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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Uplynuly další tři měsíce a mou povinností
je seznámit Vás s děním v obci za dané období.
Za největší úspěch považuji odstoupení od
smlouvy s firmou Geosan group a.s., která měla
stavět Správní a společensko – kulturní centrum
Chlumčany. Mylně jsme se domnívali, že nepodepsáním smlouvy pro nás vše skončí. Ba naopak, teprve teď začalo být pořádně horko. Můj
podpis byla už jen formalita. Firma Mazzepa,
která zadávala výběrové řízení, nás upozornila, že odstoupit od smlouvy bude pořádný
problém. A byl. Nikoho nezajímalo, že pan bývalý starosta neměl své rozhodnutí podloženo
řádným usnesením zastupitelstva, samotní zastupitelé byli ubezpečováni, že z výběrového
řízení nevyplývá souhlas s výstavbou, ale vyplývalo. Znamenalo souhlas se stavbou. Museli
jsme najít důvod, jak se ze smlouvy vyvázat, ale
přitom nedostat tučnou pokutu za zmaření veřejné zakázky. Museli jsme najít vážný důvod,
jak odstoupit od smlouvy a uchránit obec před
soudními tahanicemi a tučnými pokutami. Hrozily penále až ve výši 100% z ceny celé zakázky,
(cca 88 000 000 Kč), nebo započetí stavby. Nekonečné telefonáty, kopírování korespondence,
zadávacích podmínek a všeho, co souviselo se
zakázkou, nebralo konce. V březnu konečně
přišel z naší advokátní kanceláře návrh smlouvy,
kterou jsme zaslali Geosanu a 14 dní jsme netrpělivě čekali, jak to dopadne. Nikdo nevěřil, že
obec z tak zapeklité situace vyjde bez finanční
ztráty. Jen jsme pořád počítali a přemýšleli, jak
velká pokuta bude a do jaké míry zasáhne život
v obci. Bylo to nekonečných čtrnáct dní. Čekali
jsme, jestli firma nevznese připomínky k ukon-

čení zakázky. Opravdu se firma do čtrnácti dnů
neodvolala a my jsme si mysleli, že pro nás
noční můra nazvaná „Nový kulturák“ skončila.
Tak tahle zněla moje zpráva na veřejném
zasedání. Avšak dnes je vše jinak. 20. června
2019 jsme obdrželi dopis od advokáta firmy
Geosan Group. Firma se sice do čtrnácti dnů
neodvolala, ale vyzývá nás k uhrazení vzniklé
škody, která činí 942 000 Kč. Vím, hrozily nám
mnohem vyšší penále, ale i tak to zamrzí. Přece
jen se daly peníze využít ve prospěch občanů
Chlumčan např. na nové dětské hřiště mezi
bytovkami. Musím se pousmát, jak v zimě někteří opoziční zastupitelé neustále poukazovali
na to, že nezvládáme zimní údržbu. Jistě mi
dáte za pravdu, že týdenní sněhová kalamita
v Chlumčanech nezpůsobila škodu skoro za
1 000 000 Kč. A co další milion za terénní úpravy
(dětské hřiště) mezi bytovkami, které byly natolik nebezpečné, že musely být odstraněny? Co
za to mohla obec všechno mít? Na rozdíl od bývalého vedení si nemyslím, že nejdůležitějším
ukazatelem fungování obce je vysekaná tráva
a shrabaný sníh, ale zodpovědné a rozumné
hospodaření s obecními penězi.
V květnu navštívili obec američtí veteráni.
Místní hasiči pro ně jako vždy připravili pěkné
odpoledne. Nechyběla ani tradiční bramborová buchta a setkání na myslivně. Letošní
setkání bylo v mnohém slavnostnější, než ta
předchozí. Jak symbol přátelství byl připraven pro George Elmer Thompsona a George
Patton Waterse „Čestný klíč od obce Chlumčany“. Před dvěma lety nabídl pan Waters
obci 100 000 Kč na nákup požárních hlásičů.
Až letos se konečně podařilo této velkorysé

nabídky využít a první hlásiče si pan Waters
mohl prohlédnout v prostorách mateřské
školy. Děkuji panu Pavlovi Veitovi za rychlou
instalaci a paní ředitelce Bc. Janě Čubrové za
milé přijetí a prohlídku všech učeben MŠ. Nejen požární hlásiče hosta zaujaly, ale i nově
nakoupené čističky vzduchu se těšily velké
pozornosti. Třetí mimořádná akce v letošním
květnovém setkání čekala na hosty v prostorách za hasičárnou. Zde by měl vzniknout „Pattonův park“, první „Pattonův park“
na světě. Samotní hasiči připravili pro pana
George Elmer Thomsona velké překvapení
v podobě kompletní hasičské uniformy. Bylo
to příjemně strávené odpoledne, kterému
předcházela náročná organizace. Díky místním myslivcům, Ing. Petru Brandlovi, mateřské
školce, Bc. Janě Čubrové, ale zejména hasičům
a jejich starostovi sboru Liboru Fuxovi byla tak
náročná příprava bez chyby zvládnuta.
Jak to vypadá s kulturním domem? V tuhle
dobu jsem si myslela, že už KD bude náš. Dlouhou dobu však trvalo, než banka překontrolovala
…pokračování na str. 2 Ü
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kupní smlouvu. Bankovní právníci museli dohlédnout, aby čerpání úvěru na koupi kulturního
domu nebránilo břemeno v podobě solárních
panelů na střeše budovy. Právníci po dvou měsících dospěli k závěru, že čerpání úvěru není touto
zkutečností omezeno. Hned poté jsme předali
smlouvu odborům. Až se nám vrátí, už nebude
jejímu podepsání nic bránit.
Slíbili jsme, že se pokusíme získat pro obec
další kompostéry. A podařilo se. Kompostér
by měl dostat každý, který se včas přihlásí.

Dokonce i zahrádkáři, kteří vlastní, nebo mají
pronajatou zahrádku. Do konce srpna musíme
sesbírat celkový počet žadatelů, abychom včas
předali naše požadavky mikroregionu. Všichni,
kdo máte zájem, zavolejte, nebo zajděte na
obecní úřad.
Do nově rekonstruované kaple se vrátil život. Konají se zde nejen pravidelné mše, ale
i jiné obřady, které k obyčejnému lidskému
životu patří, svatby a pohřby. V prostorách se
opět rozezněl dětský sbor vedený Mgr. Evou
Šustrovou.

Každý rok jste si mohli o pouti prohlédnout
výstavu v prostorách školy. Letos se škola rozhodla výstavu pro malou účast v minulých
letech nepřipravovat. Rozhodnutí bylo jen na
škole a vyplynulo již z první pedagogické porady v srpnu minulého roku.
Dovolte, abych vám popřála klidné léto,
užijte si prázdniny a dny volna, čerpejte energii
a v září na shledanou.
Vladimíra Štejrová
Starostka obce Chlumčany

Slovo místostarosty

Zdravím Vás dámy a pánové, sousedé a Vážení spoluobčané. Druhé tři měsíce našeho mandátu
jsou nenávratně v propadlišti dějin. Během této doby se toho dělo v Chlumčanech a okolí opět
celkem dost. Velice rád Vás dnes seznámím ve svém „SLOVU“ s několika projekty a akcemi,
které jsou dokončeny, těsně před dokončením, anebo plánovány na léto.
Na začátek svého článku bych chtěl upřesnit
chybu, kterou jsem uveřejnil v minulém čísle
občasníku, způsobenou mojí nováčkovskou
horlivostí. Uvedl jsem zde, že se povedlo dotáhnout „převod areálu TJ Keramika do vlastnictví“ obce Chlumčany. Při psaní této pro mě
důležité a pozitivní informace, a stále lehké
neznalosti celkového schvalovacího procesu,
stalo se to, že areál ještě nebyl v majetku obce.
Doufám, že jsem touto drobnou nepřesností

všem slouží mnoho let. Těsně před dokončením je „DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ“, které
bude zhotoveno na část asfaltové plochy na
Náměstí B. Kašpara. Myšlenkou vzniklo v našich kolektivních předvolebních debatách, co
ještě v Chlumčanech chybí, co by se mohlo
dětem líbit, a přitom je něco naučit. Sám jsem
zvědavý, jestli „DOPRAVKO“ bude mít úspěch.
Celou akci pro nás udělá firma EUROVIA SILBA.
Dále je na plochu plánováno umístění dět-

nikomu neuškodil, ale i tak se omlouvám. Nepatřím mezi lidi, kteří křičí hop a ještě nepřeskočili. Stoprocentně si stojím za tím, aby informace, co k Vám napíši, byly vždy přesné a bez
dezinformací.
Prvním naším úspěšně dokončeným a předaným projektem je „WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ“.
Ani se nedá popsat, jak jsem se na zprovoznění
tohoto dílka těšil! S velkým přispěním paní
starostky, jejího citu pro umístěním celého
hřiště a pak i správném výběru firmy pro zhotovení, vznikl v našich očích velmi podařený
projekt. Přijďte s dětmi vyzkoušet Workoutovou sestavu plus čtyři hrací a cvičící prvky,
které postavila firma TEWIKO systems. Ať nám

ských pouličních, nebo spíše chodníkových
her. Ano, přesně takových, jaké známe z našich
dětských „bezinternetových“ let. Děti je snad
ocení.
Prázdniny máme v plném proudu. Každý
z nás si určitě naplánoval min. jednu dovolenou a možná i několik dalších akcí. Již od loňska jste znali datum „DNE CHLUMČAN 2019“.
Pro mě, nového místostarostu, asi nejdůležitější organizační úkol tohoto roku. Jak asi
víte, dovolili jsme si pro tento rok po šestnácti
letech změnit pořadatelskou agenturu. Naši
kulturní akci vysoutěžila plzeňská společnost
4PRO, kolektiv lidí pořádající např. „DEN VE
VZDUCHU“ pro město Plasy, který já osobně

