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ZDARMA do Vašich schránek

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
rok 2018 byl pro města a obce České republiky
důležitý zejména jako rok volební. Dovolte mi,
abych vám opět poděkovala za projevenou
důvěru, které se mi zvolením starostkou obce
Chlumčany dostalo. Moc si jí vážím. Já i mí ko‑
legové si uvědomujeme především obrovskou
zodpovědnost, která je s prací ve vedení obce
spojena. Právě v novém roce 2019 budeme mít
první příležitost Vám dokázat, že s podporou
ostatních členů Rady a Zastupitelstva obce po‑
vedeme Chlumčany správným směrem.

První den na obecním úřadě ve mně vzbuzo‑
val obavy. Začínám pracovat v naprosto odliš‑
ném oboru, než jsem dosud pracovala. Vzdávám
se zaměstnání, které jsem milovala, bavilo mě
a naplňovalo. Teď vstupuji do neznáma. I usta‑
vující zasedání nejen pro mě, ale i pro přihlížející
bylo signálem, že ne všechno půjde hladce.
Mé obavy se nenaplnily. Toho si velmi ce‑
ním. Pan odstupující místostarosta byl velmi
vstřícný. Přivítal mě i nového místostarostu
slovy: „Ctím výsledky voleb a chci, aby Chlum‑
čany fungovaly dál.“ A svá slova do písmene

Vydává obec CHLUMČANY
dodržel. Bez jakékoli zášti, výčitek nebo nepří‑
jemných poznámek nás seznámil s místními
poměry. Poukázal na úskalí, která nás mohou
potkat. Při loučení nám podal ruku s přáním
mnoha úspěchů a s čistým svědomím odešel.
S panem Petrem Brandlem jsme spolupra‑
covali déle. I on pracoval a předával informace,
aby obec mohla „šlapat“ dál. Je mi opravdu
líto, že odchází, ale respektuji jeho rozhodnutí
a přeji mu, aby se mu v novém zaměstnání
dařilo.
Největší investiční akcí v letošním roce se
stala oprava kaple. Chlumčanská dominanta
dostala nejen nový kabát, ale i interiér.
Uskutečnila se schůzka s chlumčanskými
odbory ohledně odkoupení kulturního domu.
Na jaře bychom chtěli začít stavět dům s pečo‑
vatelskou službou.
Trápí nás také „dětské hřiště“ v sídlišti. Zatím
ještě nevíme, co s ním. Jedno je ale jisté – takto
jsme si dětské hřiště nepředstavovali. Jed‑
náme s architekty a snad v příštím občasníku
vám budeme moci sdělit víc.
Toto číslo je v letošním roce poslední. Čeká
nás adventní čas. Slovo advent je latinského
původu a znamená „příchod“. Křesťané se při‑
pravovali a očekávali příchod (narození) Spasi‑
tele. Dnešní adventní čas je spojen spíš s ner‑
vozitou a spěchem, se strachem, jestli bude
uklizeno, napečeno a nakoupeno. Zastavme
se a přemýšlejme, vzpomínejme na ty, kteří už
nemohou být s námi, scházejme se s přáteli,
radujme se, že nám bylo dopřáno být s lidmi,
které máme rádi. To je to pravé vánoční štěstí.
Na závěr bych Vám chtěla popřát do nového
roku hodně zdraví, pohody a dobré lidi kolem
sebe.
Mgr. Vladimíra Štejrová, starostka
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Slovo místostarosty

Zdravím Vás, dámy a pánové, sousedé, vá‑
žení spoluobčané. V prvních řádcích svého
příspěvku chci poděkovat za Vaši účast ve
volbách a Vámi vloženou důvěru, kterou jsme
výsledkem voleb obdrželi. Je pro nás velmi
zavazující a věřte, že se budeme snažit Vás
nezklamat.
Myslím si, že pro mnohé z Vás jsem asi
velkou neznámou, proto se v krátkosti před‑
stavím. Je mi 39 let a jsem přeštický rodák.
V Chlumčanech žiji osmým rokem. Společně

s přítelkyní vychováváme tři kluky. Deset let
podnikám ve víceúrovňovém marketingu
v oblasti potravinových doplňků. Jak jsem
psal do našich předvolebních materiálů, jsem
od mala sportovcem tělem i duší. I díky tomu,
že je v Chlumčanech podle mého názoru
velmi málo prostoru (sportovišť) pro neorga‑
nizovaný sport všech věkových skupin, jsem
se dostal na kandidátku PRO ROZVOJ OBCE
CHLUMČANY. Cílem pro mě bylo upozornit
na pár faktů, které se týkaly zdravého pohybu

a aktivity. Hlavně u dnešní nejmladší generace
mě tento problém opravdu hodně bolí. To, že
to takto dopadlo, beru jako velkou výzvu a na
práci a povinnosti místostarosty se těším.
Další, též velmi důležitou otázkou pro mě,
byl odkup, zachování a zrekonstruování stáva‑
jícího kulturního domu. V průběhu posledního
půl roku jsem si udělal malý průzkum u svých
přátel, a to nejen z Plzeňska. Ptal jsem se, co
si vybaví, když se řekne obec Chlumčany. Asi
budete překvapeni, když uvedu: „Slušný fotbal,
dlaždice a fonotéka v KULTURÁKU“. Myslím si,
že by byla obrovská škoda, kdyby v budoucnu
skončil jako ubytovna zahraničních dělníků,
sklad, nebo snad nějaká chátrající ruina. S ve‑
dením obce uděláme maximum, aby se chlum‑
čanský kulturní dům stal v nejbližších měsících
roku 2019 skutečně naším majetkem! Samo‑
zřejmě vím, že Chlumčany nejsou jen otázka
sportovišť, kulturního domu, plynofikace,
anebo např. bezpečnější Komenského ulice.
Pozornost si zaslouží všechny naše části. Hrad‑
čany, U Keramičky, ale i Rumunsko jsou sou‑
částí Chlumčan, i na ně chceme vzpomenout.
V závěru svého slova bych chtěl poděkovat
svému předchůdci, odstupujícímu místosta‑
rostovi Jiřímu Šebkovi za jeho dlouholetou
práci odvedenou pro obec. Dále si velice vá‑
žím jeho vstřícného chování, ochoty, bezpro‑
blémového předání úřadu a rad, které jsou
spojeny s prací místostarosty. A určitě nejen za
sebe: „Ať se Ti, Jirko, dále daří.“
Vážení spoluobčané, Vám všem přeji po‑
klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce 2019.
Stanislav Dušek, místostarosta

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Chlumčany
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Struktura obecního úřadu
Starostka – Mgr. Vladimíra Štejrová
Místostarosta (neuvolněný) – Stanislav Dušek
Tajemník OÚ – vypsáno výběrové řízení
(do 31. 12. Ing. Petr Brandl)
Evidence obyvatel, sekretariát starostky –
Štěpánka Ulrichová
Ekonomický úsek, účtárna –
Ing. Edita Havlíčková
Technický úsek, technický referent –
Ing. Ivan Říha
Rada obce – Mgr. Vladimíra Štejrová, Stani‑
slav Dušek, Ing. Markéta Hrubá, Přemysl Krs,
MUDr. Karel Havlíček
Členové zastupitelstva obce – Ing. Petr
Brandl, Bc. Jana Čubrová, Ing. Vladimír Drexler,
Stanislav Dušek, Stanislav Dvořák, Libor Fux,

MUDr. Karel Havlíček, Ing. Markéta Hrubá,
Dana Jablonická, Mgr. Jaroslava Kaderová, Pře‑
mysl Krs, JUDr. Mgr. Robert Majer, Jiří Šebek,
Mgr. Vladimíra Štejrová, Pavel Veit
Bezpečnostní komise obce
Předsedkyně – Mgr. Vladimíra Štejrová
Místopředseda – Stanislav Dušek
Tajemník – Ing. Petr Brandl
Evidence obyvatel – Štěpánka Ulrichová
Technické zabezpečení – Ing. Ivan Říha
Starosta SDH Chlumčany – Libor Fux
Starosta SDH Hradčany – Jiří Hodan
Finanční výbor
Předsedkyně – Ing. Markéta Hrubá
Členové – Marie Krsová, Pavel Veit

