Ukliďme Česko
Novinky ze Sokola

XII/2019

Zdravotní prevence
Veřejná zeleň

Na úvod

Kultura

Vážení spoluobčané,
ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku jsme zahájili zpracování Strategického plánu
rozvoje obce. Jedná se o koncepční dokument, ve kterém je na základě zmapování
současného stavu obce v oblastech, jako je demografie, ekonomika, infrastruktura,
ekologie, kultura a dalších, vytvořen harmonogram činností a organizace
rozvoje tak, aby obce prosperovaly jako celek. Dokument tohoto typu je rovněž
zákonnou podmínkou, pro získání dotací z EU, bez kterých se smysluplný rozvoj
pravděpodobně neobejde. Po vypracování základní osnovy zapojíme do tvorby
tohoto dokumentu také odborníky z jednotlivých oblastí a v neposlední řadě také
vás, naše občany. Naším záměrem je určení konkrétních úkolů a cílů, které bychom
měli plnit po dokončení obecní čistírny odpadních vod.
Uvědomujeme si, že v příštím roce nás všechny čeká mnoho nesnadných, ale
potřebných úkolů. Se závěrem tohoto roku bychom vám však z pozice starosty
i celého zastupitelstva chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků, mnoho
pracovních úspěchů a pevné zdraví v roce 2020.

Zastupitelstvo obce
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Kotlíkové guláše v Bosně, „Blešák“
ve Vlčí, sousedské setkání na sv. Václava
u kapličky a v neposlední řadě oblíbená
oslava Halloweenu. To jsou jen některé
z akcí, které se konaly v našich obcích
v druhé polovině roku 2019. Kromě
přátelské atmosféry, možnosti setkání
a příjemného povídání se sousedy,
měly jednoho společného jmenovatele.
Byly připraveny a organizovány dobrovolníky z řad občanů Chlumčan a Vlčí.
Všem, kteří se pravidelně podílejí na
těchto aktivitách a velkou měrou tak
přispívají ke kulturnímu a komunitnímu
životu v obcích tímto způsobem, náleží
poděkování. Kulturní komise obce ráda
podpoří jakoukoliv občanskou iniciativu
a pomůže s její realizací. Vaše nápady
stačí poslat na mail
chlumcanyavlci.kultura@seznam.cz. fm

Sedm statečných
V sobotu, 21. září, se v rámci
celorepublikového projektu
„Ukliďme Česko“ uskutečnil druhý
veřejný úklid pořádaný kulturní
komisí obce. Již název článku
napovídá, že se tato činnost
nesetkává s přílišnou podporou
občanů. Navzdory tomu měla akce
beze sporu veliký význam, neboť
každý pytel odpadků nasbíraný
v blízkosti našich domovů se počítá.
Cílem byla oblíbená vycházková
trasa Chlumčany - „Bosna“.
Díky pěti dospělým a dvěma dětem,
kteří obětovali hodinu svého času
a vyrazili na úklidovou procházku,

Zeleň v obcích veřejná zeleň
Co znamená sucho pro naši krajinu?
Jak jí pomoci, aby udržela vodu?
A z luk a polí se nestaly vyprahlé
stepi? Zmírnit dopady sucha mají
zejména správné postupy ve výsadbě
a péči o zeleň.
Dle ministerstva životního prostředí
od začátku 50. let 20. století zmizelo
z české krajiny 35 tisíc hektarů hájků,
remízků a mezí, došlo k odstranění
30 tisíc kilometrů liniové zeleně
a zaniklo 25 tisíc kilometrů vodních
toků. Počet ovocných stromů v krajině
se stále snižuje. Mění se i klima, které je
teplejší a sušší. Tento trend se bude dále
prohlubovat a všichni ho pociťujeme
již nyní na vlastní kůži. Sucho mimo
jiné negativně ovlivňuje úrodu.
V loňském i letošním roce byl dočasně
vydán zákaz odběru povrchových
vod ze Smolnického potoka. Jaké
konkrétní kroky mohou pro zmírnění
dopadů sucha na venkovskou krajinu
udělat obce? Naše obce plánují, že po
ukončení výstavby kanalizace začnou
s výsadbou stromů (i ovocných), a to
jak v intravilánu tak extravilánu. Tímto
apelujeme na naše občany, kteří budou
mít náměty míst na další výsadby
stromů a keřů, nechť se obrátí na
Komisi životního prostředí (pí Kastnerová,
pí Mikovcová a p. Kratochvíl).