navštěvuji každý rok. Pro letošek byl vybrán
jako hlavní host populární rockový zpěvák
Aleš Brichta, ale i další vystupující budou stát
za Vaši pozornost. Věřím, že i jejich vystoupení
obohatí náš kulturní zážitek z celé dvoudenní
akce. V neposlední řadě doufám, že i počasí
bude na naší straně.
Jednu novinku jsme si pro vás v Radě přece
jen připravili. Tím, že naše Chlumčany v letošním roce slaví 640 let od svého založení, dovolili jsme si pro Vás zajistit dvojí promítání
„LETNÍHO KINA“. Celá akce bude opět na Náměstí B. Kašpara ve dnech 17. 7. a 18. 7. 2019
od předběžně 22.00 hod. Vybrali jsme dva
veleúspěšné filmy „Ženy v běhu“ a „Queen
Rhapsody“. Snad nás počasí nenechá na holičkách a umožní v Chlumčanech tento netypický
kulturní zážitek.
Dnes Vás opět ve svém článku chci upozornit na „ČISTOTU V CHLUMČANECH“! Potkávám
a vídám stále více pejskařů s igelitovým, anebo
papírovým pytlíkem v ruce při procházce s pejsky. Snad to není jen můj dojem. Chtěl bych
všem poctivým pejskařům „sběračům“ za to
poděkovat. K tématu odpadů Vás pouze poprosím o dodržování pravidel sběrných míst.
Celkem často se nám stává, že se kopí před
vraty dvorů hromady nepotřebných věcí navezených mimo pracovní dobu, které zbytečně
hyzdí okolí. Pojďme tento nešvar společně
změnit. Děkuji.
Jako poslední událost, o které se zmíním,
byl „ZDRAVOTNÍ ŘEZ NEJSTARŠÍHO STROMU
V CHLUMČANECH“. Asi jako všichni návštěvníci
chlumčanského hřbitova jsme si i my všimli
špatného stavu koruny nejstarší lípy v obci. Po
poradě s odborníkem, jsme se rozhodli pro zdravotní řez. Zásah se týkal asi pětiny koruny. Byly
odstraněny pouze uschlé větve, u kterých hrozilo odlomení. Kompletní práci provedla firma
p. Kamíra. Tímto mu chci poděkovat za šetrně,
bezpečně a profesionálně provedenou práci.
Vám všem, přátelé, bych rád popřál hodně
prosluněných dnů a ve všech pohledech poklidné léto.
Stanislav Dušek, 737 155 794
mistostarosta@obec‑chlumcany.cz
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Žádosti o finanční dary
na podporu chlumčanských spolků
Finanční výbor se v letošním roce zabýval podmínkami pro poskytování finanční
podpory spolkům v Chlumčanech. V minulém roce docházely žádosti o finanční příspěvky od obce v různých formách a některé
v termínu uzavírání rozpočtu na následující
rok, a proto bylo velmi málo času zjistit vše
potřebné a správně se rozhodnout o výši
příspěvku.
Z tohoto důvodu chceme nastavit pravidla a základní požadavky na přidělování
příspěvků od obce. Obec Chlumčany chce
v budoucích letech podporovat ty organizace,
které se věnují především dětem, ale i dospělým, ovšem s rozdílnou úrovní podpory ze
strany obce. Rozhodně si vážíme všech, kteří
ve svém volném čase věnují svoji energii druhým a pomáhají mnohdy s výchovou dětí
a vzniku mnohých přátelství, vedou děti ke
zdravé soutěživosti na úrovni fair play.
Moje dcera začala vloni prvním rokem tančit s chlumčanskými orientálkami a velmi se
na každou středu těšila. I když z ní asi nebude
profesionální tanečnice, možná ani z ostatních malých tanečnic, rozhodně je pozitivní,
že se děti hýbají a nesedí doma u počítačů,
tabletů nebo mobilů.
Mnohé chlumčanské spolky přispívají
k udržování a zvelebování našeho okolí, zeleně nebo rybníků, lesů, jiní se věnují krom
sportu i kultuře v Chlumčanech, zajišťují zá-

bavu a díky nim mají možnost sejít a bavit se
i chlumčanští dospělí.
Obec ve svém rozpočtu vždy najde finance
na podporu těchto aktivit, ale aby tato podpora byla transparentní a spravedlivá, budeme v letošním roce požadovat od spolků
více informací.
Do 31. 10. všechny spolky odevzdají žádost
o finanční dar, která bude obsahovat:
– Velikost členské základny (počet členů) –
z toho dětí do 18 let.
– Počet aktivních členů – z toho dětí do 18 let.
– Využití tělocvičny ZŠ Chlumčany (ANO/NE).
– Pokud ANO – kolik hodin ročně a vyčíslení
částky za pronájem .
– Vyčíslení nejvýznamnějších výdajových
položek (dopravné, startovné apod.).
– Doložení účetnictví, resp. finančního přehledu o hospodaření v minulém roce.
Žádost bude rozdělena na:
1. Žádost o finanční podporu na provoz.
2. Žádost o finanční podporu na pronájem
tělocvičny.
3. Žádost o finanční podporu na akce.
4. jiné
Veškeré potřebné informace budou k dispozici na webových stránkách obce.
Přeji všem báječné léto
Ing. Markéta Hrubá, MBA
Předsedkyně finančního výboru

Novinky z mateřské školy
V mateřské škole právě prožíváme nádherné období, plné zážitků a krásného počasí.
V květnu nám přišli zahrát žáci LŠU s paní učitelkou Šustrovou, aby děti viděly, na jaké hudební
nástroje se mohou ve škole učit hrát. Během
květnových oslav v naší obci si prohlédl naši

školu vnuk generála Pattona. Za jeho finanční
podpory byly ve třídách nainstalovány požární
hlásiče. Novou větší investicí v mateřské škole
byl také nákup čističek vzduchu do jednotlivých tříd. V rámci spolupráce mateřských škol
a veřejných knihoven nás navštívila spisova-

telka Jitka Vítová, autorka knihy O Květušce a tesaříkovi. S dětmi si povídala o knize, o příbězích
a o životě hmyzu. Děti nakreslily tematické obrázky, které byly vystaveny v knihovně. Navštívili jsme myslivnu, kde nám myslivci povídali
o jejich práci, seznámili nás s lesními zvířaty a se
životem v lese. Byli jsme se podívat na fotbalovém hřišti. Tady jsme si prohlédli celý sportovní
areál a zkusili jsme si jednoduchý fotbalový trénink. Zajímavou akcí byla návštěva divadla Alfa.
Shlédli jsme úžasné představení Kolíbá se velryba, které bylo zároveň vtipné i poučné. Chtěli
bychom tímto poděkovat panu Romanu Vachlovi za bezplatné poskytnutí autobusu na cestu
do Plzně a zpět. Naši předškoláci se byli podívat
v 1. třídě ZŠ, kde jim prvňáčci předvedli, co už
umí. Naopak nás navštíví žáci 8. třídy, aby se
seznámili s budoucími prvňáčky. Příští rok jim
totiž budou pomáhat s adaptací na nové prostředí. A co nás ještě čeká? V knihovně zjistíme,
jak si můžeme půjčovat knížky domů. Těšíme
se také na hasiče, kteří nám ukážou zbrojnici
a hasičskou techniku. Půjdeme na školní výlet
po okolí Chlumčan. Jelikož se na konci školního
roku s námi rozloučí 21 předškoláků, proběhne
slavnostní rozloučení na školní zahradě. Přejeme všem hezké prázdniny a načerpání sil do
nového školního roku.
Jana Čubrová, ředitelka MŠ
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Ohlédnutí za uplynulým školním
rokem na 1. stupni
Když jsme v září 2018 za katedrami uslyšely
první zvonění a z lavic na nás hleděli noví prvňáčci, nebo už naši zkušení školáci, měly jsme
jako každý rok na začátku školního roku alespoň na chvíli pocit, že na všechno to nové, co
nás čeká, máme dostatek času – vlastně celý
školní rok.
Jenže když je co dělat, utíká ten čas nějak
rychleji. A nám teď opět na dveře klepou
letní prázdniny. Zkusme se tedy za uplynulým školním rokem na 1. stupni trochu
ohlédnout.
Učiva rozhodně nebylo málo. Někdy to šlo
lehce, jindy bylo třeba vydat více úsilí. Ale Jan
Amos Komenský by měl, myslím, radost, pro-

Po roční pauze jsme se opět vydali do svíčkárny Rodas v Liticích, kam se děti vždycky
rády vracejí. Tentokrát jsme s kolegyněmi zvolily výrobky vánočně zaměřené.
Děti na 1. stupni se také po několikáté zapojily
do již tradiční charitativní akce „Vánoční krabice
od bot“, která nám dává smysl, protože pomáhá
těm dětem, ke kterým Ježíšek zkrátka nelétá. Vánoční atmosféra vyvrcholila při našich třídních
besídkách, kdy byl vzduch prosycen vánočním
cukrovím a teplým čajem a nechyběly vánoční
zvyky. O posledním předvánočním dnu ve škole
si všichni žáci 1. stupně, seřazeni na schodišti,
společně sborově zazpívali několik vánočních
koled a písní. Jednotný a zvučný zpěv všech žáků

tože se pomůcky z kabinetů často stěhovaly
mezi děti a sloužily k jejich lepšímu názoru
a pochopení učiva. Jen vycpané a snad trochu
zaprášené savce a ptáky – a mnoho dalšího
– nahrazovaly během roku ve všech třídách
1. stupně interaktivní tabule. Děti pracovaly
podle svých možností – někdy výborně, jindy
se třeba něco podařilo méně.
Ze školního roku si ale zpravidla nejvíce pamatujeme ty akce, které s učením nemají zdánlivě
nic společného. A že jich nebylo málo. Už v říjnu
si odjely děti 3., 4. a 5. ročníku vyzkoušet své dovednosti do Blovic na dopravní hřiště a v červnu
si to pak ještě jednou zopakovaly. V říjnu jsme
také všichni oslavili významné výročí 100 let
republiky, kdy ve třídách kolovaly historické
fotografie a předměty, mnohé děti i učitelé přišli dobově oblečeni a vyzkoušeli si alespoň na
chvíli, jak se tenkrát ve školách učilo.
Keltský svátek Halloween se svými tradičními
aktivitami a strašidelnými maskami si děti užívaly po celý „dušičkový“ den. Soutěžily o nejlepší vyřezanou dýni, odpoledne hrály některé
typické halloweenské hry a za tmy prošly také
stezkou odvahy u místního hřbitova.
Podzimní dny dětem na 1. stupni zpestřila beseda s autorem známých večerníčků
panem Václavem Chaloupkem, který své
poutavé vyprávění dětem doplnil o některé
dosud nepublikované záběry se zvířecími
kamarády.

1. stupně se nesl celou budovou školy a krásně
podtrhl atmosféru nadcházejících svátků.
Den, kdy dostaly děti pololetní vysvědčení,
jim zase zpestřil masopustní rej se zábavnými
úkoly v naší tělocvičně. Naši druháčci se také
během 2. pololetí opakovaně setkali s hasiči
a postupně vstřebávali jejich výukový program s názvem „Hasík“.
Na jaře vyrazili druháci a třeťáci do Klatov
na plavání. Řidič v autobusu se vždy těšil na
jejich sborové zpívání. Chyběla snad už jen
kytara.
A už jste někdy, milí čtenáři, seděli v divadle
na samotném jevišti? Naše děti si při návštěvě
divadla Alfa v Plzni mohly tento pocit zažít při
jednom netradičním divadelním představení.
Duben svým počasím a probuzenou přírodou
krásně vybízel k oslavě Dne Země. Letos jsme,
mimo jiné, navštívili chlumčanskou čističku
odpadních vod a sběrnu surovin. Návštěvy
těchto míst byly víc než zajímavé a rozhodně
přispěly k pochopení velkého významu péče
o naše životní prostředí. Jarní svátky nám zase
ve škole zpestřila odpolední Velikonoční dílna
vedena lektorkou z Centra dětí a rodičů v Plzni,
na níž byla hojná účast dětí se svými rodiči.
V květnu jsme se připravovali na svátek maminek a také na školní Den Evropy, při kterém se
vždy každá třída věnuje jedné přidělené zemi
a snaží se ji poznat ze všech možných stran
a úhlů. Den dětí jsme zase oslavili představením

s dravci v naší tělocvičně. Svištěli nám těsně nad
hlavami a vysloužili si náš velký obdiv i potlesk.
Po celý rok probíhala také již tradiční spolupráce s místní MŠ. Naše děti se střídaly a chodily do školky svým mladším kamarádům číst
pohádky v rámci projektu Česko čte dětem.
Paní učitelky z MŠ zase na oplátku pozvaly
naše školáky na podzimní a velikonoční program do MŠ a v červnu si pak předškoláci přišli
poslechnout do školy naše nejmladší čtenáře.
Snaha a pracovitost prvňáčků byla v posledním školním měsíci odměněna potleskem při
pasování na čtenáře. Celoroční školní píli jsme
pak mohli všichni oslavit na výletech.
Cesty nás zavedly např. na biofarmu Moulisových do nedalekého Milínova, ale také na ruzyňské letiště či do Centra robotiky a do kina.
Naše děti se také po celý rok účastnily různých
soutěží, a to jak sportovních, tak vědomostních. Navštěvovaly též kroužky, učily se hrát na
hudební nástroje, zpívaly ve sboru, tančily.
Díky zapojení naší školy do celoročních projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do
škol“ dostávali žáci zdarma ovoce zdejší i cizokrajné, ale také mléko a mléčné výrobky.
Byl to prima školní rok. Teď už jen popřejeme
dětem, aby prázdniny utíkaly pomalu a zpátky
do školních lavic se vrátily odpočinuté a plné
nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Šárka Skutková
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ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
ZŠ CHLUMČANY, školní sport
ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 náš sportovní
klub uspořádal nebo se zúčastnil celkem
47 sportovních soutěží v atletice, gymnastice, plavání, lyžování, tenisu a stolním tenisu,
cyklistice, letním biatlonu. Zúčastnili jsme se
branně-bezpečnostních soutěží, bowlingu
a na řadu přišly i kolektivní sporty – florbal, volejbal a přehazovaná, basketbal, kopaná, vybíjená, softbal a nově i lukostřelba
a badminton.
Soutěžilo 137 sportovců naší školy, tj. skoro
70 procent žáků, dalších 20 sportovců (většinou bývalých žáků a žáků ZŠ Merklín) nám
pomáhalo na hostování. Sportovci soutěžili
ve čtyřech věkových kategoriích chlapeckých,
dívčích a otevřených.