Kontrolní výbor
Předseda – Ing. Petr Brandl
Členové – MUDr. Karel Havlíček, Ing. Pavel
Lederbuch, JUDr. Mgr. Robert
Majer, Jiří Šebek
Výbor pro osadu Hradčany
Předseda – Přemysl Krs
Členové – Zbyněk Vokračka, Stanislav
Doubek
Komise pro občanské záležitosti
Předsedkyně – Mgr. Jaroslava Kaderová
Členové – Bc. Jana Čubrová, Lukáš Kabát,
Štěpánka Hrachová, Mgr. Mar‑
tin Štaigl, Miloslav Švajcr, Libor
Fux, Dana Jablonická
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Základní škola Chlumčany
Sto let republiky na naší škole

26. října 2018, dva dny před stoletým výročím
založení samostatné Československé repub‑
liky, jsme se na naší škole rozhodli, že si tento
významný den připomeneme. Připravili jsme
projektový den „První republika“. Vyučování
probíhalo podle rozvrhu, tedy jsme se běžně
učili, ale hodinami se prolínala atmosféra doby
před desítkami let. Žáci se tak nenásilnou
formou seznámili se vznikem samostatného
Československa, s tím, jak se žilo lidem v době
mezi světovými válkami, jak chodili oblékaní,
jaká měli oblíbená jídla, v jakých autech jezdili
a s mnohým dalším. Zpestřením bylo dobové
oblečení. Nejen vyučující, ale i žáci přišli ob‑

lečeni tak, jak se chodívalo
v prvorepublikové době.
Mohli jsme vidět děvčata
v dobových šatech, s če‑
lenkami, s boa ovinutým
přes ramena, ale i v prostých venkovských ša‑
tečkách. Kluci oblékli obyčejné kalhoty, košile,
vestičky, někteří měli i saka a klobouky. Jiní na
hlavu nasadili čepice, ve kterých připomínali
prvorepublikové rošťáky. Abychom si připadali
jako ve „staré“ škole, nepoužívali jsme v tento
den žádné technické vymoženosti, postačila
nám tužka, papír, tabule a křída. Děti si mohly
prohlédnout staré předměty, které samy do

školy přinesly, ať už to byla stará kniha nebo
žehlička, která se nahřívala na kamnech.
Příjemné pocity z prvorepublikového do‑
poledne byly umocněny společnou fotografií
všech, kteří se odvážili přijít v dobovém oble‑
čení. Tímto jim děkujeme za vytvoření krásné
atmosféry.
Mgr. Jaroslava Říhová

Halloween ve škole

V pátek 2. listopadu 2018 proběhla na naší ZŠ
oslava svátku Halloween. Jak je každoročně
zdůrazňováno, jedná se o tradici pocházející
z Irska, nikoli z Ameriky. Komerčním svátkem
se Halloween stal až kolem 50. let minulého
století. V žádném případě nám nešlo o to,
aby se Halloween slavil také u nás. Naopak,
ptaly jsme se dětí na rozdíl mezi „Dušičkami“
a Halloweenem a snažily se o to, aby děti náš
svátek s názvem Památka zesnulých vnímaly
jako důležitý moment v našem životě a ne‑
podléhaly zběsilému utrácení peněz za cokoli,
co na sobě má dýni. Naším cílem bylo zkusit
zapojit rodiny do společné aktivity a zorga‑

nizovat pro děti příjemné pozdní odpoledne,
kde se také něco zajímavého dovědí. Jelikož
se všichni žáci učí anglicky a k výuce jazyků
patří také reálie, byl důvod si Halloween zažít
na vlastní kůži.
V pátek ráno vše odstartovalo soutěží
o „nej“ dýni. V altánu u školy bylo před vý‑
ukou shromážděno 25 dýní. U některých bylo
znát, že si s vydlabáváním vyhrála celá rodina.
Všechny výtvory byly nádherné a naprosto
originální. Porota, která se skládala ze zaměst‑
nanců školy, v průběhu dne vybrala nejlepší
dýně pomocí hlasovacích lístků. Je nutno po‑
dotknout, že rozhodování bylo velmi těžké.

V 17.00 hodin vypukl halloweenský pro‑
gram. Sešel se velký počet upírů, čarodějnic,
příšerek, princezen a mnoho dalších postav,
často v doprovodu rodičů i prarodičů. Vše od‑
startovalo vyprávěním o tomto svátku a jeho
tradicích. Děti si vyslechly také pověst vysvět‑
lující, proč se vyřezávají zrovna dýně. Poté bylo
vyhlášeno 10 nejlépe hodnocených dýní.
Jejich autoři si mohli vyzvednout drobnou
odměnu jako první, ale nakonec byli za svůj
výtvor oceněni i všichni ostatní soutěžící. Ná‑
sledovaly soutěže jako „apples on string“, na‑
motávání duchů na provázek a lovení sladkostí
Ü
v „tajemné“ krabici.

Chlumčanský občasník
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Ü Pak už se všichni těšili na lampionový průvod,
který se vydal vesnicí směrem na náměstí. Zde se
malá strašidélka naučila kouzelné zaklínadlo a ně‑
kolik anglických slovíček s čarodějnicí. Celá cesta
byla lemována příšerami, jež na nás z různých zá‑
koutí vyskakovaly. Nejtěžší zkouška však děti čekala
v závěru našeho putování v podobě stezky odvahy,
kterou mohly projít pouze samy, bez rodičů. Ve
dvojicích či samostatně se tak vydaly vstříc těm nej‑
děsivějším postavám, aby pak mohly u hřbitovní
zídky stvrdit svoji odvahu podpisem na arch papíru.
Zde naše putování končilo a všechna strašidla se
mohla spokojeně vydat k domovům.

Věříme, že halloweenský podvečer splnil
dětská očekávání. Moc děkujeme všem, kteří
si našli čas a podpořili své děti při výrobě
dýní, či se přišli se svými dětmi jen pobavit.
Zároveň moc děkujeme žákům 2. stupně, kteří
nám s organizací celé akce velmi pomohli. Ne‑
jenže obětovali svůj volný čas škole, ale navíc
přišli převlečeni v nádherných maskách a byli
ochotni pomáhat i s úklidem po jejím skončení.
Děkujeme!!!
Mgr. Michaela Hofrajterová,
Mgr. Šárka Skutková

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB ZŠ CHLUMČANY
Sportovní výsledky – podzim 2018

ATLETIKA

Náš sportovní klub uspořádal 25. září okresní
kolo soutěže v Přespolním běhu jednotlivců
a družstev. Již tradiční závod měl opět start
a cíl v areálu CHMS Obora. Celkem 227 závod‑
níků a závodnic z devíti škol našeho okresu
bylo rozděleno do tří věkových kategorií.
Největším úspěchem bylo 3. místo druž‑
stva mladších žaček (J. Cibulková, A. Horká,
V. Šlehoverová, K. Slámová, N. Samková, N. Vi‑
dličková a D. Vokračková). Úspěšní byli i jed‑
notlivci – A. Dvořák, J. Cibulková, K. Kureková,
R. Šubrt a Anežka Matoušková.

Další atletickou soutěží byl Atletický čtyřboj.
Soutěž uspořádal sportovní klub ZŠ Přeštice.
Nejlepší formu ukázala za dívky J. Nykoljuková,
za chlapce D. Tomíšek a P. Tobrman.

FLORBAL

Jako každý rok byl podzim plný florbalových
soutěží. Družstva starších a mladších dívek
dokázala obhájit loňská 1. místa v okrese
Plzeň‑jih, čekají je ještě krajská kola a věříme,
že budeme úspěšní. Družstva chlapců v silné
konkurenci vybojovala shodně pátá místa.

