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Orientační běh
Vánoční tradice

Úvodní slovo
starosty
Vážení spoluobčané, rád bych Vás
opět seznámil s průběhem stavby
kanalizace a ČOV pro obě obce.
Samotná stavba se chýlí ke zdárnému
konci. V tuto dobu se odstraňují různé
závady a nedodělky, jako je třeba
zádlažba chodníku po přípojkách
kanalizace, asflatové povrchy a oprava
překopů hlavní ulice na Vlčí. Na tento
problém, který byl terčem kritiky z řad
občanů, se našlo řešení s dodavatelem
stavby, kdy v jarních měsících dojde
k opravě těchto překopů. Součástí
stavby je také záruka, a to na technologii v délce dvou let a na stavební
práce v délce šesti let. Po tuto dobu
je možné uplatňovat připomínky
ke stavbě.
Kanalizační přípojky jsou řešeny
samostatně územním souhlasem
a stavebním povolením, které zajišťuje
obec hromadně pro všechny občany.
K dnešnímu dni v první etapě máme
připojeno 120 domů (Chlumčany)
a ve druhé etapě 47 domů (Vlčí).
Na celou stavbu bude do konce
roku vydáno kolaudační rozhodnutí
k trvalému užívání stavby.
Na závěr mi dovolte Vám popřát hezké
nadcházející vánoční svátky, hodně
úspěchů a pevné zdraví v roce 2022.
			Starosta obce

Nové webové
stránky obce
Od příštího roku budou na
adrese www.chlumcanyavlci.cz
spuštěny webové stránky obce
v nové, moderní podobě.
Původní design a struktura stránek
byli již hodně zastaralé, což obci
neumožňovalo využít některých
předností moderních technologií.
Kromě hezčího vzhledu stránek jsme
do nového webu nechali zpracovat
řadu prvků, které by měly zlepšit
komunikaci s občany a současně
pomoci vedení obce efektivněji
řídit některé rutinní agendy.
Zapracován byl rychlý přístup
k odkazům, na které uživatelé stránek
nejčastěji nahlíží (úřední deska, aktuality,
usnesení zastupitelstva). Na úvodní
stránku přibyla novinka o odpadech
v obci, kde se občané snadno a rychle
dočtou vše o svozu všech druhů
odpadů v nadcházejícím období.
Obci je v rámci stránek navíc dodán
modul „GDPR“, který automaticky
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aktualizuje veškerá interní pravidla
obce s ohledem na novou legislativu
z oblasti ochrany osobních dat a další
související zákony. Obec tak nebude
odkázána pouze na kapacity a znalosti
stávajících zastupitelů a zaměstnanců,
ale bude chráněna touto funkcionalitou
průběžně.
Další novinkou je možnost využít
mobilní aplikaci V Obraze, která bude
zdarma všem uživatelům (občanům)
zasílat upozornění spojená s aktualitami v obci, akcemi (včetně jednání
zastupitelstva), zprávami z úřední
desky a fotogalerie. Občanům se tak
nabídne další prvek, kterým se dozví
o aktuálním dění v obci. Abychom
mohli posoudit přínos této aplikace
pro občany, prosíme o zpětnou
vazbu na obecní úřad, zda je pro vás
tato aplikace přínosem a zda ji chcete
využívat.
Věříme, že nám všem budou nové
stránky sloužit dobře. V neposlední
řadě je třeba poděkovat Janu Fukalovi
za dodání kvalitních fotografií, bez nichž
by tyto stránky nemohly vzniknout.

				wl

Novinky v oblasti
svozu odpadů
z domácností
Nový systém svozu odpadů bude
zahájen v roce 2023. Má motivovat
občany k většímu třídění odpadů.
Následující informace se týkají odvozu
a likvidace odpadu v souvislosti s novou
legislativou pro systémy odpadového
hospodářství a vybírání poplatků.
Její přijetí mění způsob stanovení
úhrady, a to jak pro svozové společnosti a obce, ale zejména pro občany.