Nejvíce jsme sportovali na úrovni školy
a okresu Plzeň-jih, úspěšně jsme reprezentovali i v rámci Plzeňského kraje, vrcholem bylo
republikové finále ve florbalu hráčů 1. stupně.
Organizace soutěží, regionální a celostátní projekty, spolupráce s oddíly, organizacemi a spolky.
V areálu myslivny a na Vrchu jsme uspořádali
již tradičně okresní kolo soutěže v přespolním
běhu jednotlivců a družstev. Na fotbalovém
hřišti TJ Keramika se opět konalo okrskové kolo
McDonalds Cupu, soutěže nejmenších fotbalistů,
na víceúčelovém školním hřišti okresní finále ve
vybíjené dívek. Organizačně jsme opět druhou
nejaktivnější školou okresu po škole z Přeštic.

Ve škole jsme pořádali vánoční laťku
(34. ročník), stavěli živé lidské stavby a pyramidy, vyzkoušeli soutěž v halovém biatlonu,
volejbalisté odjeli na soustředění a většina
žáků soutěžila v soutěži Šplhoun roku. Vyhlásili
jsme nejlepší školní sportovce roku.
Pravidelně se účastníme některých regionálních a celostátních projektů – Pohár rozhlasu atletických družstev, Sazka olympijský
víceboj, Štafetový pohár atletického svazu, Zátopkův týden běhání, Pohár hejtmana Plzeňského kraje ve florbalu, Pohár FbU ve florbalu,
Bohemialiga malého florbalu a Chlumčanská
florbalová liga, McDonalds Cup v minikopané,
AND1 Cup v basketbalu, soutěž malých záchra…pokračování na str. 7 Ü
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nářů a soutěž BESIP. V letošním roce začal projekt AŠSK ČR Sportuj ve škole, hodina sportu
navíc a Čokoládová tretra.
Velmi dobrá je spolupráce s OÚ Chlumčany,
který pomáhá spolufinancovat naše sportovní aktivity, hlavně dopravu na soutěže
a sportovní vybavení. V naší obci spolupracujeme též s myslivci, dobrovolnými hasiči
a TJ Keramikou, oddíly kopané, tenisu a badmintonu. Dobře se rozvíjí spolupráce s FBŠ
Kerio Plzeň, ZŠ Merklín a MDDM Stod.
Největší sportovní úspěchy
v tomto školním roce
Kolektivní sporty
Družstvo starší žačky – 1. místo v okresním
kole ve florbalu soutěže AŠSK ČR.

Družstvo mladší žačky – 1. místo v okresním kole ve florbalu a 3. místo v krajském kole.
Družstvo nejmladších žáků a žaček –
1. místo v OK, 2. místo v KK a 13. místo v republikovém finále soutěže AŠSK ČR ve florbalu pro 1. stupeň.
Družstvo dívek – 2. místo v okresním kole
ve volejbalu.
Družstvo 1. stupně ZŠ – 2. místo v okresním
kole soutěže v přehazované.
Družstvo nejmladších dívek – 2. místo v OK
ve vybíjené.
Družstva chlapců i dívek 1. stupně ZŠ –
2. místa v OK soutěže Čeps Cup ve florbalu.
Družstva žáků v Bohemialize malého florbalu – 1. místo mladší žáci, 3. místo starší žáci.
Družstva mladších a starších žáků – 3. místa
v OK v basketbalu.
Družstvo mladší žačky – 3. místa v OK
v přespolním běhu a v Poháru rozhlasu atletických družstev.

Družstvo
nejmladších
sportovců – 4. místa v OK ve
Štafetovém poháru a atletickém trojboji.
Individuální sporty a úspěchy
jednotlivců
Výborných výsledků v okresních a krajských kolech dosáhlo
několik našich členů – N. Samková (badminton), D. Tomíšek, A. Havlíček, A. Dvořák, M. Tirsch, L. Kopřivová, T. Kopřivová,
V. Muška (všichni atletika), A. Matoušková,
R. Šubrt a V. Šlehoverová a mnozí další.
V září 2019 oslaví náš Školní sportovní klub
20. výročí svého vzniku.

Jiří Zahálka
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Republikové finále Školního sportovního poháru
AŠSK ve florbale žáků 1. stupně ZŠ
V pátek 17. května 2019 se konalo v nejmodernější sportovní hale Plzeň-Slovany
historicky první republikové finále Školního
sportovního poháru AŠSK ve florbale žáků
1. stupně ZŠ.
Turnaj byl otevřen pro chlapce i děvčata. Na
počátku soutěže bylo více než tisíc družstev
z celé České republiky. Postupně přes okresní
a krajská kola postoupilo do finále 16 nejlepších školních týmů ze všech krajů České republiky. Náš školní sportovní klub z nejmenší
zúčastněné školy reprezentovalo 8 hráčů
a hráček ze 3. až 5. třídy: brankář Adam Vrba,
dále Tonda Dvořák, Martin Potočník, Matyášové Prusík a Tirsch, Vojta Muška a dívky Terka
Potočníková a Simča Drncová. Z trenérské lavičky družstvo vedli Jiří Zahálka a Petr Elsnic.

Všechna utkání se odehrála ve dvou diváky
bouřlivě naplněných halách. Už slavnostní
zahájení bylo velkým zážitkem pro všechny
mladé hráče a hráčky. Roztleskávačky, slavnostní nástup zástupců družstev, přivítání známými osobnostmi či zpívaná hymna, to vše připravilo správnou atmosféru pro finálové boje.
Velkým zážitkem bylo i setkání s mladým
českým reprezentantem Filipem Langerem,
čerstvým mistrem světa ve florbale v kategorii
juniorů.
V základní skupině jsme nejprve prohráli
s družstvy Uherského Ostrohu a Mladé Boleslavi, následně jsme porazili v derby plzeňského kraje družstvo pořádající ZŠ Stod. V osmifinále soutěže jsme narazili na družstvo
České Lípy s nejpočetnějším a nejhlučnějším

“kotlem“ fanoušků. Přestože jsme výborně
začali a po dvou minutách vedli 2:0, nakonec
jsme na družstvo, které to dotáhlo až do finále, nestačili a ukončili účinkování v turnaji
porážkou.
Celkové 13. místo je úspěchem, a to i proto,
že naši soupeři byli velmi úspěšní (Česká Lípa
2. místo, Mladá Boleslav 3. místo a Uherský
Ostroh 4. místo). Celkovým vítězem turnaje se
stala Opava.
Další šanci ukázat své florbalové umění budou mít naši mladí hráči z první až čtvrté třídy
na turnaji O pohár hejtmana plzeňského kraje,
který se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2019,
taktéž v hale v Plzni na Slovanech.
Jiří Zahálka

Z činnosti spolku Victoria Talent Academy, z.s.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámila s činností spolku Victoria Talent Academy,
z.s., a také s uplynulou a úspěšnou taneční sezonou. Náš spolek se věnuje modernímu stylu
tance, základům klasického a výrazového tance,
gymnastiky a nově také tanečnímu stylu jazz
dance. Školní rok 2018/2019 byl pro nás zlomový,
po 7,5 letech jsme se v lednu 2019 oddělily od
spolku Orientálky z Chlumčan a založily spolek
nový. Tímto bych ráda poděkovala vedení Orientálek z Chlumčan za dosavadní spolupráci
a přeji hodně štěstí a úspěchů do dalších let.
V lednu začal doslova maraton tréninků,
generálních zkoušek a soutěží. Naše soutěžní
sezóna začala 17. 3. v Plzni na Taneční skupině
roku 2019, kde jsme v dětské věkové kategorii
vybojovaly 3. místo a umístily se tak hned za
naším největším konkurentem v západních
Čechách. Juniorky skončily ve veliké konkurenci na 4. místě. 30. 3. jelo reprezentovat obec
Chlumčany do Chebu na semifinále Mia Dance
Festivalu naše taneční duo – Stela Šambergrová
/ Eliška Nechutná a radovaly jsme se ze zlaté medaile. Pokračovalo se na semifinále Mia Dance
Festivalu v Plzni na Lokomotivě 19. 4., kam jsme
dorazily se třemi choreografiemi. Juniorská
formace tentokrát zabodovala a umístila se na
2. místě, dětská formace na místě třetím a naše
sólistka Eliška Nechutná získala zlatou medaili.
Do pražské Lucerny na finále jela reprezentovat
náš spolek pouze dětská formace „Rozbřesk“,
která bojovala proti šesti choreografiím z celé
ČR a Slovenska. Nutno podotknout, že jsme do
Prahy přijížděly jako outsideři s nejnižším počtem bodů ze semifinále a tudíž z posledního
7. místa. Musím říct, že po odtančení naší choreografie mi doslova běhal mráz po zádech, děti
zatančily se suverénním výrazem, daly do toho
zkrátka všechno a doslova bojovaly o stupně
vítězů. Při vyhlašování se nám draly slzy do očí
a při každém vyhlášeném místě v naší kategorii
jsme křičely jako kdyby nám šlo o život. Podařilo

se! Z opravdu veliké konkurence naše děti dobyly Lucernu a získaly 1. místo. Lepší zakončení
taneční sezony opravdu nemohlo nastat. Tímto
bych chtěla poděkovat všem našim tanečníkům za skvěle odvedenou práci, dále pak rodičům, že svoje děti podporují, tráví s námi čas na
soutěžích, a hlavně že také pomáhají nám, trenérům v utváření skvělé atmosféry, která mezi
námi všemi panuje.
Ale abych nemluvila jen o soutěžní sezoně,
která byla jako každý rok velmi hektická. Náš
spolek také připravuje taneční vystoupení
na kulturní akce. Vidět jste nás mohli třeba na
Festivalu vína, který se koná dvakrát do roka
v Plzni a právě na tom jarním jsme vystoupily
s novou jazzovou choreografií. Také jsme se
prezentovaly na Fashion Art Show na téměř
domácí půdě v Dobřanech, kde jsme měly tu
čest zahajovat celou akci. Nyní máme za sebou
také slavnostní zakončení sezony, které proběhlo v dětském světě Lvíček v Plzni v Černicích.
Předávaly se diplomy, ocenění, nechybělo také

krátké taneční vystoupení, krájel se dort a myslím, že jsme si to všichni skvěle užilI. Proběhla
také choreografická soutěž, do které se mohl
přihlásit každý z našich tanečníků, buď se svým
vlastním sólovým vystoupením, nebo ve dvojici,
či trojici. Ráda bych Vás seznámila s výsledky, na
třetím / děleném místě se umístilo duo Anna
Kabátová / Anna Skálová a sólo Michaely Režové, na druhém místě potom trio Vendula
Pluhařová / Karolína Kučerová / Lucie Pluhařová
a konečně na místě prvním Linda Kopřivová
/ Tereza Kopřivová. Talenty roku 2018/2019
byly vyhlášeny naše tanečnice Daniela Kaslová
a Tereza Kopřivová. Ještě nás čeká spousta
akcí, kam se jedeme prezentovat – Family Fest
v Plzni Bolevci, Festival sportu za Plazou, Oslavy
20. let výročí Mikroregionu Radbuza ve Stodě
a červen zakončujeme vystoupením pro DD
Terasy (Domov s pečovatelskou službou) v Plzni,
kam jedeme zpříjemnit začátek léta. Úplnou
tečkou za naší prací v roce 2018/2019 bude jako
…pokračování na str. 9 Ü
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každý rok vystoupení na Dni Chlumčan v srpnu,
také taneční soustředění v Plzni na Krašovské,
kde jsou ještě volná místa a je možné se přihlásit a uvidíme se také na Sportmánii 2019 v Plzni
za Plazou.
Od září 2019 otevíráme standartní soutěžní
taneční kurzy pro děti 6–11 let, juniorské sou-

těžní taneční kurzy pro děti 11–15 let a nově
kurz pro děti 4–6 let, tedy taneční přípravku
a soutěžní taneční kurzy pro hlavní věkovou kategorii 15+. Do všech kurzů je možné se zapsat,
nábory budou probíhat 8. 9. 2019 pro mini děti,
děti a juniory a 9. 9. 2019 pro dospělé v Plzni
na Krašovské. Pro více informací sledujte naše
facebookové stránky, nově budeme také spou-