Nejmladší hráči (1. stupeň ZŠ) vybojovali
v okresním kole ČEPS CUP v malém florbale
shodně 2. místa.
V listopadu jsme také zahájili svou účast
v Chlumčanské florbalové lize a Bohemia lize
malého florbalu.
Jiří Zahálka
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Komise pro občanské záležitosti

Setkání seniorů

Setkání seniorů

Setkání seniorů

Tip na krásnou procházku

Čerti

Chlumčanský občasník
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Mateřská škola Chlumčany
V současné době má mateřská škola tři smíšené třídy. Pracuje podle mo‑
delového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a je od
roku 2001 zařazena v síti Mateřských škol podporujících zdraví. Tento
program je v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola úzce spolupracuje se základní
školou a místními organizacemi. Díky podpoře zřizovatele je velmi dobře
materiálně vybavena. Hračky a učební pomůcky jsou průběžně doplňo‑
vány tak, aby odpovídaly nejen věkovým požadavkům, ale i současným
vzdělávacím trendům.
V letošním roce byla v letních měsících provedena celková rekonstrukce
kotelny. Mateřská škola tak byla odpojena od centrálního vytápění z ko‑
telny v Novém Sídlišti a má svoji kotelnu, která zásobuje teplem jak ji, tak
i obecní úřad.
Ze života mateřské školy
V rámci spolupráce s Mysliveckým sdružením Obora se každý podzim za‑
pojujeme do sběru kaštanů a žaludů. S podporou rodičů děti pomáhají
zvířatům, aby v zimě, kdy vše pokryje sníh, neměla hlad.
Naše škola je společně se základní školou zapojena do projektu Celé
Česko čte dětem. Paní učitelky pravidelně čtou dětem po obědě pohádky.
Žáci 1. stupně ZŠ chodí do mateřské školy každý měsíc přečíst pohádku.
Děti se vždy velmi těší na své starší kamarády. Do projektu se mohou za‑
pojit i rodiče, babičky a dědové.
Děti teď čeká období plné očekávání. Brzy nás navštíví Mikuláš. V dět‑
ských myšlenkách se teď často objevuje: „Nezapomene Ježíšek na mé
přání?“ A tak i v mateřské škole napíšeme dopis Ježíškovi. Vyzdobíme si
třídy, napečeme perníčky. Paní kuchařky nám pomáhají a hlídají, aby se
nám naše cukroví nepřipálilo. Ve spolupráci s RC oHRÁTka ozdobíme na
náměstí stromek. Naučíme se vánoční koledy a nezapomínáme ani na
dávné zvyky. Rozkrojíme jablíčka, pouštíme lodičky ze skořápek ořechů
a na adventním věnci sledujeme, jak se blíží Štědrý den.
Bc. Jana Čubrová, ředitelka MŠ
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USNESENÍ Č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 12. listopadu 2018 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže v Chlumčanech
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

A) Ověřuje:
1. Platnost volby členů zastupitelstva obce
Chlumčany na základě předložených
mandátů.

B) Schvaluje:
1. Program jednání ustavujícího zastupitel‑
stva obce Chlumčany.
2. Volební a návrhovou komisi ve složení Pa‑
vel Veit předseda a členové Jaroslava Ka‑
derová a Marie Pospíšilová.
3. Na funkční období let 2018–2022 jednoho
neuvolněného místostarostu.
4. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouho‑
době uvolněn.
5. Veřejný
způsob
volby
starosty
a místostarosty.
6. Zřízení výboru pro osadu Hradčany.
7. Tří členný finanční a osadní výbor a pěti‑
členný kontrolní výbor.

8.

Odměny zvolených zastupitelů dle před‑
loženého návrhu a částky upravit dle
zákona
č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 128/2000 Sb, o obcích a nařízení vlády
č. 318/2017 ze dne 11. září 2017 (s platností
od 13. 11. 2018).
C) Volí:
1. Starostu obce (uvolněná funkce) Mgr. Vladimíru Štejrovou s počtem hlasů: …
2. Místostarostu obce (neuvolněná funkce)
Stanislava Duška s počtem hlasů: …
3. Předsedu finančního výboru Ing. Markétu Hrubou.
4. Předsedu kontrolního výboru Ing. Petra
Brandla.
5. Předsedu výboru pro osadu Hradčany
Přemysla Krse.
6. Členy rady obce: Ing. Markétu Hrubou,
MUDr. Karla Havlíčka a Přemysla Krse.
7. Členy finančního výboru Pavla Veita a Ma‑
rii Krsovou.

8.

Členy kontrolního výboru Jiřího Šebka,
JUDr. Roberta Majera, Ing. Pavla Lederbu‑
cha a MUDr. Karla Havlíčka.
9. Členy výboru pro osadu Hradčany Zbyňka
Vokračku a Stanislava Doubka.

D) Ukládá:
1. Zřídit dle potřeby další výbory a komise,
provést volbu předsedů a členů výborů
a komisí.
2. Připravit úpravy a doplnění „Jednacího
řádu zastupitelstva obce“.
3. Věnovat péči ustanoveným orgánům
obce a jejich činnost projednávat v radě
a zastupitelstvu obce.

Usnesení schváleno:
pro: 15
proti: 0
zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany,
konaného dne 13. prosince 2018 od 19.00 hodin
ve vinárně u Bílé růže
Zastupitelstvo obce Chlumčany:

A) Schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva ze dne
13. 12. 2018.
2. Zprávu z mezidobí od 26. 9. 2018 do
13. 12. 2018.
3. Zprávu starostky.
4. Úpravu rozpočtu na rok 2018 (7. roz‑
počtová změna)
5. Rozpočet na rok 2019 včetně plánu inves‑
tic a oprav.
6. Cenu vodného na rok 2019 25,28 Kč/m3
a cenu stočného na rok 2019 33,77 Kč/m3,
sazby jsou uvedeny bez DPH.
7. Provedení fyzické účetní inventury ma‑
jetku obce k 31. 12. 2018. inventarizační ko‑
misi ve složení předseda Stanislav Dušek,
členové Bc. Jana Čubrová, Ing. Markéta
Hrubá, Štěpánka Ulrichová, Ing. Ivan Říha,
Jiří Šebek, MUDr. Karel Havlíček, Ing. Edita
Havlíčková, Ing. Petr Brandl, Přemysl Krs,
Pavel Veit, Stanislav Dvořák, Ing. Vladimír
Drexler. Inventury budou dokončeny do
28. 2. 2019.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

OZV č. 1/2018, o rušení nočního klidu
v obci Chlumčany platnou pro rok 2019.
OZV č. 2/2018 o úhradě nákladů za vývoz
a odstraňování směsného komunálního
odpadu v roce 2019.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí úče‑
lové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti na rok 2019 ve výši
157 014 Kč
Odkoupení kulturního domu v Komen‑
ského ulici č. p. 377 v Chlumčanech, stojí‑
cím na pozemku st. 557 o výměře 1596 m2
a pozemku p. č. 50/4 o výměře 100 m2
v k. ú. Chlumčany u Přeštic za sjednanou
cenu 7 milionů korun.
Nové využití sjednaného úvěru s KB na
investice obce plánované v roce 2019 (ná‑
kup KD, přístavba DPS).
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc‑
ného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu se společností ČEZ
Distribuce na pozemcích obce p. č. 1143
a p. č. 1144 v k. ú. Chlumčany u Přeštic pro