PROJEKT „Chlumčany, Vlčí - výstavba ČOV a kanalizace“, realizovaný
v roce 2019 až 2021, podpořen Ústeckým krajem z Programu na podporu
vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025.
Příjemce dotace:

Obec Chlumčany

Poskytovatel dotace: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace
č. 20/SML1159/SoPD/ZPZ
Celkové náklady projektu:
Výše investiční dotace:

Novinkou bude to, že si občané vyberou
velikost odpadní nádoby a podle její
velikosti bude určena výše poplatku
za odvoz odpadu z nemovitosti. Tato
varianta se zatím jeví pro občany
výhodnější a levnější, než vychází
nový poplatek na osobu.
Každý, kdo má objednaný svoz nádoby
obdrží navíc již zdarma nádoby na papír
a plast (žlutou a modrou popelnici) ve
velikosti dle vlastního výběru.
Svoz pak bude probíhat tak, že ve
svozový den se bude vyvážet jeden
týden směsný odpad (černá popelnice),
další týden papír (modrá nádoba), poté
opět směsný (černá popelnice) a další
týden plast (žlutá popelnice). Takže 2x
za měsíc (1x za 14 dní) se bude svážet
směsný komunální odpad (stejně jako je
tomu nyní), jednou papír a jednou plast.
Ze sběrných hnízd zmizí žluté
a modré kontejnery, ty budou
umístěny již pouze na sběrných
dvorech. Výjmečně objemný odpad
budete mít tedy nadále možnost
odevzdat na sběrných dvorech do
žlutých a modrých kontejnerů (zdarma).
Odkládání oranžových a šedých pytlů
na sběrném dvoře zůstane zachováno.
V platbách nebude hrát roli, zda
se odpad sváží z nádob, které jsou
ve vlastnictví občana, nebo je má
v tzv. pronájmu od svozové společnosti.
Nájemné za všechny popelnice, ať už
černé nebo barevné bude hradit obec,
občan platí pouze za odpad podle
kapacity černé popelnice.
K tomu, aby svozová společnost měla
včas připravené nádoby bude třeba
vyplnit formulář (jaké velikosti nádob
budete chtít). Občany budeme včas
informovat o všech změnách, a to
pomocí nových webových stránek.
				kd
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46.667.318,11 Kč
4.998.060,00 Kč

První
chlumčanský
orienťák
V sobotu 10. 10. 2021 se uskutečnil
první orientační běh v historii
naší obce. Ve spolupráci s týmem
V-Pohybu se podařilo zorganizovat
unikátní akci, která nemá v okolí
konkurenci.
Jedná se o specifický typ běžecké
disciplíny, která kombinuje fyzickou
zdatnost, schopnost pracovat s mapou
a orientovat se v krajině. Na určitém
území jsou rozmístěny tzv. kontroly
(lampiónky), které jsou označeny
v mapě. Před startem dostane každý
závodník mapu a kontrolní kartu,
do které zaznamenává dosažení
jednotlivých kontrol.

Cílem závodníků je najít všechny
kontroly a vrátit se, co nejrychleji
do cíle.
Závodu se zúčastnilo bezmála 30
dospělých i dětských závodníků,
a to místních nadšenců i přespolních
profesionálů. O to větší radost byla,
když první místa ve třech ze čtyř
kategorií obsadili běžci z řad místních
občanů. Kromě hlavního závodu byl
uspořádán i miniorienťáček pro děti
do 9 let. K dispozici byly doprovodné
sportovní atrakce a vynikající občerstvení pro závodníky i jejich fanoušky.
I přes mrazivé počasí tak byla atmosféra přátelsky hřejivá a nesla se
v duchu sportovní fair play. Proto
považujeme uspořádání tohoto ročníku
chlumčanského orienťáku za zahájení
tradice běžeckých závodů v naší obci.
Příští rok se na vás budeme těšit.