štět stránky webové, kde budeme zveřejňovat
bližší informace.
Na závěr bych ráda poděkovala obci Chlumčany za podporu naší činnosti.
Daniela Pfeiferová,
předsedkyně

Orientálky z Chlumčan jsou stále v jednom kole
Orientálky se nejen baví, ale i se ctí reprezentují obec.
Pojďte se podívat na to, co se u nás dělo.
Návštěva Ivy Kubelkové a štábu TV Prima
byla velkým překvapením... a my s Aničkou
„stavěly sen“.

Jak se staví sen

Jak se staví sen

V pátek 19. dubna se konal v plzeňské Lokomotivě Mia Dance festival (semifinále). Byl to
pro nás velice úspěšný den.
Kromě dvou zlatých, jednoho stříbra a dvou
bronzů jsme získaly i ocenění absolutní vítěz
2. bloku. Ze 44 choreografií ve všech stylech
jsme dostaly největší počet bodů.
26. května odjela Skupina Bastet na finále
Mia do pražské Lucerny a tam si vytancovala
1. místo v kategorii 9–11 let.
Také jsme slavily Velikonoce. Jak jinak než
pohybem. Děti soutěžily a nakonec dostaly
sladkou odměnu.
2. 5. 2019 nám bylo ctí převzít z ruky pana
George Pattona Waterse medaili generála
Pattona za mimořádný přínos pro obec za
práci s mládeží.

Medaile

Návštěva ZOO
18. května jsme se vydaly do plzeňské ZOO.
Byl to fajn den.
Koncem května jsme se vrátily v čase a uspořádaly Párty ve stylu 80. let. Pouštěly jsme si
„staré“ písničky a hrály si. Nechyběly kuličky ani
céčka. Děti skákaly gumu, panáka, ...
V červnu dostaly nejmenší holčičky taneční
vysvědčení a slib, že pro ně od září připravíme
speciální hodinu, kde budou tancovat na dětské písničky, cvičit a bude velká legrace.
Rády přivítáme i nové tváře.
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MIA Praha – Bastet (Orientálky z Chlumčan)
MIA – Malenky (Orientálky z Chlumčan)

Velikonoční soutěže (Orientálky z Chlumčan)

MIA– Inaya (Orientálky z Chlumčan)
Párty ve stylu 80. let (Orientálky z Chlumčan)

MIA– Lví král (Orientálky z Chlumčan)

Návštěva ZOO (Orientálky z Chlumčan)
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Párty ve stylu 80. let (Orientálky z Chlumčan)
Párty ve stylu 80. let (Orientálky z Chlumčan)
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SDH Hradčany
Vážení čtenáři,
utíká to a je tu čas dovolených. I na Hradčanech se čas posouvá směrem dopředu.
Dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s děním v tak malebné vesničce, jaké jsou
Hradčany a na kterém se podílelo SDH.
Pro naše spoluobčany jsme připravili dne
9. 3. 2019 příjemný výlet do Chotěšova, kde
se konal Hasičský bál. Po domluvě jsme jeli
společně s hasiči SDH Chlumčany. Vypravený
autobus byl jen na nějaká zbylá místečka zaplněn. Autobus nám hradil Obecní úřad Chlumčany a za toto jim moc děkujeme. Akce byla
vydařená a všichni se bavili a byli spokojeni.
Dne 11. 5. 2019 následoval zájezd do Mariánské Týnice a Plas. Vše bylo zahájeno prohlídkou Mar. Týnice a pokračovalo se prohlídkou pivovaru v Plasích. Poté jsme se rozběhli
do mini ZOO rovněž v Plasích a vše zakončili
v místní restauraci na dobrém jídle. Co více si

může člověk přát než zábavu, dobré jídlo a zapomenout na běžné starosti. To se povedlo
a všichni co jeli, byli velice spokojeni.
Po zábavě musí následovat trochu sportu.
Dne 18. 5. 2019 jsme jeli reprezentovat SDH
Hradčany do Vstiše, kde se konalo Okrskové
kolo v klasické soutěži. Naši muži vyhráli s velkým náskokem a získali první místo. Zde musím
připomenout, že v takové soutěži rozhodují
vteřiny. Naši muži měli náskok necelou minutu,
takže vyhráli o parník. Kluci, výborně! Ženy
startovaly jako jediné, ale jejich výsledek byl
třetí nejlepší i mezi muži. Děvčata, jste úžasná!
Obě naše družstva se probojovala do zářijového Okresního kola, kde zároveň obhajujeme
v obou kategoriích první místa. Držíme palce.
A je tu zase zábava, a to v podobě jídla
a hudby. Dne 30. 4. 2019 se na Hradčanech postavila májka a upeklo prasátko. Všichni, kdo
přišli, měli za mrzký peníz masnou pusu. K tomu

všemu si mohli i zatancovat. Rovněž i tato akce
byla povedená a byli jsme nadmíru spokojeni.
Abychom naplnili literu zákona, tak dne
15. 6. 2019 jsme uspořádali Valnou hromadu.
Účast a zájem byl veliký, dá se říci až překvapující. Zde jsme se dohodli, co budeme dělat
v druhé polovině roku 2019. Potom jsme se napili, společně poseděli a pokecali. Bylo to super.
Díky hasičům vesnička žije kulturním a společenským životem. Hasiči dávají lidi dohromady
a udržují kontakt mezi sousedy. Za toto jim patří
dík.
Vážení čtenáři, doufám, že Vás můj článek
zaujal. Chtěl bych Vám popřát mnoho sluníčka, prožití krásné dovolené a ať se všichni
ve zdraví vrátíte.
Děkuji všem, co se podílejí na zdárným průběhu akcí.
Jiří Hodan v. r.
starosta SDH Hradčany
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3. ročník Dětského cyklistického
závodu v Chlumčanech

Výsledky v jednotlivých kategoriích

Cyklistický klub CK Kramolín se sídlem
v Chlumčanech uspořádal 1. června 2019
v rámci dětského dne 3. ročník cyklistického
závodu dětí. Za krásného slunného počasí
pořadatelé vytýčili trať opět v okolí místního
fotbalového hřiště.
Po vyhlášení otevření kanceláře závodu
všem účastníkům dětského dne se začaly
sjíždět zástupy zájemců o start v závodě. Po
přihlášení bylo pořadateli závodu na každý závodní stroj připevněno startovní číslo a po občerstvení všech startujících byl připraven start
první kategorie. Ve všech kategoriích rozdělených podle věku probíhaly velké a nelítostné
boje. Všechny děti nechaly na trati opravdu
všechno a do cíle dojížděly značně vyčerpané,
ale šťastné, že závod zvládly. Po dojezdu každé
kategorie bylo na stupních vítězů vyhlášeno
vždy pět nejlepších, kteří byli odměněny příslušnými poháry, medailemi, diplomy a věc-

nými cenami. Všichni vyhlášení byli na svůj
výkon velmi hrdí!
Za bezchybnou pořadatelskou činnost, přípravu tratě a přípravu občerstvení pro děti
patří velké díky všem pořadatelům z cyklistického klubu CK Kramolín a díky za velkou
pomoc zástupcům badmintonového klubu
Chlumčany. Díky též patří vedení fotbalového
klubu Chlumčany za zapůjčení prostor hřiště
pro vytýčení závodní tratě a Obecnímu Úřadu
Chlumčany za finanční pomoc při zajištění celého závodu!
Všichni přítomní, závodníci i pořadatelé se
již nyní těší na přípravu 4. ročníku dětského
závodu. Největší odměnou za práci pořadatelů
je velké závodní nasazení dětí všech věkových
kategorií. Škoda jen, že se nedaří podchytit
pro sport nejstarší kategorii 13–14 let, která
úplně ztratila o veškerý sport zájem !

Kateg. 0–5 let:
1. místo		
2. místo		
3. místo		
4. místo		
5. místo		
Kateg. 6–7 let:
1. místo		
2. místo		
3. místo		
4. místo		
5. místo		
Kateg. 6–7 let:
1. místo		
2. místo		
3. místo		
4. místo		
5. místo		
Kateg. 8–9 let:
1. místo		
2. místo		
3. místo		
Kateg. 10–12 let:
1. místo		
2. místo		
3. místo		
4. místo		
5. místo		

Odrážedla
Krsová Tereza
Krsová Simona
Majerová Klára
Hodan Jakub
Papežová Veronika
Kolíčka
Štaigl Maxmilián
Fux Jakub
Růžičková Rozi
Škrábek Bohuslav
Slámová Justina
Doležalová Julie
Nykoljuková Nela
Pažitková Monika
Štaiglová Valerie
Růžička Pavel
Hamouzová Nikol
Režová Michaela
Majerová Adriana
Šlehover Maxim
Losch Filip
Potočník Martin
Zíbar Jan
Pažitka Matyáš

F. Janoušek
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Oddíl badmintonu

Březen–červen 2019 v oddíle Badmintonu!
Činnost v oddíle badmintonu byla od
března opravdu velice bohatá a uskutečnila se
celá řada akcí!
Asi nejvýznamnější bylo 16. 3. play-off všech
našich tří družstev dospělých v Plzni, kde bylo
celkem 12 družstev ze Západočeské oblasti!
Naše mladé družstvo ,C‘ v semifinále nestačilo na favorita ze S. Doubravky a hladce prohrálo, nebodoval nikdo a čekalo je tak utkání
o 3. místo.
Naopak naše dr. ,B‘ postoupilo opět do finále play-off, když porazilo domácí celek SK Jupiteru 3. 1. Bodoval mix L. Majer–Z. Krausová,
dvouhra Z.Krausové a čtyřhra L. Majer–J. Vaněček! Postup do finále znamenal i boj o sedmý
titul v řadě!
A nakonec naše dr. ,A‘ mělo za cíl nejen postoupit, ale vrátit se po roce i zpět do Obl. přeboru ,A‘, ale semifinále bylo velice těžké, přesto
jsme utkání se Sp. Chrást zvládli a po výhře 6:2
postoupili také do finále! Bodovali: mix M. Uhlík–K. Kabátová, ve dvouhře J. Dobrovolný +
R. Takáč a čtyřhry P. Kovařík–J. Dobrovolný,
R. Takáč–M. Takáč a ženy K. Kabátová–L. Zacharová! Znamenalo to finále proti domácímu
družstvu, ale nejdříve nastoupilo naše dr. ,C‘,
které v boji o 3. místo skvěle vzdorovalo SK Jupiteru a až po boji mu podlehlo 1:3, když bodoval sice jen mladý D. Zápotocký, ale nikdo
nezklamal!
Těžké to mělo naše ,béčko‘ a sedmý titul jim
nakonec těsně a až v nastaveném zápase, když
v normál. utkání remizovali 2:2, unikl a prohráli
s dr. S. Doubravka 2:3! Obě utkání nás držela
nad vodou Z. Krausová, ale to nakonec nestačilo, protože bodoval jen mix L. Majer–Z. Krausová a Z. Krausová ještě ve dvouhře! I ostatní
se pochopitelně snažili, nikdo ostudu neudělal,
ale chybělo tentokráte trochu toho štěstíčka,
2. místo je také úspěch!