zařízení distribuční soustavy vedení NN
pro pozemky p. č. 1131 a p. č. 1132.
14. Smlouvu o vypořádání některých práv
a povinností souvisejících s realizací
stavby „I/27 Šlovice–Přeštice, přeložka“.
15. Vypovězení smlouvy o dílo s firmou Bekro‑
stav na realizaci dosud nevybudovaných
hřišť.
B) Neschvaluje:
1. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Geosan
Group na stavbu Správního a společen‑
ského centra za cenu 81 446 248 Kč bez
DPH.
C) Bere na vědomí:
1. Zprávu Finančního výboru o hospodaření
obce 30. 11. 2018.
Z 13 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro: 13
proti: 0
zdrželo: 0
Usnesení schváleno.
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RC oHRÁTka
Milé děti, milí ro‑
diče a prarodiče.
Rádi bychom vám
touto cestou po‑
děkovali za účast
na dětských akcích
oHRÁTky
Chlum‑
čany po celý letošní
rok.
A to nejen pří‑
chozím
hostům,
ale
především
veškerým
dobro‑
volníkům, kteří se
samotní čas od
času přihlásí, že by
rádi pomohli, a to
nás velmi těší. Letos jsme pro vás uspořádali
akce Veselé Velikonoce v březnu, pálení čarodějnic a výrobu lektvarů, kouzlení v dubnu,
v červnu Den dětí, v srpnu jsme se zúčastnili
Dne Chlumčan s tradičním malováním na
obličej a ruce. Nejnižší účast, bohužel pro ne‑
přízeň počasí, byla na „Rozloučení s prázdninami“, ale i tak nám zahrála úžasná kapela
Akustic, což pomohl báječně zařídit jeden
z členů kapely, pan Jiří Hodek z obce Krasavce.
Zahráli všechny možné známé moderní, fil‑
mové i pohádkové písně. Věříme, že se nám
tuto kapelu podaří pozvat i v příštích letech na

jednu z našich akcí, tentokráte pro větší počet
lidí a dětí. Po zářijovém historickém odpoledni
na sv. Václava se konalo navíc vystoupení
spojené s podzimní rovnodenností, kde za‑
zněly Keltské písně a nakonec jsme nedávno
uskutečnili naší nejoblíbenější a zároveň nej‑
náročnější akci „Putování za strašidýlky“,
a to v sobotu 3. listopadu od 17 hodin. Za tuto
akci bych obzvlášť chtěla poděkovat všem
přibližně 22 dobrovolníkům, všem příchozím
hostům a dětičkám v počtu nejméně 120 li‑
diček. Akce se náramně povedla a rozdalo se
nesčetně diplomů a odměn.

Nyní už nás čeká
zdobení
stromečku na náměstí
s MŠ a prvňáčky ZŠ,
večerní rozlévání
kakaa či dětského
punče, a pokud
bude dobré počasí,
i nějaký ten balónek s přáníčkem
Ježíškovi. Na tuto
akci bych ráda my‑
slela i v příštích le‑
tech, avšak si stále
nejsme jisti o mož‑
nostech ohledně
ekologie a zvířat,
kterým mohou balónky uškodit. Na druhou
stranu pevně věříme, že nejsme nikdy v tako‑
vém počtu, abychom nemohli omezit balónky
např. 1 na rodinu s větší kartičkou na přání.
O tomto tématu budeme debatovat s přísluš‑
nými úřady a u nás při akcích oHRÁTky.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala
lidem z Obecního úřadu, kteří se zasloužili
o finanční příspěvek na naše akce v tomto roce
pro místní obyvatele. A nyní již přejeme nád‑
herné prožití Adventu a svátků vánočních.
Za tým oHRÁTky, Kateřina Novotná
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SDH Hradčany

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil
s velkým úspěchem hasičů z Hradčan na spor‑
tovním poli. Vše začalo dne 26. května 2018,
kdy se v Mantově konala soutěž hasičských
družstev našeho okrsku v klasické soutěži.
Tohoto zápolení se zúčastnilo celkem 7 druž‑
stev mužů a 1 družstvo žen. Jedná se o soutěž,
která má pevně stanovená pravidla, jejich po‑
rušení se tvrdě postihuje trestnými vteřinami.
Soutěž se skládá ze dvou pokusů štafet a jed‑
noho pokusu požárního útoku. Štafeta je roz‑
ložena na sedm disciplín, jako je přeskok přes
bariéru, překonání okna, běh přes lávku, běh
s hasičákem, rozhazování hadic, práce s rozdě‑
lovačem a volným úsekem.
Muži z Hradčan byli po provedených poku‑
sech ve štafetách na 2. místě za družstvem ze
Šlovic a před družstvem ze Stoda. Následoval
požární útok. Zde se projevila zkušenost mužů
z Hradčan. Byli jediní, kteří nedostali pena‑
lizaci, a s neuvěřitelně rychlým časem se vy‑
houpli na 1. místo, kde zůstali až do konce. Za
nimi na 2. místě skončilo družstvo z Chotěšova
a na 3. místě družstvo z Chlumčan. Všechna
tři družstva postoupila do podzimního okres‑
ního kola. Ženy měly postup jistý, byly jedi‑
ným účastníkem ve své kategorii, díky tomu si
mohly vyzkoušet různé varianty složení štafet.
Dne 8. září 2018 jsme odjeli do Nepomuka,
kde se konalo Okresní kolo v klasické soutěži,
kam jsme postoupili s jedním družstvem mužů
a s jedním družstvem žen. Už po zaregistro‑
vání bylo jasné, že to bude velmi těžké, neboť

se přihlásilo 16 družstev mužů a 8 družstev
žen. Nepomuk a jeho okolí je baštou uvedené
soutěže a „cizáci“ to tam nemají lehké. Nej‑
dříve se běžely štafety žen. Naše ženy, které
se velmi snažily, skončily na 6. místě. Přesto
jsme věděli, že nejdůležitější je požární útok,
kde se sebemenší chyba tvrdě trestá. Po šta‑
fetách žen nastoupili na svoje pokusy ve štafe‑
tách muži. Velmi vyrovnané výsledky určily, že
v rozmezí 2 vteřin se umístilo hned 5 družstev.
Na 1. místě Čečovice, na 2. místě Hradčany a na
3. místě Přešín.
Po uklizení stadionu po štafetách se připra‑
vily ženy na svoje pokusy v požárním útoku.
Ženy z Hradčan běžely jako sedmé. Bojovaly
jako lvice a rychlým útokem dosáhly prvního
místa. Veliká radost trvala jen chvilku, než se
na světelné tabuli objevila penalizace 10 vte‑
řin. Začalo rychlé sčítání a odečítání a asi po
půlhodině se na tabuli objevily výsledky. Ženy
z Hradčan, s náskokem necelé vteřiny, podotý‑
kám necelé vteřiny, získaly 1. místo. Na 2. místě
skončily ženy z Dnešic a na 3. místě ženy z Kra‑
molína. Ani se nemohlo slavit, neboť na sta‑
dion nastupovali muži ke svým pokusům. Muži
z Hradčan běželi jako pátí. Vše bylo otevřené
s ohledem na malé rozdíly ze štafet. Naši muži
zaběhli útok bez penalizace a s neskutečně
rychlým časem. Začalo sledování, jak družstva
po nich zůstávají i o 20 vteřin za jejich výko‑
nem. Po dokončení posledního útoku vypukla
v řadách hasiček a hasičů z Hradčan nesmírná
radost. Na 1. místě skončilo družstvo z Hrad‑
čan, 2. místo patřilo Přešínu a 3. místo Tojicím.

Muži i ženy SDH Hradčany poprvé v histo‑
rii získali společně první místa a ještě k tomu
v Nepomuku, kde se jen tak nevyhrává. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na tomto úspěchu, a říci, že jsem jako
starosta SDH na ně hrdý.
Jiří Hodan, starosta SDH Hradčany

Chlumčanský občasník
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SDH Chlumčany

Soutěže dětí

Hned po prázdninách, jsme se s dětmi začali
připravovat na podzimní soutěže. Času ne‑
bylo moc, proto jsme se děti snažili naučit, co
bylo v našich silách.
První soutěž proběhla 6. října ve Střížo‑
vicích, byl to závod požární všestrannosti,
který je započítáván do kvalifikace na Hru

Plamen. Zúčastnil se ho jeden tým starších
a jeden tým mladších žáků. Umístění nebylo
takové, jaké jsme očekávali, ovšem není důle‑
žité vyhrát, ale zúčastnit se. Starší žáci obsa‑
dili 15. místo a mladší 13. místo.
13. října byla soutěž v Blovicích, dvojchyba
na technických prostředcích stála starší tým
stupně vítězů. Mladší tým obsadil 13. místo.