bylo nasbíráno a zlikvidováno patnáct
pytlů odpadků a jedna pneumatika.
Nepořádku je v našem okolí stále dost,
z toho důvodu budou úklidové akce
pokračovat i v příštích letech. Nezbývá,
než jen doufat, že se řady statečných
v budoucnu rozšíří.
Dobrovolnické úklidové akce mají
bezmála třicetiletou tradici. První
ročník se uskutečnil v roce 1992, kdy
se Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
přidal k právě vznikající iniciativě
Clean up the World (Ukliďme svět).
Vzal si na starost koordinaci
úklidových akcí v České republice
skrze základní organizace a šel tak
příkladem. Zpočátku se zapojilo na
18 000 dobrovolníků a každým rokem
přibývali nadšenci i mimo svaz.

Pokud budou suché roky pokračovat,
tak se přiblížíme stepnímu klimatu.
To znamená, že u nás budou hodně
teplá a suchá léta s přívalovými
srážkami, jaro a podzim budou kratší
a zima bude spíše suchá, větrná
a studená s občasnými přívaly deště
a sněhu. V potocích a řekách bude
voda jen sezónně a bude jí stále méně.
Výsledkem budou vyschlé potoky, což
se projeví i trvalým nedostatkem vody
ve studnách.
Důležité je, aby lidé uměli s vodou
hospodařit. Naučit se ji recyklovat a
využívat pro pěstování rostlin, keřů a
stromů ve svém okolí. Zapojit se může
každý a všude, i ve své práci. Podstatné
je myslet na to, abychom vodu zadrželi
také ze střech. Důležité je, aby dešťová
voda prosákla ke kořenům blízkých
stromů na návsích i u cest a neodtékala
rychle pryč. Ty se pak odvděčí třeba
příjemným chladivým stínem.
V našich obcích se budou sázet hlavně
odolnější odrůdy hrušní, švestek,
třešní či jabloní. Počítáme například s
revitalizací švestkové aleje u koupaliště
ve Vlčí. Budou se konat dny sázení
stromů a budeme rádi, když se naši
občané zúčastní a přijdou si zasadit
stromy „nás všech“. Příklady toho, jak
prospěšné jsou stromy pro naše okolí,
najdete v článku na stránkách obce.
			
kd
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V roce 2012 vznikla nezávisle na ČSOP
webová a mobilní aplikace ZmapujTo
(www.zmapujto.cz), prostřednictvím
které mohou občané informovat
úřady o černých skládkách a dalších
problémech. Nahlášených skládek
přibývalo, a protože nebylo v silách
úřadů všechny zlikvidovat, zorganizoval
spolek Ekosmák v roce 2014 první
úklid pod názvem „Ukliďme Česko”.
O další dva roky později se tyto dvě
iniciativy spojily a daly tak vzniknout
největší dobrovolnické organizaci
v České republice. Do akce jsou
zapojeny stovky škol, hasiči, záchranáři,
policisté, různé spolky a sdružení,
města i obce. V roce 2018 se do 3259
úklidů zapojilo 134 854 dobrovolníků
a společně uklidili 2 113 tun odpadů.
(Zdroj www.uklidmecesko.cz) 		

fm

Věděli jste, že:
•

1 000 litrů kyslíku průměrně
vyprodukuje při fotosyntéze
vzrostlý listnatý strom
za jeden slunný letní den
(člověk za stejnou dobu
spotřebuje při dýchání
okolo 300 l).

•

1 600 m2 je přibližná plocha,
kterou zaberou listy z koruny
vzrostlého stromu. Na každém
čtverečním milimetru plochy
je 50 až 100 průduchů, které
regulují vypařování vody při
„dýchání“ stromu.

•

100 litrů vody denně odpaří
vzrostlý, košatý, listnatý strom,
což odpovídá energii asi
70 kWh (která se promění
ve vodní páru místo
v teplo – lze tedy říct, že
funguje stejně účinně jako
klimatizační jednotka).