Dr. ,A‘ vítěz play-off 2019 v Plzni 16. 3.
K vrcholům dne patřilo však finále našeho
,áčka‘, které se utkalo o postup a 1. místo s domácím SK Jupiter a nakonec jej i přehrálo vysokou výhrou 5:2!
Důležité body pro nás získaly hlavně naše
všechny dvouhry a tito hráči: R. Takáč, J. Dob-

rovolný, M. Uhlík a Kl. Kabátová, která získala
i vítězný bod za velice napínavou čtyřhru žen,
společně s L. Zacharovou! Všichni naši hráči
nechali na kurtech úplně všechno, bojovali
a po zásluze i postoupili opět zpět, mezi elitu
Západočeské oblasti v badmintonu! Všem našim družstvům děkujeme a gratulujeme za
vzornou reprezentaci nejen našeho oddílu!
Již druhý den pokračovala sezona dalším
turnajem a to Oblastnim přeborem neregistrovaných jednotlivců 17. 3., rovněž v Plzni!
Také zde jsme slavili úspěch v podobě dvou
titulů našich žen, když ve dvouhře vyhrála titul naše Z. Topinková, která ve finále porazila
další naši hráčku M. Ratajovou (2. místo)! Další
titul v naší oblasti pak obě společně přidaly

17. 3. Plzeň, Oblast. přebornice ve dvouhře
Z. Topinková a 2. m. M. Ratajová, obě 1. m.
ve čtyřhře
i ve čtyřhře a bronz za mix
pak získala ještě M. Ratajová
s plzeňským M. Benediktem,
výsledky nám udělaly všem
velkou radost!
23. 3. GP ,C‘ U15 Orlová,
A. Dvořáková, 3. m. mix
s P. Hrazdírou (Židlochovice)
a 3. m. čtyřhra s T. Cirokovou
(Ivančice).
30. 3. GP ,C‘ U15 Aš,
A. Dvořáková, 1. m. ve dvouhře, 3. m. ve čtyřhře s N. Slabou (Liberec)
7. 4. Radonice-Praha, 2. m.
D. Zápotocký, 3. m. D. Samek
a N. Andrýsová, všichni ve
dvouhře.
14. 4. GP ,C‘ Č. Budějovice,
3. m. A. Dvořáková ve dv.,
2. m. mix s P. Hrazdírou (Ž.) a 1. m. čt. s T. Cirokovou (Iv.).
20. 4. GP ,D‘ Plzeň, 2. m. mix J. Dobrovolný–
Kl. Kabátová.
27. 4. GP ,C‘ U15 Plzeň, 3. m. dv. A. Dvořáková a 3. m. čt. s N. Slabou (Lib.).

28. 4. GP ,C‘ U11 Plzeň. 3. m. A. Rataj.
4. 5. GP ,C‘ U15 Brno, 3. m. A. Dvořáková
–T. Ciroková (Iv.).
6. 5. Radonice-Praha, 1. m. S. Mašková, 3. m.
N. Andrýsová (dvouhry)
11. 5. GP ,C‘ K. Vary, 2. m. dvouhra
Kl. Kabátová.
19. 5. GP ,D‘ Dobřany, tento turnaj pořádal
náš oddíl s hráči našeho převážně ,A‘ družstva
a povedl se, jak organizací, tak i výsledky! Mezi
třicítkou zůčastněnych byli i hráči např. z Tábora, Mostu, ale i z Olomouce a o to cennější je
pak vítězství našeho Romana Takáče ve finále
dvouhry!

GP ,D‘ Dobřany 3. m. čt.
Z. Krausová–L. Zacharová

GP ,D‘ Dobřany19. 5., 3. m. mix
J. Dobrovolný–L. Šlégrová (Ol.)

Chlumčanský občasník
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25. 5. GP ,C‘ U19 Plzeň, 3. m. dvouhra Kl. Kabátová a 3. m. ve čtyřhře s E. Horovou (B. Hora).
25. 5. GP ,E‘ Plzeň, 2. m. D. Zápotocký ve
dvouhře.
2.6. Radonice-Praha, 2. m. S. Mašková, 3. m.
N. Andrýsová, obě ve dvouhře.

1. 6. – Den dětí na hřišti naší TJ !
Na požádání cyklistického odd. z Kramolína,
ale i z podnětu našeho samého, pomohli naši
zástupci, jak při cyklistickém závodě dětí, tak
i při soutěžích v rámci dětského dne, na hřišti
TJ Keramiky v Chlumčanech! Akce se velice vydařila, do soutěží se zapojilo snad na sto dětí!
Počasí nám také přálo a hlavně se vydařilo to,
že děti byly spokojené a o to nám všem šlo! Za
zájmovou činnost na žhavém slunci, patří všem
našim zúčastněným členům poděkování!

Vítěz GP ,D‘ Dobřany, 19. 5., R. Takáč
(M. Král, Most)
Další medajle pro nás získali: 3. m. ve
dvouhře M. Takáč a L. Zacharová, 2. m. čt.
P. Kovařík–V. Mirvald (Chrást), 3. m. L. Zacharová–Z. Krausová a v mixu pak 3. m. dvojice
R. Takáč–L. Zacharová a J. Dobrovolný–L. Šlégrová (Olomouc).
25. 5. Memoriál P. Luňáka K. Vary, 5. m. ve
dvouhře F. Rataj a N. Andrýsová.

Memoriál P. Luňáka K. Vary 25. 5.

Radonice 2. 6. ,3. m. N. Andrýsová

Radonice 2. 6., 2. m. S. Mašková

2. 6. 2019 připravili velké překvapení naší
mladé, talentované hráčce Kl. Kabátové její
spoluhráči (hlavně J. D.), k jejim 18. narozeninám! V Praze ji domluvili trénink s letošním
mistrem České republiky ve dvouhře mužů,
s A. Mendrekem (Brno)! Z dárku měla uritě velikou radost a spokojenost, ale pozoruhodné je

Výprava v Radonicích 2. 6. 2019

Setkání Kl. Kabátové s Mistrem Č. rep. 2019
A. Mendrekem v Praze

to i z hlediska zajímavostí a historie našeho oddílu! Nečekané bylo hlavně i to,že se to vůbec
uskutečnilo, děkujeme za snahu a Kláře ještě
jednou gratulujeme k jejímu mladému jubileu!
8. 6. Mistr. Č. republiky Veteránů – Kladno,
3. m. P. Kovařík–V. Mirvald (Chrást) ve čtyřhře.
Bronzová medajle Petra K. je dalším z jeho
úspěchů, ale stejně tak i našeho oddílu!
Z výčtu úspěchů na různých akcích, turnajích a utkání družstev je vidět, že jsme nezaháleli a nejezdili se jen zůčastnit! Všem, kteří
přispěli k dobré reprez. naší TJ, obce a oddílu
děkujeme a blahopřejeme k dosaženým
úspěchům!
Až na několik výjimek, má sezona malou,
prázdninovou pauzu, při které proběhne na
konci července již 31. soustředění oddílu na
Šumavě, přesněji v Novém městečku u Annína,
ale o tom až zas příště, třeba v září, kdy nová
sezona opět začne a bude jubilejní, v pořadí
č. 55. (zal. 1965), těšíme se!
Za odd. badm. sepsal př. J. V.
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Zájezd naší mládeže na mezinárodní turnaj
ve Slovinsku
Zájezd naší mládeže na mezinárodní turnaj ve Slovinsku Ve dnech 11. 4.–14. 4., se na
pozvání oddílu z Radonic, vydalo našich 9 zástupců odd. badm., tranzitem naší TJ, na veliký mezinárodní turnaj mládeže do Slovinska,
přesněji do města Lendavy, kam se sjeli zástupci osmi evropských zemí, včetně nás!
Cestu přes Slovinsko a Maďarsko náš řidič
Jarda Z. bravurně zvládl a my dorazili 11. 4. do
lázeňského a vinařského městečka Lendava ve
Slovinsku, těsně za hranicemi Maďarska! Ubytovali jsme se v apartmánech,hned vedle hotelu
s termálnímy bazény, které jsme mohli využívat
po všechny dny pobytu a my to také všichni
plně využívali, protože počasí nebylo vůbec příznivé, pomalu mrzlo a tak nás termální bazén
příjemně vždy zahřál! Ale to bylo hlavně první
den a pak vždy až večer po zápasech.
Na turnaji bylo přítomno více, jak 150 dětí
a některé státy měly výběr z těch opravdu nejlepších v zemi (např. Chorvatsko)! Turnaj začal

v pátek a nám bylo jasné, že
medaile jsou hodně vysoko,
což se také potvrdilo, kdy ze
skupin postoupil ve dvouhře
jen náš D. Samek!
Ve čtyřhře jsme slavili náš
velký a jediný úspěch, když
naše dorostenky L. Špačková +
T. Kočincová bojovaly o finále
a skončily na krásném 3. místě!
Všichni se však opravdu
snažili a v konkurenci odvedli své asi výkonnostní
maximum! Hrálo se vždy až
do samého večera a tak jednou z mála věcí, kterou jsme
stihli, byl výlet na krásnou
rozhlednu nad tímto městem,
Naše výprava ve Slovinsku
vše kazila jen zima a déšť!
Cesta zpět byla stejně
pohodová, jako tam a tak jsme v neděli 14. 4.
v podvečer dorazili zpět! Všem, kteří se zasloužili o organizaci zájezdu a kteří něčím pomohli,
patří poděkování, protože šesti našim hráčům
a hráčkám z našeho oddílu se výjezd moc líbil,
nabyli nové zkušenosti a zážitky jim zůstanou na
celý život! Všichni dobře reprezentovali nejen
odd. badmintonu!
Za odd. badm. sepsal př. J. V.

Naši mladí ve Slovinsku

Rozhledna v Lendavě

Slovinsko, 3 m. čt. L. Špačková–T. Kočincová
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TJ KERAMIKA

CHLUMČANY
Oddíl tenisu

TENISOVÉ AKTUALITY
Členové tenisového oddílu z Chlumčan
i okolí se po zimní přestávce pustili do jarních
aktivit s velkou chutí.
Duben byl jako každý rok hlavně ve znamení přípravy kurtů na novou sezónu. Ve
stejném měsíci pak oslavil další člen výboru
TO Michal Marák v chlumčanské myslivně své
50. narozeniny. V květnu a červnu dominovala
utkání okresního Davis Cupu družstev pro neregistrované tenisty. Nechyběly ani tradiční zájezdy – návštěva tenisového turnaje žen J + T
Banka Prague Open (účast I. Regner a M. Veit)
v pražské Stromovce a koncem května obvyklý
zájezd do Paříže s účastí 4 členů oddílu. Připomenout je třeba také 2 zajímavé sportovní
výsledky – 4. místo dvojice Jiří Koláček a Michal Marák v zimním turnaji čtyřher pro ne-

Jarní válcování kurtů – M. Veit a M. Richter
registrované hráče v hale TK Slavia PU v Plzni
na Borech (16. 3. 2019) a výhru dvojice Robert
Kott, Daniel Mach v deblovém turnaji pro ve-

M. Marák s tenisovými trofejemi při oslavě
50. narozenin v kostýmu Ludvíka XIV.
řejnost Dobřany Open (1. 6. 2019). O některých z těchto akcí informujeme podrobněji
– viz text a fotografie níže.