27. října se uskutečnila soutěž v Chlum‑
čanech. Na domácí soutěž jsme postavili
hned čtyři družstva. Dvě družstva mladších
a dvě družstva starších žáků. Mladší druž‑
stva se umístila na krásném 3. místě a na
9. místě. Starší žáci se umístili na 6. místě
a na 10. místě.
…pokračování na str. 12 Ü
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Ü…pokračování ze str. 11
Od listopadu se na jarní soutěže připra‑
vujeme každou středu v tělocvičně základní
školy a v hasičské zbrojnici.

Soutěže dospělých

7. 7. Memoriál J. Vraného – Letiny – ženy ob‑
sadily 3. místo
1. 9. Prazdroj Cup – Plzeň – soutěže se účast‑
nili muži, ženy a páni nad 60 let
8. 9. Okrsková soutěž Nepomuk – muži
4. 10. O Štít města Dobřany – muži 4. místo
a ženy 1. místo

Požáry

15. srpen – požár lesního porostu
v Dobřanech
29. srpen – požár travního porostu ve Vstiši
28. září – požár lesního porostu
v Chlumčanech
2. října – zde došlo k zahoření motorové
části osobního vozidla v Chlumčanech

Ostatní

14.–17. července jsme připravili tábor pro
děti. Tento rok na téma Piráti. Pro dodání té
správné atmosféry byla pro děti vytvořena
velká loď, kterou jsme v průběhu tábora po‑
křtili jménem Danuška.
17.–18. srpna jste nás mohli najít ve stánku
občerstvení při Dni Chlumčan.
16. listopadu SDH Chlumčany a KPZO při
obci Chlumčany společně připravily lampio‑
nový průvod ukončený ohnivou show.

Rok 2019

4. ledna se uskuteční Valná hromada v kul‑
turním domě.
12. ledna zvaní na hasičský ples.
19. ledna Hasičský ples v Příchovicích.
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Krása chlumčanské kaple byla obnovena

Kaple Panny Marie Pomocné pocházející
z poloviny 18. století je výraznou, jedinečnou
a z dálky viditelnou dominantou obce, bez
níž by Chlumčany byly totéž, co Praha bez
Hradčan. Rekonstrukce této stavby, kterou
naše firma BIS, a. s. prováděla v minulých mě‑
sících, budila zcela pochopitelně značný zájem
mnoha občanů. Proto cítím povinnost popsat,
jak práce probíhaly, a hlavně, jaký je stav kaple
po generální rekonstrukci.
Obec Chlumčany, jež je vlastníkem objektu,
rozhodla v loňském roce o nezbytnosti rekon‑
strukce. Kdo kapli v poslední době navštívil,
ví, že interiér po opravách volal už delší dobu,

stejně jako venkovní fasáda. Navíc se zjistilo, že
v havarijním stavu je i krov, jehož nosné části
byly zcela shnilé, čímž se část krovu propadla
na klenbu kaple. Stejně tak všechny ozdobné
části fasády byly kompletně odfouklé od nos‑
ného podkladu a značně devastované klima‑
tickými podmínkami.
Při zhodnocení stavu se také ukázalo, že by
bylo potřeba restaurovat i oba oltáře, jak čelní
rokokový s obrazem Madony, tak boční pochá‑
zející z chotěšovského kláštera. Koinonia Jan
Křtitel, která má kapli v duchovní správě a jíž
oba oltáře patří, požádala o dotaci na jejich
restaurování z programu Ministerstva kultury

ČR. Protože dotace se přidělují kon‑
cem ledna, čekalo se i se zahájením
prací. Bohužel dotace přidělena ne‑
byla, boční oltář byl tedy odborně
rozebrán a odvezen do depozitáře
v klášteře premonstrátů v Teplé,
hlavní oltář byl obedněn a ochrá‑
něn před poškozením.
Zvenku i uvnitř bylo postaveno
lešení, stanoven postup a celková
rekonstrukce mohla začít. Samo‑
zřejmě ve spolupráci s Památko‑
vým ústavem ČR.
Převážná část krovu byla vymě‑
něna, jen zdravé části byly kvůli
autentičnosti zachovány. Při opravě
zvonice jsme nalezli tubus s dobo‑
vými dokumenty starými čtvrtsto‑
letí, kdy probíhala poslední oprava.
Do schránky vedení obce přidalo
dokumenty současné. Na špici zvo‑
nice září zlacená cibule a kříž.
Veškeré vnější i vnitřní omítky
byly opraveny restaurátorským
způsobem podle historicky daných
postupů, to znamená, že se použila
čistě vápenná omítka a malba. Tato
technologie by měla zaručit vysy‑
chání zdiva, které zpočátku sice
způsobuje oku ne zcela lahodící
skvrny na fasádních i vnitřních ná‑
těrech, ale po úplném vyschnutí se
provede revize výmalby a v koneč‑
ném výsledku bude barva jednolitá.
Podobné je to s podlahou v inte‑
riéru, ta je vyčištěna a napuštěna
speciálním roztokem pro odvádění
vlhkosti, takže bude též postupně
vysychat.
Vlhkost je celkově problémem
objektu kaple, proto poprvé v his‑
torii získala nové žlaby a svody na
odvod dešťové vody včetně terén‑
ních úprav, které vodu odvádějí od
zdiva.
Oproti podobě z minulých let
se fasáda skví v jiném barevném
provedení, podle pokynů památ‑
kářů jí tak byla vrácena původní
podoba. Novým leskem se rozzářily
vstupní dveře. Kompletními restau‑
rátorskými pracemi prošly varhany
stejně jako kostelní lavice, schodi‑
ště na kůr i kůr samotný, včetně uni‑
kátního polychromického zdobení
zábradlí. Nové vchodové mříže
umožní nahlédnout návštěvníkům do interi‑
éru a zastavit se v tichu, zamyšlení či modlitbě
i mimo čas bohoslužeb.
Věřím, že díky opravě bude kaple Panny Ma‑
rie Pomocné uchována v dobrém stavu i pro
budoucí generace. Mám ji rád, pamatuji si ji už
z dětství, kdy jsem do Chlumčan jezdil ke své
babičce, byl jsem v ní i pokřtěn. A už dvacet let
mě pohled na ni dennodenně vítá při návratu
domů. I z těchto důvodů jsem na renovaci bed‑
livě dohlížel a doufám, že se povedla a že kaple
bude po další staletí součástí života Chlumčan.
Ing. Ladislav Ouředník, BIS, a. s.

Číslo 57

Strana 14

prosinec 2018
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CHLUMČANY
ODDÍL TENISU

TENISOVÉ AKTUALITY

V dnešním čísle občasníku budeme infor‑
movat o dvou tradičních podzimních akcích
tenisového oddílu v Chlumčanech, které se
uskutečnily v průběhu září. Jedním z obvyk‑
lých vrcholů sezony se opět stal turnaj mužů
Chlumčany Cup pro neregistrované hráče

ve dvouhře, na který pak navázala neméně
úspěšná akce – turnaj žen Women Cup a smí‑
šených dvojic Mix Cup.
A v listopadu jsme samozřejmě nemohli vy‑
nechat ani další finálový triumf českých tenistek
ve světové skupině Fed Cupu proti USA v Praze.

Co nás čeká ještě v samém závěru letošního
roku? Další ročník velmi oblíbeného vánočního turnaje ve stolním tenisu uspořádá od‑
díl badmintonu ve spolupráci s oddílem tenisu
v pátek 28. 12. 2018 od 13 hodin v tělocvičně
ZŠ v Chlumčanech.