•

Přibližná roční spotřeba papíru
jedné české domácnosti je
70 kg papíru. 50 kg sběrového
papíru může nahradit jeden
strom (recyklovat tříděný
papír lze až 7x).			
			
kd

Seriál zdravotní
prevence:
2. díl – složení těla
Již podruhé v tomto roce jsme
našim občanům nabídli možnost
aktivně přistoupit ke svému zdraví.
Tentokrát jsme do ordinace ve škole
přivedli specialistku na úpravu
životního stylu.
Jak důležitá je hodnota tělesné
hmotnosti a v jakém rozmezí se
má udržovat, obecně ví každý z nás.
Jak ale tuto hodnotu nastavit
individuálně pro každého z nás
v poměru k výšce, věku a našim
aktivitám, už je třeba velmi dobře
posoudit a ideálně zkonzultovat
s odborníkem. Pokud k tomu
začneme sledovat objem svalové
hmoty (specificky kosterního svalstva),
objem viscerálního, neboli vnitřního
břišního tuku či vody v těle, potom
máme před sebou již komplexní
obrázek toho, jaké máme životní
návyky a jak bychom je měli případně
optimalizovat, abychom se dožili
ve zdraví co nejvyššího věku.
Tuto prevenci jsme tentokrát nabídli
našim občanům v odpoledních
a večerních hodinách, abychom
vyšli vstříc také občanům, kteří se
později vrací z práce a mají o vyšetření
zájem. Možnost vyšetření složení těla
a konzultace se specialistkou využilo
27 občanů ve věku od 12 do 78 let.
Řada z nich dostala pochvalné
„vysvědčení“, většina si však odnesla
konkrétní doporučení na úpravu
životního stylu, zejména v oblasti
redukce hmotnosti či s doporučením
přidat bílkoviny do jídelníčku.
O zdravotní prevenci je tedy zřejmý
zájem. Velmi by nás zajímalo, jaký typ
vyšetření, odborné přednášky z oblasti
zdraví či nějakého workshopu byste
uvítali příště. V nabídce může být
např. konzultace s fyzioterapeutem,
masáž šíje či zad, přednáška na
téma boje se závislostí na tabáku,
vyšetření paměti návazně na prevenci
Alzheimerovy nemoci, práce se stresem,
a řada dalších témat.

Tance smrti
Smrt je všudypřítomná, jako temná bohyně se dotýká našich životů. Je s námi,
když snídáme, hrajeme si s dětmi, pracujeme, když se hádáme se svým partnerem
nebo se milujeme. Je stále s námi. Nikdy nás neopouští a my děláme, že se nás
to netýká. Snažíme se ji nevidět, proklouznout, vytěsnit ji. Staré kultury věděly,
že život s vědomím smrti je plnohodnotnější a radostnější. Přítomný okamžik
získává úplně jinou cenu a každý nádech je sladší.
Danse macabre - tance smrti - nám připomínají fakt, že jsme tu jen krátký čas
a je dobré ten čas žít. V čase dušiček vzpomínáme na svoje blízké zemřelé,
ale měli bychom myslet i na svoje živé. Jsme tu jen chvilku, oslavme život
a zatančeme si se smrtí tanec s vášní a radostí. Vzdejme paní smrti úctu. 		
									ká

Výzva majitelům psů
Žádáme majitele psů, kteří chodí venčit na veřejná prostranství,
aby se řídili obecně závaznou vyhláškou č. 3/2014, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a chodili se psy
na určená prostranství, tj. ve Vlčím na prostor pod koupalištěm
a v Chlumčanech na prostor na bahnech, u potoka, směrem
k fotbalovému hřišti. Majitel, který zanechá exkrement na veřejném
prostranství, nejen že tím obtěžuje své spoluobčany, ale vystavuje
se přestupkovému řízení. Vyhláška je zveřejněna na webových
stránkách obce a je k nahlédnutí na obecním úřadu. Věříme,
že se na našich ulicích s tímto problémem již nebudeme setkávat.