ZÁJEZD NA ROLAND GARROS
28. 5.–1. 6. 2019

První návštěva grandsladíky rozšíření prostorů pro
mového turnaje French Open
diváky a vybudování zcela
v roce 2015 měla nepochybně
nového kurtu S. Mathieuové
úspěch – i proto se někteří
v areálu Botanické zahrady.
účastníci zájezdu do města
A protože letos se podařilo
nad Seinou rádi vracejí. V lezískat i několik vstupenek na
tošním roce se „akce Paříž“
největší dvorce – P. Chatriera
zúčastnili Karel Hodinář,
a S. Lenglenové, naskytla se
Miroslav Švátora a Otamožnost sledovat i zápasy
kar Vokoun, které doplnil
nějvětších hvězd turnaje
Zdeno Bárta. Cesta dlouhá
– antukového suveréna Ratéměř 1 000 km probíhala dle
faela Nadala, Novaka Djokoobvyklého scénáře – odjezd
vice a po čtyřleté přestávce
z Chlumčan v úterý 28. 5. 2019
i Rogera Federera. Další proMarkéta Vondroušová –; nová česká kometa
Roger Federer v Paříži opět po 4 letech
v brzkých ranních hodinách
gram byl volen podle infora příjezd do Paříže asi po
mací v časopisu Le Quotidien,
10 hodinách jízdy. Následopřičemž pozornost se logicky
valo ubytování v apartmánu
soustředila na naše mnohem
ve čtvrti Boulogne-Bilancourt,
úspěšnější tenistky. Čeští
odkud to bylo jen několik
diváci kromě vydatné podmálo minut pěšky k místu
pory Báry Strýcové, Karolíny
konání tenisového turnaje –
Plíškové, Kateřiny Siniakové,
areálu Rolanda Garrose. V odKarolíny Muchové i dalších
poledních hodinách navštívili
hráček v deblových soucestovatelé nejprve moderní
těžích si užívali především
pařížskou čtvrť La Défense,
skvělé výkony Markéty Vonkde vyjeli výtahem na „Velkou
droušové, pozdější finalistky
archu“ s nádherným výhleve dvouhře. A protože počasí
M. Švátora, Z. Bárta a O. Vokoun
dem na Paříž z výšky 110 mei přes občasné výkyvy bylo
Kurt S. Lenglenové při zápase N. Djokovice
na montparnasské vyhlídkové věži
trů a v podvečer se přemístili
celkem přijatelné a sobotní
do další turisty vyhledávané
návrat s dopolední návštěoblasti – Montmartru, kde je čekala nenáročná
neboť právě na středu až pátek objednal Karel
vou montparnasské vyhlídkové věže a s krátkou
procházka spojená s prohlídkou interiéru bazijiž v březnu celodenní vstupenky. Po zkušenoszastávkou u katedrály v Remeši (místo korunoliky Sacré Coeur a okolí. Večerní prohlídka byla
tech z minulých let probíhalo vše bez potíží, a tak
vace francouzských králů) proběhl též bez komukončena na plošině Trocadéro s úžasným výmohli fanoušci z Chlumčan ihned po vstupu přes
plikací, odvezli si všichni z Paříže mnoho zážitků
hledem na Eiffelovu věž. Další 3 dny pobytu v Paturnikety konstatovat, že za poslední rok areál
a také předsevzetí, že ani příští rok zde nebudou
říži už byly určeny výhradně ke sledování tenisu,
prošel veskrze pozitivními změnami, hlavně
tenisté z Chlumčan chybět.
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OKRESNÍ DAVIS CUP 2019
– ÁČKO MÁ BLÍZKO K 2. MÍSTU
V letošním ročníku Davis Cupu neregistrovaných hráčů v okrese Plzeň-jih se představilo celkem 9 týmů ve 2 výkonnostních divizích, z toho
pak 2 družstva našeho tenisového oddílu, která
se po mnoha letech sešla v I. výkonnostní divizi.
A-tým Chlumčan v osvědčené sestavě M. Marák, J. Koláček a M. Kozel s nováčkem M. Miarkem po výhře v derby na béčkem překvapil výhrou na kurtech loňského vítěze SK DOLI Starý
Plzenec. Poté sice podlehl dalšímu z favoritů –
Letkovu, ale před závěrečnou dohrávkou proti
Nepomuku, který je zatím bez výhry (utkání se
bohužel dohrává až po uzávěrce příspěvků do
občasníku) má velkou šanci na zisk celkového
2. místa v soutěži.
B-tým Chlumčan ve složení M. Švátora,
D. Mach (nováček), P. Černý a R.Kott st. již svou
účast v letošním DC ukončil a s bilancí 1 výhry
(v Nepomuku) a 3 porážek obsadí pravděpodobně 4. místo, které by mu stačilo k udržení
účasti v I. divizi i pro rok 2020.

Celkovým vítězem okresního Davis Cupu 2019
se stal tým Pohoda Letkov. O dalším pořadí budeme informovat po dohrávkách odložených
utkání v příštím čísle občasníku.
Výsledky týmů Chlumčan v DC 2019:
A-tým (I. divize DC):
Chlumčany „B“ – Chlumčany „A“ 1:4
Starý Plzenec – Chlumčany „A“ 2:3
Chlumčany „A“ – Letkov 1:4
Chlumčany „A“ – Nepomuk (23.6.2019)
B-tým (II. divize DC):
Chlumčany „B“ – Chlumčany „A“ 1:4
Chlumčany „B“ – Starý Plzenec 1:4
Letkov – Chlumčany „B“ 5:0
Nepomuk – Chlumčany „B“ 2:3

J. Koláček (při servisu) a M. Kozel (u sítě) jsou
stálicemi A-týmu Chlumčan v Davis Cupu.

Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany

Konečné pořadí:
Pořadí

Družstvo

Výhry

Prohry

1.

TK Pohoda Letkov

3

0

2.

TJ Keramika Chlumčany A

2

1

3.

SK DOLI Starý Plzenec

2

2

4.

TJ Keramika Chlumčany B

1

3

5.

Sokol Nepomuk

0

2

B-tým Chlumčan pro rok 2019 – zleva
D. Mach, P. Černý, M. Švátora a R. Kott

Florbal Chlumčany

Posezonní bilancování nejúspěšnější sezony v historii
klubu
A tým bere v 1. lize malého florbalu
bronz
Pro náš A tým byla sezóna velice kolísavá.
Chvíli se dařilo chvíli zase méně a dlouho nemohli stabilizovat své výkony. Podařilo se porážet týmy z první trojky a poté zas prohrávat
s týmy ze spodní části tabulky.
Náš tým se celou sezonu opíral o výkony
starších ostřílenějších borců, kteří už v trojkovém florbale nastupují delší dobu a mají
tak bohaté zkušenosti s trojkovým systémem.
Doplněn byl, už tradičně, o mladé florbalisty,
kteří naopak do hry vložili dravost. Díky super
výkonu v posledním hracím dni základní části,
kde byl náš A tým v “osekané” sestavě a přesto
porazil papírově silnější soupeře, jsme postoupili z 8 místa do playoff.
Tam si je pro první kolo vybral tým AC Pošta
Strašice. Po výhrách 6:2 a 7:0 a super výkonu
jsme se probojovali do finálové čtyřky. Tam
bohužel tým narazil na nejsilnějšího soupeře,
pozdějšího mistra 1. ligy TJ Sokol Koterov,
i přesto, že v obou zápasech naši byli ve vedení,
ukázal Koterov svou sílu a nakonec se stal mistrem. Souboj o třetí místo se kvůli odstoupení

soupeře z důvodu zranění několika klíčových
hráčů bohužel nekonal, a tak bere tým FBC
Chlumčany letos BRONZ!

B-tým – velké překvapení Regionální ligy

B tým – velké překvapení Regionální ligy
Tým složený převážně z hráčů dorosteneckého a juniorského věku zvládl základní část

Chlumčanský občasník
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soutěže nad očekávání a s přehledem se probojoval do playoff své soutěže.
Postupně v playoff vyřadil týmy Sokola Mirošov jasně 2:0 na zápasy a Titans Rokycany
(favorita soutěže) po třech výborně odbráněných utkáních a skvělém výkonu gólmana
Petra Elsnice který inkasoval pouze třikrát ve
třech utkáních 2:1 na zápasy.
Sezonu nám ukončil až tým TJ Crocodiles
Tlučná (později vítěz Regionální ligy) s kterým
jsme prohráli třetí rozhodující utkání na nájezdy a celou sérii 2:1 na utkání.
Po několika rozkoukávacích zápasech na
začátku soutěže, kdy si tým zvykal na rychlejší
a fyzicky náročnější hru v soutěži dospělých,
jsme se stali obávaným a respektovaným protivníkem u všech soupeřů. Naše hra byla celou
sezonu založena na kolektivním pojetí hry
s důraznou obranou. Potvrdilo se, že ve sportu
je jeden z nejdůležitějších faktorů srdíčko a to
naši hráči mají veliké.
B tým své první sezoně, pro mnoho hráčů
i v první sezoně mezi dospělými, zanechal za
sebou velmi výraznou stopu a skončil mezi
33 týmy Regionální ligy celkově na šestém místě.
Starší žáci – tak jsme třetí no a co
Tým starších žáků prošel základní částí
soutěže nejlépe ze všech a s bilancí patnácti
vítězství a jedné porážky bral první místo po
základní části. Měl tak výhodu nasazení rovnou do semifinále kde čekal na soupeře který
vzešel ze čtvrtfinále mezi Sokolem Přeštice
a SC Klatovy. Naším soupeřem v semifinále
byli nakonec hráči Klatov. Ve vyřazovacích bojích nás provázela střelecká smůla a v prvním
utkání prohráváme 3:4 po samostatných nájezdech, druhé utkání vyhráváme 5:2, poslední
rozhodující utkání přineslo vyrovnanou bitvu
až do konce, šťastnější byl nakonec tým Klatov,
který vyhrává 5:4 a celou sérii tak 2:1 na zápasy.
Po celém průběhu sezóny pro nás studená
sprcha a velké zklamání. Nezbývalo ale nic jiného než to hodit za hlavu a dobře se připravit
na souboj o třetí místo kde nás čekalo derby
s Dobřany, ve kterém jsme byli podle výsledků
v základní části jasnými favority.
Souboj o třetí místo byl díky pokračování
našeho střeleckého trápení velmi vyrovnaný.
Po našich vítězstvích 2:1 a 5:4 po samostatných nájezdech, celkem 2:0 na zápasy a bereme bronz.
Smolné semifinále je zapomenuto, Vyhráváme poslední zápas sezony, doba bronzová
není špatná.
Mladší žáci a přípravka
Hráči v našich nejmladších kategoriích během sezony odehráli několik open turnajů kde
se utkali s týmy různých výkonnostních kvalit.
Určitě nás těší to, že i těchto kategoriích kde je
trend nehrát na výsledky, ale především děti
zaujmout kolektivní hrou a vzbudit v nich celoživotní nadšení pro sport, se naši svěřenci
neztratili a patřili vždy k tomu lepšímu co bylo
na turnajích vidět.
Celou sezonu jsme si všichni moc užili a už
nyní se těšíme na tu další.
Všem Vám děkuji za podporu a přeji fajn
léto.