TURNAJ CHLUMČANY CUP VE DVOUHŘE
8. 9. 2018

V pořadí již 23. ročník tenisového turnaje
Chlumčany Cup ve dvouhře mužů se usku‑
tečnil dne 8. 9. 2018 za ideálního tenisového
počasí. Do soutěže se kvůli dalším konkurenč‑
ním turnajům v okolí a také pro několik zra‑
nění přihlásilo 9 hráčů, vesměs členů našeho
oddílu. Pořadatelé zůstali u klasického modelu
turnaje se zápasy na 1 set ve 2 skupinách s po‑
stupem prvních dvou hráčů z obou skupin do
semifinále. Mezi nejlepší čtyřku se probojovali
3 nasazení hráči – Marák (1), Kozel (3) a Kott (4),
které doplnil nenasazený Miarko. Do finále
se probojovaly obě stálice z daviscupového
A‑týmu – Marák a Kozel. Ozdobou turnaje byl
jak zápas o 3. místo, tak i finále, kdy vítěze ur‑
čila v obou případech až zkrácená hra.
Ve finále měl k výhře mnohem blíže Milo‑
slav Kozel, který však nevyužil ani vedení 5:2
na gamy, ani 4 mečboly v tie‑breaku za stavu
6:2, kdy následných 6 míčů uhrál jeho soupeř.
Michal Marák tak dosáhl po 14 letech svého
3. vítězství v tomto turnaji.

Foto ze zákulisí turnaje – Švátora, Kozel a Kott
Semifinále:
Michal Marák × Martin Miarko 4:0 skreč
Miloslav Kozel × Robert Kott 6:4

M. Marák získal titul po odvrácení 4 mečbolů
Finále:
Michal Marák × Miloslav Kozel 7:6 (TB 8:6)

Zápas o 3. místo:
Robert Kott × MartinMiarko 7:6 (TB 7:2)

TURNAJE WOMEN CUP + MIX CUP
29. 9. 2018

V sobotu 29. 9. 2018 proběhl již 9. ročník turnaje žen Women Cup, v němž se představilo
celkem 5 tenistek. Turnaje se poprvé zúčast‑
nila 24letá Michaela Lecjaksová z Dobřan,
která nepoznala přemožitelku a bez porážky
turnaj vyhrála. Druhá skončila Miroslava
Jílková z Třemošné a s bronzem se musela
spokojit domácí šestinásobná vítězka Ivana
Milotová. Plusem je i účast dvou účastnic
nedávného dětského turnaje Šambergrové
a Veitové, které však zatím na zkušenější sou‑
peřky nestačily.
Výsledky zápasů medailistek:
M. Jílková × I. Milotová 6:2
M. Lecjaksová × I. Milotová 6:2
M. Lecjaksová × M. Jílková 6:3

Konečné pořadí WomenCupu:
1. Michaela Lecjaksová (Dobřany)
2. Miroslava Jílková (Třemošná)
3. Ivana Milotová (Chlumčany)
4. Stela Šambergrová (Chlumčany)
5. Adriana Veitová (Chlumčany)
Zároveň s turnajem žen se téhož dne
odehrál také turnaj ve smíšené čtyřhře Mix Cup s účastí sedmi párů růz‑
ných věkových skupin. Tentokrát byli
úspěšní domácí tenisté, když vítězný
pár utvořil Miloslav Kozel spolu s ví‑
tězkou WomenCupu Michaelou Lecjaksovou. Důstojnými soupeři jim byli
jak Marák s Milotovou v semifinále, tak
i vítězové z roku 2017, manželé Miarkovi
ve finále.
Ü

Stupně vítězů Women Cupu 2018
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Semifinále:
Miloslav Kozel, Michaela Lecjaksová ×
Michal Marák, Ivana Milotová 6:5
Martin Miarko, Lenka Miarková ×
Zdeněk Holický st., Miroslava Jílková 6:2
Zápas o 3. místo:
Zdeněk Holický st., Miroslava Jílková ×
Michal Marák, Ivana Milotová 6:4

Finále:
Miloslav Kozel, Michaela Lecjaksová ×
Martin Miarko, Lenka Miarková 6:4
Společný snímek účastníků 9. ročníku Mix Cupu

ZÁJEZD DO PRAHY – FINÁLE FED CUPU ČR × USA
10.–11. 11. 2018

Vítězný rituál českého fedcupového týmu

Bára Strýcová po posledním zápase Fed Cupu

Po čtvrtfinálové výhře proti Švý‑
carsku a úspěšném semifinále
v německém Stuttgartu se české
tenistky opět po roce představily
ve finále světové skupiny Poháru
federace – tentokrát v pražské
O2 Aréně. A členové tenisového od‑
dílu z Chlumčan × K. Hodinář, V. Ma‑
týs, I. Milotová, I. Regner, M. Švátora,
J. Vaněček, M. Veit a O. Vokoun byli
znovu u toho.
Někteří z nich navštívili ještě před
utkáním v nákupní galerii Harfa
v sousedství haly poutavou výstavu
úspěchů českého tenisu s názvem
Ivo Regner na tenisové výstavě v galerii Harfa
J. Vaněček, I. Milotová a K. Hodinář v hledišti
„Deset let tenisové radosti“, doku‑
mentující triumfy českých tenistů v týmových
cem. V úvodním zápase se s účastí ve Fed Cupu
soutěžích (Fed Cup, Davis Cup) i v grandslamo‑
vítězně rozloučila Plzeňačka Barbora Strýcová,
Česká republika × USA 3:0
vých turnajích. A pak už nastal přesun do haly.
která přehrála teprve devatenáctiletou naději
Barbora Strýcová × Sophia Keninová 6:7, 6:1, 6:4
Odveta proti Američankám za loňskou prohru
Keninovou. Na ni pak navázala Kateřina Sinia‑
Kateřina Siniaková × Allison Riskeová 6:3, 7:6
na Floridě byla očekávána s velkým napětím,
ková výhrou nad Riskeovou.
Kateřina Siniaková × Sophia Keninová 7:5, 5:7, 7:5
ale v sestavě našich soupeřek chyběly sestry
V neděli Keninová trápila Siniakovou 3 ho‑
Williamsovy, Keysová i Stephensová. Oslaben
diny a 43 minut, ale po nevyužití 2 mečbolů
byl i náš tým, v němž se pro zranění omluvila
nakonec závěr zápasu nezvládla a český tým
Ing. Ivo Regner
Karolína Plíšková, a do boje kvůli nemoci ne‑
v čele s nehrajícím kapitánem Petrem Pálou
předseda tenisového oddílu
zasáhla ani Petra Kvitová. I tak jsme si užili vy‑
i téměř 15 tisíc fanoušků se mohli radovat ze
spolku TJ Keramika Chlumčany
rovnané a dramatické zápasy se šťastným kon‑
6. titulu ve Fed Cupu v posledních 8 letech.
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ODDÍL BADMINTONU