Pošlete nám své náměty na adresu
chlumcanyavlci.kultura@seznam.cz
							Zastupitelstvo obce
a my vám rádi pomůžeme pečovat
o své zdraví.				
				wl
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Novinky ze Sokola
Rekonstrukce sokolky
Již 13 dobrovolníků se zapojilo do rekonstrukce sokolky. Podařilo se vyklidit prostor
části nad sklepem, byla vybourána podlaha a byl vyčištěn sklep. Budova postavená
za 1. republiky je dožitá a je třeba ji opravit. V rámci I. etapy (část budovy nad sklepem)
bude vybavena novými rozvody elektřiny, omítkami a podlahou. Uvítáme každou
pomocnou ruku.

Památný den Sokolstva
Poprvé v letošním roce jsme si v úterý 8. 10. 2019 připomněli památný den sokolstva
také jako Významný den ČR. V noci ze 7. na 8. 10. 1941 zatklo Gestapo naráz všechny
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni a deportováni
do koncentračních táborů. Naprostá většina z nich se domů nevrátila. Cílem a smyslem
akce byla totální likvidace spolku. K uctění této památky jsme v Chlumčanech u pomníku
položili květinu.

Jak se cvičí od září
Úterý 18:00–19:00 koedukované cvičení a kolektivní sporty
Čtvrtek 18:00–19:00
Pátek 16:00–17:00

zdravotní cvičení žen

cvičení dětí 4 – 6 let (základy gymnastiky)

Rekonstrukce
sochy sv. Jana
Nepomuckého
Barokní pískovcová socha sv. Jana
Nepomuckého v Chlumčanech
je zapsána na seznamu památek.
Byla vytvořena neznámým sochařem
zřejmě v polovině 18. století.
Její celková výška s podstavcem je
2,75 m a je situována směrem na jih.
Socha je zobrazena v typickém pojetí:
světec drží své atributy – v pravé ruce
palmovou ratolest a v levé krucifix.
Na hlavě má osazenu kovovou svatozář
s pěti hvězdami. Tu nyní neuvidíte,
protože je v rukou restaurátorky
MgA. Markéty Kynclové, která celou
sochu očistila a odňala svatozář
(bude pozlacena). Průzkumem sochy
ověřila, že socha i podstavec jsou
původní a na soše nebyly prováděny
žádné dodatečné práce. Jen na čelní
straně podstavce se objevil nápis
„Obnoveno od Obce Chlumčanské
r. 1900“. Práce budou dokončeny
v prvním pololetí příštího roku.
Rekonstrukce sochy je hrazena
z prostředků Ústeckého kraje
a Obce Chlumčany.
				op

Senior klub a T.J. Sokol
Že má Senior klub blízko k dětem, ukázal při akci „Odpoledne s tenisem“.
Neděli 20.10.2019 děti strávily s disciplínami spojenými s tenisem. Soutěže připravil
a celý program vedl trenér tenisu p. Milan Navrátil a sekundovaly mu členky Sokola.
Pro děti byly připraveny medaile, diplomy i výborné občerstvení. Akce se moc líbila.
Fotografie najdete na webu obce a facebooku sokola.			
op

Jaro, léto, podzim,
zima, ve školce je
vždycky prima.
To jsou slova, která patří do názvu
našeho školního vzdělávacího
programu, který nás bude provázet
ještě po dobu dvou let. Děti se
seznamují s ročním obdobím, učí
se pojmenovávat dny v týdnu, měsíce
v roce. Patří tam také témata jako je
doprava, zdraví, počasí, květiny, rostliny,
stromy, ovoce a zelenina, zvířata
a v neposlední řadě kamarádství, rodina,
vlastenectví a etiketa. Letošní školní
rok jsme zahájili v pondělí 2. září 2019.

Mateřskou školu navštěvuje 22 dětí,
10 děvčátek a 12 chlapců. Ke vzdělávání
dětí patří také mimořádné akce,
jako je návštěva divadla J. Vrchlického
v Lounech, uspořádávání barevných dnů
k různým tématům a ročním obdobím,
budeme se loučit s podzimem, vítat
zimu a těšit se na Mikuláše a krásné
svátky v roce – Vánoce. Připravíme
si slavnostní vánoční vystoupení
nejen pro rodiče, ale také dodržíme
již dlouholetou tradici vánočních
vystoupení pro babičky a dědečky
v obci Chlumčany a Vlčí. Rozloučíme
se s rokem starým a přivítáme rok
nový, rok 2020. Tak si popřejme,
ať ten nový rok je alespoň tak dobrý,
jako ten předešlý.
				is
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