Starší žáci

Mladší žáci a přípravka
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Vážení spoluobčané!
Jmenuji se Jiří Šebek a dovoluji si vás oslovit z pozice bývalého místostarosty a současného zastupitele obce. Rád bych za minulé
vedení obce reagoval na některé formulace
v příspěvcích paní starostky, pana místostarosty a pana Kabáta otištěné v Chlumčanském Občasníku (CHO) č. 58 z dubna letošního roku.
Protože jsem v redakci CHO pracoval osm
roků vím, že příspěvky nesmí být urážlivé,
musí být apolitické a podepsané autorem.
Za politické nemůže být považováno když
řeknu, že poprvé v novodobé historii naší
obce se stalo, že strana, která zvítězila v komunálních volbách si rozdělila mezi své členy
všechna místa v radě obce. Tudíž veškerá rozhodnutí činí sama a nám ostatním zastupitelům jsou informace z jednání rady zasílány 1 ×
za čtvrt roku. Mám za to, že jsme dali najevo
vůli společně pracovat pro blaho našich občanů, přičemž když jsem já osobně kdykoliv
novým vedením obce na něco dotazován
vždy rád odpovím, popřípadě poradím. Poradil bych třeba i se zimní údržbou, ale nikdo
se mne na nic neptal. Tak proč potom takové
zavádějící informace hraničící s alibismem?
Kdyby mě to ti jmenovaní řekli nebo vytkli
do očí, tak bych jim vysvětlení podal osobně.
Ale protože to uvedli prostřednictvím tohoto
našeho periodika, podám vysvětlení a můj
pohled na věc tím samým způsobem.
Předem bych ještě zmínil jednu důležitou
a podle mého názoru zásadní věc. Nepamatuji se, že by v minulém volebním období
plnili nebo chtěli plnit zástupci opozice tj.
nynější vítězné strany úkoly spojené s vyjednáváním na úřadech v různých záležitostech
ve prospěch obce.
Na druhou stranu jste se od paní starostky
mohli dovědět, že děkuje JUDr. Robertu Majerovi za to, že se zasadil o posunutí značky
obce v Komenského ulici. Mohu vám prozradit, že když jsme s JUDr. Majerem před volbami o všem hovořili, měli jsme tuto změnu
spolu s ostatními opatřeními, která by měla
dopravní bezpečnost v obci zvýšit již naplánovanou. Jsem velmi rád, že se JUDr. Majer
zachoval tak, jak se zachoval, že nepolitikařil
a pomohl v zájmu vás, našich spoluobčanů.
Takto by měla vypadat práce zastupitele.
Svědčí to mimo jiné i o charakteru Roberta
Majera a já mu za to ještě jednou děkuji.
A nyní k věci.
Na březnovém veřejném zasedání mimo
jiné také paní starostka obhajovala způsob
provedení zimní údržby v obci. To samé
v podstatě zopakovala ve svém slovu starostky, přičemž v podobném duchu hovořil
ve svém slově i pan místostarosta. Promiňte
mi, ale nemohu se zbavit dojmu, že když se
o něčem hovoří tak vehementně a opakovaně, že to zase až tak úplně v pořádku vše
nebylo. Není to ovšem nic, co bych nedokázal
pochopit, tím spíše, že to byla první zima v jejich volebním období. Žádný učený z nebe
nespadl a já jsem byl paradoxně asi ten poslední, kdo by chtěl vedení obce v tomto případě kritizovat. Možná to bude tím, že jsem
něco podobného zažíval osm roků. Dokonce

jsem měl v úmyslu napsat do CHO článek,
kde jsem chtěl na rozdíl od mnoha láteřících
spoluobčanů, kterým se způsob provedení
úklidu sněhové nadílky nezamlouval, vyzvat
občany k větší toleranci a pochopení. Věřit
mi samozřejmě nemusíte, ale takhle jsem to
řekl Lukáši Kabátovy z redakce CHO, když se
mne ptal o čem jsem chtěl psát. Pak jsem, ale
usoudil, že by si to občané přečetli až za dva
měsíce, takže by to postrádalo ten patřičný
efekt. Po přečtení CHO jsem byl ale rád, že
jsem to neudělal.
Předně ještě k té bohatosti sněhové nadílky,
o které paní starostka hovořila. Od začátku
nového tisíciletí pamatuji tři zimy, které se
vyznačovaly vydatnějším přídělem sněhu. Byl
to rok 2005, kdy jsme s kamarády na náměstí
postavili šestimetrového sněhuláka, přičemž
sníh na jeho stavbu byl navážen s parkoviště
Lasselsbergeru nákladními auty. Další bohatou zimou na sníh byla zima 2010/2011. Pamatuji si to velice dobře, protože to byl první
rok mého funkčního období. Sněhu bylo
rozhodně více než v této zimě a to hned 2 ×
a v takovém množství, že ho firma Bekrostav
musela z obce vyvážet na její periférii. Tou
poslední, na sníh vydatnější zimou byla tedy
zima tato, ale těm dvěma předchozím se ani
zdaleka nemohla vyrovnat jak množstvím napadaného sněhu, tak dobou, po kterou sníh
v krajině ležel.
A nyní podle slov paní starostky k té „nezajištěné“ zimní údržbě. Zhruba v polovině
měsíce září mne bývalý starosta pan Kučera
informoval, že projednával s vedoucím střediska panem Sádlem zajištění zimní údržby
v naší obci. Je pravda, že výsledkem jednání
nebylo uzavření dohody o provedení zimní
údržby, neboť v té době nemohla SÚS z důvodu nízkého počtu zaměstnanců zajištění
zimní údržby slíbit. Ale s tím, že chce počet zaměstnanců určitě doplnit a novému
jednání se nebrání. Dále mne pan starosta
upozornil, že ať dopadnou volby jakýmkoliv
způsobem, bude nové vedení obce muset
okamžitě jednat s SÚS znovu a s tím, že když
bude třeba, rád pomůže. Pokud si dobře pamatuji, tak jednání s SÚS nikdy nebyla jednoduchá, ale prozatím se vždy podařilo údržbu
zajistit. A já se ptám: „žádal někdo z vedení
obce bývalého starostu o pomoc při jednání?“
Co se týká zajištění traktoru s radlicí ze
Vstiše, tak s tím v minulosti žádný problém
nebyl, neboť díky vstřícnosti pana Volera,
byla dohoda o zajištění zimní údržby uzavírána pravidelně každý rok a farma Vstiš
s ní již každoročně počítala. Pro farmu to
každoročně znamenalo i jistý výdělek a vše
probíhalo bez jakýchkoliv problémů. Je zde
však také jedno ale. Aby vše probíhalo bez
problému a tak jak mělo, byla důležitá jistá
komunikace. V tomto případě mezi mnou,
který jsem za zimní údržbu odpovídal a samotným řidičem traktoru. Minimálně tři dny
před sněžením jsme mohli v nejrůznějších
zprávách slyšet jak se západní Evropa připravuje na vydatně sněhovou nadílku, silničáři
slibovali jak jsou připraveni atd. V dnešní éře
chytrých telefonů s nejrůznějšími aplikacemi,

sněhovými zpravodajstvími mne vážně udivuje, že tímto způsobem avizované sněžení
mohlo někoho překvapit. Paní starostka to
vysvětlila slovy: „A co čert nechtěl, pán, který
nám údržbu slíbil v neděli, když začlo sněžit
ulehl s chřipkou. Na první výjezd ještě přijel,
ale druhý už nezvládl.“ Řeknu to asi takto. Já
jsem samozřejmě s panem Hrdonkou, což je
ten řidič traktoru ráno při úklidu sněhu hovořil. Říkal jsem mu, že už to sice na starost
nemám, ale že bude muset vzít každou ulici
minimálně dvakrát. Na to on mi odpověděl,
že je nemocný a protože má obavy, aby mu
nepřišla kontrola, tak už víckrát nepojede. To
znamená, že on již ve stavu nemocných byl
a ne že ulehl až v neděli, když začal sníh padat. Takže tady se s paní starostkou v podání
vysvětlení poněkud rozcházíme. Ona by však
nemusela vysvětlovat vůbec nic, kdyby člověk, který měl údržbu v obci na starosti postupoval následujícím způsobem, chcete-li
tak, jak jsem to v minulosti praktikoval já.
Předně jsem minimálně jeden den dopředu
před očekávaným sněžením s řidičem traktoru hovořil a upozornil ho na očekávané
sněžení podle předpovědi. Dále jsem se
přesvědčil jestli je on i technika v pořádku
a připravena a domluvili jsme se v kterých ulicích s úklidem sněhu začne. Z toho vyplývá,
že jsem vždy věděl, že něco není v pořádku
a kdyby bylo zřejmé, že je řidič nemocný a nemůže práci vykonávat, bylo dost času zavolat
panu Volerovi, aby zajistil jiného řidiče traktoru. S tím bych se následně domluvil na způsobu úklidu sněhu a ukázal mu všechny ulice,
ve kterých farma Vstiš úklid sněhu zajišťovala.
Takže toto „vysvětlení“ paní starostky jako vysvětlení nemohu přijmout a v tomto případě
tvrdím, že šlo o špatnou organizaci.
Co se týká úklidu sněhu na místním hřbitově, o kterém hovořil ve svém slově pan místostarosta. V první řadě je třeba říci, že loňská
rekonstrukce hřbitova měla mimo jiné přispět
i ke snadnějšímu úklidu sněhu na hřbitově.
S panem místostarostou souhlasím v tom, že
sněhu bylo tentokráte více a odstranit jej z uliček mezi hroby by bylo v podstatě nemožné.
Na druhou stranu musím trvat na tom, že
páteřní cesty sbíhající se ke křížku uprostřed
hřbitova prohrnuty být měly. Široké na to jsou
dost a rozhodně by se tímto usnadnil přístup
k hrobům těm spoluobčanům, kteří mají své
hroby ve spodní části hřbitova. Zde opět musím konstatovat, že při lepší organizaci se toto
klidně mohlo zvládnout. Tuto variantu by na
místo oznámení, že vstup na hřbitov je jen na
vlastní nebezpečí občané jistě ocenili více. Ve
svém příspěvku pan místostarosta mimo jiné
také uvádí, že při podrobnějších debatách
k zimní údržbě bylo zjištěno, jak velké mezery
pro letošní zimní údržbu vznikly. Nevím, ale
možná to chtělo méně debatovat a zaměřit
se spíše na praktické řešení nastalé situace. Já,
ale stále dost dobře nechápu o jakých mezerách pan místostarosta ve spojitosti se zimní
údržbou hovoří. Obecní zimní technika byla
k dispozici a předpokládám, že na začátku
února byla připravena. Pracovníci z obecní
úklidové čety také a za zkušeností z minulých
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let již každý věděl co má dělat. Úklid sněhu
farmou Vstiš jsme si již vysvětlili a tak se jednalo už jen o to, jakým způsobem zajistit při
absenci posypového vozu z SÚS Stod posyp
ulic v obou sídlištích a v ostatních svažitých
ulicích zejména v ulici Sv. Čecha a Na Výsluní.
A když se tedy vědělo, že sypač z SÚS nebude
k dispozici, tak se rovnou mohla nasypat sůl
do násypky u traktoru, popřípadě u multicaru a jmenované ulice posolit tímto způsobem. Možná z toho někdo problém udělal, ale
já v tom žádný problém nevidím. Opět platí,
že bych v případě dotazu rád poradil nebo
pomohl. Nestalo se, prosím, ale na druhou
starnu by tedy vedení obce mělo říkat věci
tak jak jsou, nepodávat občanům zkreslené
informace a necítit se ublíženě.
Ještě k té nezajištěné údržbě ze strany SÚS
Stod. Všichni víme, že nedostatek pracovních
sil je v naší republice téměř ve všech oborech
lidské činnosti již několik roků a zdá se, že to
jen tak lepší nebude. SÚS bojuje s nedostatkem pracovních sil již dlouhodobě a teď si
netroufám říci, jestli je to tím, že SÚS málo
platí, anebo lidé nechtějí pracovat. Co si, ale
tvrdit dovolím je ta skutečnost, že mezi pracovníky SÚS, které vídám při různých pracích
u silnic prakticky žádné mladé lidi nevídám.
Co to dneska je cestář, že? To už je skoro jako
nadávka. Takže „Suska“ neměla lidi v září, neměla je v létě ani na jaře, ale závěr z toho je
takový, že to staré vedení nechalo na novém
s tím, že ono si nějak poradí. S tím rovněž nemohu souhlasit.
Na závěr bych se rád vyjádřil k článku Den
Chlumčan 2019 pod kterým, je podepsán Lukáš Kabát. Předem bych chtěl říci, že s Lukášem i přestože je mnohem mladší si tykáme
a jsme kamarádi. Tak jako v minulých letech
i letos spolu s ostatními jedeme na vodu
a v této souvislosti jen doufám, že už mu někteří jeho spolustraníci nebudou vyčítat, že
jede na dovolenou s opozičním zastupitelem.
To byla tedy ubohost. Co se týká článku samotného, tak v něm opět shledávám pokus
o zkreslování situace a alibismus. Obec neplatila stále více peněz za méně zábavy, jak je
v článku uvedeno. Cena za umělecká vystoupení se po celou dosavadní dobu konání Dnů
Chlumčan v podstatě moc neměnila a to, co
výslednou cenu navyšovalo bylo například
zapůjčování stanu z pivovaru, připojení a revize elektřiny, občerstvení účinkujících a zaměstnanců obce, pořadatelská služba, zabezpečení ohňostroje atd. Na druhou stranu zde
byly každoročně nemalé finanční prostředky
získané od sponzorů, kterými byly tyto výdaje
kompenzovány. Mám všechna vyúčtování
jednotlivých ročníků před sebou, tak vážně
nevím, co má tato dezinformace znamenat
a už vůbec nechci vědět, jak k tomu Lukáš přišel. Ještě než budu pokračovat dále, tak stále
nevím komu „nám“, jak Lukáš uvádí přišlo, že
Den Chlumčan postupně upadal. Byla to rada
obce? Nebo kulturní komise? Nebo to byli
straničtí matadoři? Za koho Lukáš hovoří? On
sám není ani zastupitelem obce a pokud vím,
tak den Chlumčan má ve své kompetenci pan
místostarosta. Pokud mám však mylnou informaci a tím, kdo má přípravu a organizaci Dne
Chlumčan na starosti je Lukáš, tak k tomuto
úkolu by jej předně musela rada obce pověřit.
Stejně tak, jako je třeba Ing. Doubek pověřen