Podzim 2018 v oddílu badmintonu TJ Keramika Chlumčany

A. Dvořáková

Radonice – říjen
Po úvodu nové sezony, kdy se hráči věnovali
hlavně tréninku, začala již 7. 10. a 3. 11. mistrov‑
ská soutěž našich tří družstev dospělých prv‑
ním a druhým kolem.
Výsledky družstev „A“: Chlumčany ×
Z. Ú. Klatovy 8:0, SK Jupiter PL. „B“ 8:0, SK Ju‑
piter „A“ 5:3, K. Vary 5:3, SP. Chrást 5:3 a se
S. Doubravka „B“ 3:5.
Družstva „B“: Sk. Jupiter 4:0, B. Hora Plzeň
4:0 a s Keramikou Chlumčany „C“ také 4:0.
Družstva „C“: Se stejnými soupeři 3 × 0:4.
Družstvo „A“, které hraje letos Oblastní pře‑
bor skupiny „B“, zahájilo mistrovskou soutěž
tedy impozantně, a to pěti výhrami v řadě,
v tom šestém již byla znát neúčast našeho
nejlepšího hráče R. Takáče (nemoc). Mimo něj
bodovali v každém utkání naši muži J. Dobro‑
volný, M. Uhlík, P. Kovařík a výborně pak vždy
zabodovaly i naše ženy L. Zacharová a Kl. Ka‑
bátová! Náš celek vypadá letos zatím velice
dobře a jeho cíl, dostat se do jarního play-off
z co nejlepší pozice, se zdá být reálný.
Družstvo „B“ nemůže mít po šesti prvních
místech v řadě jiný cíl, než být ve finále play‑
-off. Tento celek nastupuje zatím v sestavě
L. Majer, R. Majer a Zl. Krausová a všichni bo‑
dují na 100 %.
Družstvo „C“ je v soutěži teprve druhý rok
a stále je to o sbírání zkušeností, což je při
věkovém průměru našeho mladého celku ne‑
celých 16 let pochopitelné. Zatím tedy třikrát
porážka, ale vítězství přijde snad již brzy.
Další kolo je na pořadu začátkem prosince,
ale do té doby nás čeká řada turnajů, řada jich
již proběhla, a to úspěšně i pro náš oddíl.
14. 10. Turnaj žáků, Radonice – Praha:
1. místo D. Zápotocký, 2. místo A. Dvořáková.
20. 10. Oblastní přebor st. žáků K. Vary:
3. místo čtyřhra A. Dvořáková – Z. Nová
(S. Doubravka).
27. 10. Badmintonový turnaj juniorů v Pol‑
sku – Varšava, 5.–8. místo ve dvouhře pro
Kl. Kabátovou a 3. místo v mixu s Vojtěchem
Ratajem Č. REP.
3. 11. Oblastní přebor U13 v K. Varech
a Oblastní přeborník Západočeské oblasti
ve dvouhře pro r. 2018, pro naši A. Dvořáko‑
vou. Další titul přidala i ve čtyřhře se Z. No‑

Klára Kabátová

družstvo „A“
vou (S. Doubravka) a bronz má pak za mix
s M. Rašplem (USK). Postup na Mistrovství ČR
v Brně!
4. 11. Turnaj žáků, Radonice – Praha: 1. místo
S. Mašková, 1. místo A. Dvořáková, 4. místo
N. Andrýsová.
10. 11. Turnaj žáků v Dobřanech: 1. místo
N. Majerová, 2. místo T. Kozová, 3. místo
A. Šlehoverová.
10. 11. Turnaj dospělých v Klatovech: 3. místo
H. Fládrová ve dvouhře a 2. místo P. Kovařík –
T. Slavík (KT) ve čtyřhře!
11. 11. Turnaj žáků v Klatovech: 1. místo
F. Vávra, 1. místo A. Dvořáková, 1. místo S. Maš‑
ková, 2. místo D. Fonhauser, 2. místo L. Špač‑
ková, 2. místo J. Eishammerová, 3. místo
F. Rataj, 3. místo N. Andrýsová a 3. místo
A. Fonhauserová!
17. 11. Mistrovství ČR U13 v Brně: 5.–8. místo
čtyřhra A. Dvořáková – Z. Nová (S. Doubravka).
24. 11. Turnaj GP „C“ dospělých Plzeň –
B. Hora: 2. místo Kl. Kabátová ve dvou‑
hře, 3. místo čtyřhra P. Kovařík – V. Mirvald
(Sp. Chrást).
24. 11. Turnaj GP „D“ U 13,15 a 17
mládeže v Plzni: 1. místo N. Samková,
2. místo N. Andrýsová, 3. místo D. Zápo‑
tocký, vše ve dvouhře a 2. místo čtyřhra
N. Andrýsová – N. Samková.

24. 11. Přebor Obce Sokolské v Dobrušce: 3 ×
1. místo A. Dvořákové ve dvouhře, čtyřhře (se
Z. Novou) a v mixu.
Z uvedeného výčtu úspěchů naší mládeže
a dospělých je vidět, že oddíl badmintonu
ve své činnosti nezahálí. Všem, kteří uspěli
a dobře reprezentovali nejen oddíl, ale i naši
obec, patří blahopřání. Poděkování patří
i všem, kteří jim k tomu pomohli, i těm, kteří
bojovali, ale na stupních vítězů nebyli!
Hlavně práce s mládeží je mravenčí činnost,
a ne vždy se všechno povede. Složité je tréno‑
vání starších žáků ve dvou halách v Dobřanech.
Ale to je již ohraná písnička, která v novém
období, jež čeká nyní naši obec, by měla být
konečně vyřešena. Na nové prostory pro spor‑
tovní činnost občanů Chlumčan a okolí se již
nyní do zrekonstruovaného sálu kulturního
domu těší badmintonisté i ostatní sportovci
a nejen ti.
Z akcí konce roku 2018:
2. 12. Turnaj žáků v Radonicích
8. 12. 3. kolo soutěže družstev dospělých
9. 12. Vánoční turnaj Rodič-žák, mladších
žáků v Chlumčanech
21. 12. Vánoční turnaj Rodič-žák, našich dětí
v Dobřanech
28. 12. Vánoční-novoroční turnaj dospělých ve
stolním tenise ve spolupráci s oddílem
tenisu v Chlumčanech
A protože se blíží konec roku 2018, přeje od‑
díl badmintonu všem našim občanům klidné
prožití svátků, hodně zdraví a šťastné vykro‑
čení do roku 2019!
Jiří Vaněček
předseda badmintonového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany

Chlumčanský občasník
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ODDÍL FOTBALU

Podzimní část fotbalové sezony

Fotbalovému oddílu v listopadu skon‑
čila podzimní část soutěžní sezony. Jed‑
notlivá družstva si vedla se střídavými
výsledky.
Minižáci pod vedením F. Lösche se
potýkají s nedostatkem hráčů. Na ně‑
které soupeře nestačili. V zimní přípravě
mají tak co dohánět.
Trenéři žáků M. Tomíček, R. Vajaji
a P. Lösch dali dohromady dobrou
partu hochů a družstvu se daří i herně.
V okresním přeboru si neporadili jen se
sousedními Dobřany a po podzimu jsou
v tabulce na druhém místě.
Potíže jsou již tradičně u dorostu. Pro‑
blematický věk a nezájem rodičů o volný
čas dětí se projevuje na účasti při trénin‑
cích i utkáních. Trenéři P. Rom, M. Samek
a J. Lang řešili každý týden nedostatek
hráčů na zápas. A tak se družstvo krčí na
předposledním místě tabulky krajské soutěže.
Ještě, že funguje spolupráce s trenéry žáků,
kteří svými svěřenci tým dorostu doplňovali.
Muži „B“, hrající okresní přebor, po rozpa‑
čitém začátku sezony navázali na dobré jarní
výkony. I přes zranění některých hráčů dosáhli
na pěkné třetí místo tabulky.

Podobné problémy mělo v prvních utkáních
i mužstvo „A“ mužů. Nehráli špatně, ale nedařilo
se jim vstřelit góly. Až v závěru podzimní části se
dotáhli na čelo tabulky. Se ztrátou tří bodů na
prvního jsou na čtvrtém místě I. B třídy.
Nelze zapomenout na Starou gardu. Již
dvacátoupátou sezónu organizujeme „Ligu

starých gard Plzeň-jih“. Po úmrtí
P. Štycha převzal převážnou část
organizace V. Havlíček. Na rozdíl
od jiných soutěží se hraje jaro –
podzim. Po závěrečném součtu
jsme skončili na dobrém šestém
místě.
Také naši nejmenší, pod vede‑
ním J. Miloty a S. Duška, nehrají
ještě oficiální soutěž. Jarní ná‑
bor nám přivedl na hřiště před‑
školáky i prvňáky spolu s rodiči.
Zatím trénujeme jednou týdně
a na podzim jsme sehráli něko‑
lik přípravných utkání. Je radost
sledovat nasazení malých hráčů,
ale i bouřlivé povzbuzování velké
řady rodičů a prarodičů. V novém
roce opět využijeme v rámci pří‑
pravy na jarní část sezony i školní
tělocvičnu. Některá družstva absolvují také
několikadenní zimní soustředění a v únoru již
začnou mužům přípravná utkání.
Za fotbalový oddíl
TJ Keramika Chlumčany
Josef Milota
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FBC CHLUMČANY

