumčany (KPOZ)
Veřejné zasedání zastupitelstva - Kulturní dům Chlumčany
Obec Chlumčany
Zpívání na náměstí - vystoupení CHDS Rarášci a Tamtamy - charitativní prodej adventních výrobků žákůZŠ Chlumčany
Vánoční koncert CHDS Rarášci a Tamtamy (kaple)
ZŠ Chlumčany

* akce, u kterých není uveden přesný termín budou upřesněny prostřednictvím letáku
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TJ KERAMIKA

CHLUMČANY
Oddíl tenisu

TENISOVÉ AKTUALITY
Kladete si otázku, jaký byl závěr roku 2019 pro
chlumčanské tenisty? Odpověď zní: Rozhodně se
nenudili.
Poslední ryze sportovní podzimní akcí byl turnaj žen a smíšených dvojic, který jsme uspořádali
již podesáté. Poté následovala v Myslivně oslava
50. narozenin člena výboru TO Václava Matýse

a opravdovým bonbónkem byl zájezd 3 členů
oddílu do Londýna na tenisový Turnaj mistrů.
A to nás ještě čeká „vánoční“ turnaj ve stolním
tenisu, na němž se podílíme společně s kolegy
z badmintonu, kteří tuto tradici založili.

TURNAJE WOMEN CUP + MIX CUP 28. 9. 2019
Jubilejní 10. ročník tenisových turnaje žen
Women Cup a smíšených dvojic Mix Cup
proběhl 28. 9. 2019.
S ohledem na státní svátek, řadu víkendových akcí a také zdravotní potíže některých
hráček koncem sezóny se nakonec prezentoval menší počet účastníků než pořadatelé očekávali. Přesto přinesly obě soutěže
velmi pohledný a bojovný tenis. Mezi ženami se po roční přestávce vrátila na trůn
rekordmanka turnaje Ivana Milotová, která
vyhrála již posedmé. Druhá skončila další
členka oddílu Klára Kašparová – Květoňová
a nemalé zkušenosti nasbírala i nejmladší
Adriana Veitová. V soutěži mixů si vedli
nejlépe Miloslav Kozel a vítězka ženského
singlu Ivana Milotová, kteří byli při svém
prvním společném startu ve vyrovnaném
finále úspěšnější než Jiří Vaněček s Klárou
Kašparovou-Květoňovou. Nejmladší mix –
sourozenci Michal a Adriana Veitovi skončili
na 3. místě.

OSLAVA PADESÁTIN V. MATÝSE 19. 10. 2019
Na oslavu dalších kulatin pozval tenisové kolegy také člen výboru
oddílu Václav Matýs.
Padesát let sice dovršil
již počátkem září, ale
vlastní oslava proběhla
v osvědčené Myslivně
s mírným zpožděním dne
19. 10. 2019.
Věčně usměvavého a dobře naladěného
oslavence potěšila nejen řada originálních dárků, ale určitě i atmosféra vlastní
oslavy. Gratulanti naopak uvítali výborné
delikatesy, velký výběr nápojů všeho druhu
a skvělou obsluhu. Takže – Václave, na
zdraví!!! A se stejnou chutí a elánem i do té
další padesátky.
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ZÁJEZD DO LONDÝNA 15.–17. 11. 2019
Ve dnech 15.–17. 11. 2019 se trojice členů oddílu Ivo Regner, Jiří Vaněček a Michal Veit vydala letecky do Londýna. Cílem minivýpravy
bylo dějiště Turnaje mistrů v tenisu – londýnská O2 aréna. Zájezdu předcházela důkladná
příprava – již v dubnu rezervace letenek
z Prahy do Stanstedu a zpět, včetně vstupenek
do haly a ubytování v hotelu Tony´s Place ve
čtvrti Greenwich. Během víkendového pobytu v Londýně jsme stihli navštívit většinu
známých pamětihodnosti – Houses of Parliament s Big Benem (momentálně se opravuje),
Westminsterské opatství, Buckinghamský
palác, sklápěcí most Tower Bridge, Trafalgar
Square i nultý poledník u Královské observatoře v Greenwich Parku. Díky tzv. Oyster kartě
jsme využili téměř všech prostředků místní
MHD – metra, autobusů i železnice DLR a časem jsme si zvykli i na britské zvláštnosti (jízda
vlevo apod.). Vrcholem našeho programu byly
ovšem zážitky z obou semifinálových zápasů
sobotní „večerní sekce“ Turnaje mistrů před
20 tisíci diváků, v nichž jsme měli možnost
obdivovat umění nejlepších světových tenistů
– pozdějších vítězů deblové soutěže Francouzů
Mahuta a Herberta a v singlu zápas mezi Domimikem Thiemem a Němcem Alexanderem
Zverevem. Škoda jen, že jsme neviděli tenisovou legendu Rogera Federera v zápase proti
pozdějšímu vítězi – Řeku Tsitsipasovi, kteří se
utkali o pár hodin dříve v rámci polední sekce,
a bohužel nám uniklo i rozloučení Tomáše Berdycha s tenisovou kariérou. Také nedělní večerní zpáteční let proběhl bez problémů, a tak
jsme spánkový dluh doháněli ještě v pondělí.
Zážitky ze zájezdu jsou samozřejmě nezapomenutelné – i proto věříme, že se za tenisem
do Londýna v dohledné době ještě podíváme
ještě jednou – nejlépe do Wimbledonu na
zápasy nejslavnějšího tenisového turnaje na
světě.
Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu

M. Veit – pozorný divák v O2 Aréně

Námořník J. Vaněček na lodi Cutty Sark

Tenisté před bránou Buckingham Palace

I. Regner u nultého poledníku v Greenwichi

Chlumčanský občasník
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Vážení spoluobčané, sousedé a přátelé,
Rád bych Vás krátce seznámil s činností dalšího spolku v naší obci.
Již několik let v obci působí spolek BOK*net z.s., který má v Chlumčanech, Dobřanech a Vstiši již desítky členů. Spolek původně vznikl jako
komunitní sdružení několika přátel ve Vejprnicích v roce 2006, v současnosti má však přes 2300 členů a další stále přibývají, což nám dokazují
právě i Chlumčany, kde se členská základna spolku za poslední čtyři
roky rychle rozrostla. V roce 2015 došlo k připojení prvního bytového domu v Chlumčanech, který díky své
výhodné poloze začal později sloužit jako páteřní bod sítě spolku, na který byly dále připojeny Dobřany
a v dalším roce i Vstiš. Ve Vstiši se navíc našel další aktivní člen, který se aktivně zapojil do rozšiřování sítě.
Až do roku 2018 probíhalo zřizování menších retranslačních bodů, než přišel velký krok – pronájem stožáru
na střeše historické budovy Základní školy v Chlumčanech.
Tímto strategickým místem jsme získali lepší výhled na některé přístupové body, došlo k výměně přenosové technologie na novější generaci a výrazně se zrychlila místní síť spolku. V současnosti tak spolek má
v Chlumčanech deset bezdrátových a metalických přístupových bodů, tři v Dobřanech a jeden ve Vstiši.
V příštím roce spolek čeká Akce kulový blesk – přesun technologie z budovy školy na nově vyrůstající telekomunikační stožár. Tento přesun přinese podstatně lepší pokrytí obce a díky výšce stožáru dojde také ke
zlepšení kvality připojení některých členů, kterým během let například začaly překážet stromy.
Z pozice člena spolku touto cestou děkuji místním členům za pomoc při výstavbě komunitní sítě
a prosím je o trpělivost během jarního přesunu technologií.
Jakub Duchek
Pro nečleny spolku přidávám krátké shrnutí – Posláním spolku je budování vlastní bezdrátové a optické
sítě, do kterého se mohou zapojit bez omezení všichni členové, stejně tak, jako poté síť bez omezení využívat,
za předpokladu, že řádně hradí členský příspěvek. Pokud se ke spolku chcete přidat, nebo se jen dozvědět
více informací, navštivte prosím naše webové stránky www.boknet.cz nebo se neváhejte zeptat na emailové
adrese info@boknet.cz.

DŘEVNÍ ŠTĚPKA
Obec Chlumčany nabízela po celý rok k odběru volně loženou dřevní štěpku
umístěnou u rybníka Hráz.
V současné době opět pracovníci obce štěpkují,
a proto připomínáme všem zájemcům, že si ji mohou opět odebírat.
Štěpka poslouží pro ochranu Vašich rostlin, keřů i stromů.
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Truhlářství
Miroslav Špaček
U Stadionu 381
334 42 Chlumčany
tel.: 728 425 408
Specializujeme se na výrobu nábytku z lamina,
zejména pak na kuchyňské linky
a vestavěné skříně.
Naše truhlářská dílna má tradici
a bohaté zkušenosti,
díky kterým poskytujeme ty nejkvalitnější
služby na trhu.
Věříme, že budete spokojeni,
jako je mnoho našich stávajících zákazníků.
Garantujeme preciznost, kvalitu
a rychlost odvedené práce.
Těšíme se na Vás.
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