vedením obecní kroniky. V žádném zápisu
nebo v usnesení z rad jsem se však nedočetl,
že by Lukáš byl něčím podobným pověřen. To
se rovněž týká jeho práce v redakci Clumčanského Občasníku, kde je uveden jako jediná
a tudíž odpovědná osoba. Takže pokud má
Lukáš dojem, že Den Chlumčan postupně
upadal, tak to beru jako jen jeho názor coby
fyzické osoby, na který má samozřejmě plné
právo. Já opravdu nemám v úmyslu obhajovat zde všechny ročníky Dnů Chlumčan.
Stále však budu zastávat názor, že jsme se od
původní koncepce této oslavy obce a jejích
občanů příliš neodchýlili a každoročně sloužil tento den, později to byly dny dva, hlavně
k setkávání lidí, kdy si návštěvníci mohli
z programové nabídky vybrat to, co se jim líbí.
Lukášem zmiňovaná paní Krsová by mohla
potvrdit, že toto byl ten nejhlavnější důvod,
proč se tato akce začala konat. Pro tento
účel bylo původně uvolněno 300 tisíc korun
a okolo této částky jsme se až doposud pohybovali. Již jsem to říkal několikrát a znovu
opakuji, že Den Chlumčan si nesmíme plést
s žádným rockovým či jiným koncertem nebo
festivalem, čímž narážím na hlavního hosta
programu Aleše Brychtu. Pokud jsem zmínil
Aleše Brychtu, tak to je jediný host programu,
kterého nám Lukáš prozradil, a o kterém
vím, protože se dodnes nikdo neobtěžoval
nás zastupitele s programem seznámit. Ze
zkušeností však vím, že více než na tom jaká
skupina právě hraje, mnohdy záleží více na
náladě, kterou máme, z velké části na počasí,
ale hlavně na tom, zdali se cítíme příjemně ve
společnosti, ve které se bavíme. Letošní Den
Chlumčan si rozhodně utéci nenechám a názor si – jako každý návštěvník udělám sám.
Ještě by mne zajímalo, z jakého důvodu Lukáš
uvádí, že bývalé vedení nemělo zarezervovaného hlavního hosta programu a kvůli tomu
většina kapel, které oslovili již neměla volný
termín. Tady se stačilo jen zeptat a mohli
jsme si toto všechno ušetřit. Zde to ovšem
podle mého názoru bylo o tom, poukázat
na údajnou neschopnost bývalého vedení
a zajištění si alibi, kdyby se třeba Aleš Brychta
nelíbil. Protože jinak kdyby se Lukáš zeptal,
tak by se ode mne dověděl, že nikdy za těch
12 roků, co jsem měl za organizaci a přípravu
Dne Chlumčan odpovědnost, se nikdy hlavní
host nevybíral hned po skončení uplynulého
ročníku. Vždy předtím probíhalo jeho vyhodnocení a vyúčtování, s kterým bylo seznámeno zastupitelstvo a kontrolní výbor. Na samotném programu se vždy začínalo pracovat
až po novém roce. Když to tedy zkrátím, tak
v tom rozhodně žádný zlý úmysl ani schválnost nebyly a rozhodně zde opět není žádný
prostor pro pocit ublíženosti. Nechci podezřívat Lukáše z nějakého zlého úmyslu a už vůbec si nechci klást otázku, proč se k tomuto
propůjčil. Lukáš je mladý kluk a až nasbírá
více životních zkušeností sám pozná a možná
mu bude také líto, že v mnoha případech
mezi snahou, vloženým úsilím a následným
oceněním za vykonanou práci, žádná přímá
úměra neexistuje. Přeji vám vážení spoluobčané hodně zdraví a upřímně vám přeji, aby
se vám letošní Den Chlumčan líbil a rádi jste
na něj vzpomínali.
Jiří Šebek

Na kafíčko

ČERVENEC
ST, PÁ, NE 17.00–22.00
SRPEN
Dovolená 1.–15. 8.
Otevřeno 16. 8.
Zavřeno 17. 8.
Od STŘ 21. 8. běžný provoz

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

Rezervace večírků

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

Pomalu ale jistě se dokončují větší prostory
pod kavárnou, kam se bude možné schovat
v nečase při akcích oHRÁTky či kavárny nebo
rezervaci jiných spolků, rodin apod. Mějte
chvíli strpení, kdo prahne po dokonalosti, na
konečné práce se dostaneme časově cca v říjnu
tohoto roku. Tzn., že na zimní večírky už by
měly být hotové jak toalety (pro pány i dámy)
i vše ostatní  Nábytek bude pohyblivý, tzn. že
bude možné uspořádat jak dětské akce např.
s hopsadly , tak akce pro dospělé se sudy.
Odhad kapacity si troufneme říci až pevně při
dokončení, prozatím co proběhlo pár akcí na
místě se vešla kapela, cca 32 míst na sezení,
kdy byl i dostatečný prostor k tanci. Na pouhé
sezení bude tak míst k sezení odhadem cca 52
a v teplých dnech i terasa přímo napojená za
prostor průchozí francouzskými okny.
Červenec: ST + PÁ + NE
otevřeno 17.00–22.00 hod, rezervace na tel.
č. : 732 882 552 (ČT–SO zavřeno)!
Srpen:
1. 8.–15. 8. Dovolená,
16. 8. PÁ otevřeno 17.00–22.00,
17. 8. Den Chlumčan – Zavřeno
od STŘ 21. 8. běžný provoz s prodlouženou provozní dobou PÁ–NE až do října. (Dle
hostů).
Všem rodičům i dětem přejeme o prázdninách krásné zážitky.
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CHLUMČANY ZAVÁDÍ MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádíme u nás moderní službu –
Mobilní Rozhlas – díky které Vás budeme informovat o dění v naší obci pomocí SMS a hlasových
zpráv a nově také prostřednictvím mobilní aplikace.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše telefonní číslo a následně budete ZDARMA dostávat zprávy
o aktualitách v obci ‐ upozornění na výpadky vody nebo elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní
i sportovní události a mnoho dalšího. Vše pohodlně do Vašeho telefonu.

Jak se zaregistrovat?
1. Vyplněním online registračního formuláře
• na adrese https://obec‐chlumcany.mobilnirozhlas.cz/
• V prvním kroku registrace zadáte do systému své telefonní číslo a potvrdíte ho heslem,
které Vám přijde ve formě SMS.
• Ve druhém kroku poté vyplníte své kontaktní údaje ‐ prosíme o vyplnění ulice nebo části
obce, abychom mohli lépe doručovat informace právě pro Vás. Můžete si vybrat druhy
informací, o které máte zájem, a potvrdíte souhlas se zpracováním osobních údajů.
• Nakonec registrační formulář odešlete a máte hotovo!
2. Nebo vyplněním registračního formuláře v listinné podobě s jeho odevzdáním na obecním
úřadě.
Leták najdete na obecním úřadě nebo si jej stáhněte z webových stránek obce Chlumčany.
Registrace do informačního kanálu a získávání informací je pro občana zcela zdarma. Občan
neplatí žádné aktivační a provozní poplatky.

Co Vás čeká za zprávy?
•
•

krizové informace
informace z obecního úřadu
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•
•
•

upozornění na odstávky vody, na výpadky dodávky elektrické energie či plynu
pozvánky na kulturní události
pozvánky na sportovní utkání

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko – Mobilní Rozhlas!
Jak začít používat aplikaci Mobilní Rozhlas?
• Stáhněte aplikaci pro Android nebo iPhone.
• Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
• Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
• A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Díky aplikaci Mobilní Rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace a kontakty, a také možnost
se podílet na zlepšení života v naší obci.

Užitečné funkce aplikace Mobilní Rozhlas
•
•

•
•

Chytrá nástěnka: Najdete zde všechny zprávy z úřadu – aktuality, informace z úřední desky
a fotografie z událostí
Fotohlášky Zmapujto:Můžete vyfotit a poslat obci pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo
v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo
například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Obec se již postará o nápravu. Samozřejmě
budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, opravený
chodník nebo hezkou vánoční výzdobu.
Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek
a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii.
Informace o obci: V této sekci najdete základní demografické a geografické údaje o obci,
kontakty na obecní úřad a instituce a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v obci a okolí.
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Provozní doba – ZMRZLINA
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

15–18.00 hod.
15–18.00 hod.
15–18.00 hod.
15–18.00 hod.
15–18.00 hod.
14–18.00 hod.
14–18.00 hod.

Tel.: 734 758 279, 739 305 557
Jaroslava Škrábková
Hostinská činnost / IČO: 75377225
Komenského 78, 334 42 Chlumčany

Přidejte se k nám.
Pojďte si hrát a tančit.
Čeká vás
HODINKA PLNÁ TANCE A HER!
Děti 3–7 let, holky i kluci.
Každé pondělí od 16.00
v tělocvičně ZŠ Chlumčany.
Těšíme se na vás 9. září.
Orientálky z Chlumčan, z.s.
Kontakt:
tel.: 725 870 578, 724 516 451

Facebook: Orientálky z Chlumčan

Vydavatelem periodického tisku ÚSC
„Chlumčanský občasník“ je Obec Chlumčany, Družstevní 332
pod event. číslem: MK ČR E 1464
Výtisky zdarma k dostání na OÚ, náklad 1 100 ks
Další číslo připravujeme na září
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