FLORBALOVÁ DRUŽSTVA ZA SEBOU MAJÍ POLOVINU SEZONY
Florbalové soutěže jsou v plném
proudu, všechny naše týmy jedou
na plné obrátky a k vidění bylo už
mnoho skvělých výkonů, parádních
branek a akcí, smutku z porážek
i radosti z důležitých bodů. Všichni
se baví florbalem. V první lize BLMF
(regionální soutěž v malém florbalu
3+1) muži A bojují o play-off a po
5. kole soutěže jsou na devátém
místě, těsně za umístěním zajišťující
účast v nadstavbové soutěži. Svoji
první sezonu v soutěži BLMF vý‑
borně rozehrál i náš nový tým muži B,
který je převážně složen z mladších
hráčů s věkem juniorů a dorostenců.
Po čtyřech odehraných kolech drží
náš tým vynikající páté místo v ta‑
bulce a s přehledem si udržuje po‑
zici zajišťující play-off. Nejvýraznější
stopu za sebou v letošním ročníku
soutěže zanechali naši starší žáci,
kteří ve své soutěži válcují všechny

své soupeře a zatím nepoznali
hořkost porážky a bez ztráty bodu
vedou tabulku soutěže. Na hře na‑
šich starších žáků je vidět zúročení
dlouhodobé tréninkové přípravy,
která přináší ovoce v podobě
jasně, s převahou, vyhraných zá‑
pasů s mnoha krásnými gólovými
akcemi.
Týmy mladších žáků a přípravky
za sebou mají několik neligových
turnajů. Primárním cílem těchto
turnajů je zažít zápasovou atmo‑
sféru a užít si radost z kolektivní
hry a společně spoustu zábavy na
společných akcích. Tento cíl byl
splněn na 110 %. Povedený začá‑
tek sezony nás naplnil očekává‑
ním, co nám přinesou další zápasy.
Držte nám palce!
Za FBC Chlumčany
Petr Procházka

Chlumčanské orientálky

Orientálky z Chlumčan se setkaly s Mikulášem.
Všechny hodné, ale i trošku zlobivější děti při‑
šel navštívit Mikuláš, čert a anděl. Zatancovali
jsme si, zazpívali a čertovská skupinka se k nám
přidala. Holčičky si připraveným programem

vysloužily od Mikuláše nadílku. Byla to legrace.
Čert si nikoho neodnesl, a to je důležité. Miku‑
lášskou atmosféru jsme si všichni pěkně užili.
Po Mikulášovi jsme se už těšili na předvánoční
besídku, která se konala v tělocvičně ZŠ Chlum‑

čany 14. prosince od 16 hodin. Vánočně jsme se
naladili, nejmenší holčičky měly premiéru, starší
děvčata si připravila krásné choreografie a naše
„maminky“ byly už jen třešničkou na dortu.
Dagmar Šambergrová
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Znáte hokejový tým HC Chlumčany?
Věděli jste, že Chlumčany mají vlastní hoke‑
jový tým? Ano má a už poměrně dlouhou
dobu, jeho název je HC Chlumčany. Nastal
čas o něm informovat a zajistit si fanouškov‑
skou základnu. Tak trochu zvýšit průměrnou
návštěvnost, ta zatím činí 1,5 fanouška na
zápas. Jak se asi došlo k tomu číslu? Jsou dvě
možnosti:
1) jeden fanoušek tam vždycky je a druhý při‑
jde až na druhou polovinu,
2) přijdou dva fanoušci a jeden z nich má
nervy dokoukat do konce a ten druhý to
v půlce vzdá – dost nepravděpodobné.
Liga, kterou HC Chlumčany hrají, nese po‑
měrně honosný název PHHL. Ztraceno v pře‑
kladu – Plzeňská (neplést z Pralesní) Hokejová
Hobby Liga. Jak už název napovídá, nejedná
se o soutěž profesionální, i když my hráči to tak
můžeme brát. Je to liga, která má svoje bezva
pravidla, a není to liga úplně poslední. Hraje se
téměř každý víkend během hokejové sezony,
a když dojde k přeložení zápasu, zvládnou
i borci z HC Chlumčany dva zápasy o jednom ví‑
kendu. Což v porovnání s naší hokejovou extra‑
ligou je porce opravdu nevídaná, stejně tak jako
je nevídaná ta spotřeba „iontových“ nápojů po‑
třebných pro regeneraci v místních i okolních
pohostinstvích. Samozřejmě ne všichni hráči
jsou přímo domorodci z Chlumčan, a proto bylo
nutné draftovat i hráče z okolních obcí. Namát‑
kou Dobřany, Merklín, Plzeň a Přeštice, i když
Přeštice postavily letos svůj vlastní tým. Hrozně

Český
zahrádkářský
svaz
V Chlumčanech
známe vítěze
letní soutěže
o nejkrásnější
zahrádku

Letos jsme měli již třetí ročník letní soutěže,
a to vždy na jiné téma. V letošním roce to bylo
o nejkrásnější zahrádku.
Není jednoduché obejít několikrát celou
naší vesnici a prohlížet zpovzdálí, jak se komu
daří. V letošním teplém letě to bylo obzvlášť
složité, jelikož docházela voda, ale dobrý za‑
hrádkář si vždy poradí.
S velkou radostí byli ceny uděleny a předány
manželům Šístkovým a Šmatovým. Blahopřeji
a doufám, že i nadále budou dále pracovat na
rozkvětu svých zahrádek. Je radost se kolem
sebe dívat na rozkvetlá okna, balkony, předza‑
hrádky a zahrádky.
Marie Stuchlová, předseda ČZS

rád bych vám představil jednotlivé tváře míst‑
ního týmu, ale zapomněl jsem jim dát před uzá‑
věrkou tohoto článku podepsat GDPR, takže
jen v mezích zákona: Aleš, Eda, Jan, Jirka, Lukáš,
Marek, pár Martinů, několik Michalů, Milan, Míla,
Míra, Patrik, Pavel, Petr, Radek, Robert, pár Ro‑
manů, Štěpán, Tomášové a několik Václavů.
A jak si vlastně Chlumčany stojí v této lize?
Nemyslím si, že úplně špatně. Většinu uplynu‑
lých sezon si vybírají zlatou střední cestu ta‑
bulkou, stejně tak i letos. A jelikož systém této
ligy dává za vítězství pouhé dva body, jsou ro‑
zestupy mezi týmy minimální. Stačí vyhrát je‑

den zápas a jste rázem z předposledního místa
na místě třeba druhém.
Pokud někoho zajímají detailnější infor‑
mace, najdete je na stránkách uvedených na
konci tohoto článku, kdy si můžete libovat
v sestavách, statistikách, pravidlech, v odehra‑
ných zápasech a samozřejmě v NADCHÁZE‑
JÍCÍCH ZÁPASECH. Takže pokud budete chtít
zvednout průměrnou návštěvnost, dorazte.
P. S. Je tam i restaurace s těmi „ionťáky“.
http://phhl.zimnistadionkosutka.cz/
Mgr. Martin Štaigl

POZVÁNKA NA ŽEHNÁNÍ KAPLE

Obec Chlumčany
a Koinonia Jan Křtitel Plzeň-Litice
Vás zvou na

ŽEHNÁNÍ REKONSTRUOVANÉ
KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ
V CHLUMČANECH
které se koná dne 23. 12. 2018 v 10.30 hod.

Kapli požehná emeritní biskup plzeňský
Mons. František Radkovský
Pohoštění je zajištěno

Číslo 57
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Opustili nás

Vzpomínáme!

V září

Jarmila Bártová
Marie Smolová

85 let
85 let

Z důvodů rekonstrukce kaple nelze zajistit
zvonění poslední hodinky.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na
tel. 721 747 966.

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

TISKÁRNA

Od CTP až po dokončující zpracování,
vše na strojích

Katalogy • Brožury • Časopisy • Letáky • Plakáty • Kalendáře • Dopisní papíry • Tiskopisy • Vizitky
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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 březen
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