Přednost zprava
platí
Připomínáme všem občanům
nutnost dodržování pravidla
pravé ruky, tedy přednosti
pro vozidla jedoucí zprava.
Toto pravidlo platí na všech
křižovatkách v obci, u nichž
není tato přednost určena
dopravním značením.

				wk

Fotbalisté mají
podzimní jistotu
Fotbalisté FK Chlumčany B
(3. A třída) poslední podzimní
zápas vyhráli v pozici favorita na
půdě SK Cítoliby B poměrem 4:2
a přezimují do dubna, kdy soutěž
pokračuje, na solidním 4. místě.
Skvělého individuálního výsledku během
podzimu dosáhl Jaroslav Francl, který
je se 14 vstřelenými brankami těsně
na druhém místě v soutěžní tabulce
střelců. Jen je škoda, že ostatní hráči
týmu nedoplňují střelecký potenciál
klubu tak intezivně jako tento kanonýr.
Doufejme, že vzrůstající forma před
zimní přestávkou chlumčanským fotbalistům nezamrzne, neboť je na jaře čeká
ostrý start proti lídrovi soutěže, a navíc
na jeho půdě.
Fotbalové „áčko“ SK FK Chlumčany
(1. B třída) se před zimní pauzou
zahřálo devastující výhrou 15:0 nad
outsiderem TJ Kopisty. Pět branek
v tomto zápase vstřelil Michal Košín
a symbolicky orámoval začátek a hlavně
závěr tohoto téměř exhibičního zápasu,
čímž si podzimní střelecký účet vylepšil
na 12 vstřelených gólů. Na jaře však
první chlumčanský tým čeká tvrdá práce:
s 21 body jistí 10. pozici soutěže a musí
do jarních zápasů vstoupit hlavně
zodpovědně zejména v domácích
zápasech.
Držíme našim „reprezentantům“ palce.
				wl
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Vánoční tradice
V českých zemích je nespočet
adventních a vánočních tradic.
Mezi nejznámější bezesporu patří
stavění betlémů. Tuto tradici zahájil
již ve 13. století František z Assissi,
který v roce 1223 připravil pro
účastníky půlnoční mše v italské
obci Greccio živé jesličky s oslíkem
a volem.
První český betlém vystavěli pražští
jezuité v polovině 16. století, kteří
se zasloužili o šíření tohoto zvyku
po celé zemi. Marie Terezie stavbu
betlémů zakázala a díky tomu začaly
vznikat malé nenápadné jesličky ukryté
v domácnostech, kde se dal zákaz velice
těžko kontrolovat. Takto se tradice
dochovala až do současnosti a dnes má
stovky podob. Např. v minulých letech
jsme mohli obdivovat slámový betlém
v životní velikosti postavený na točně
ve Vlčí.
Další neodmyslitelnou tradicí českých
Vánoc je bezesporu zdobený
stromeček. Původně pohanský obřad
oslavy bohyně slunce byl během staletí
„překován“ k obrazu katolické víry.
První zmínka o vánočním stromu jako

Krámek
u Šťastných
Celý život žiji v Chlumčanech
a ve Vlčí. Můj děda byl pekařem
a prodejcem pečiva v Chlumčanech,
babička byla šikovná na nejrůznější
ruční práce. Maminka je pracovitá
a šikovná hospodyně, táta byl
zručným kutilem a jeho koníčkem
bylo včelaření. Je tedy zřejmé,
že jsem po každém z nich dostala
něco do vínku.
Vždy mě bavily ruční práce a výroba
všeho možného, co mně padlo do oka.
Spolu s manželem včelaříme a první
myšlenka byla prodávat med od našich
včelek. Postupem času jsem si pořídila
vyšívací stroj a začala vyšívat trička pro
rodinu a časem i pro jiné.
Vyšívání patří mezi nejoblíbenější
způsoby aplikace motivu na textil.

křesťanského zvyku pochází
z německých Brém v roce 1520 a první
známý český strom byl k vidění v roce
1812 v Praze. Vánoční stromky jak je
známe dnes, jsou následovníky takzvané
chvojky, která měla zabránit mrtvým
zaujmout místo u slavnostního stolu.
Jednalo se o jedlovou větev zdobenou
sladkostmi a zavěšenou u vchodových
dveří chalupy. Tato tradice nabyla
takové obliby, že si dnes už Štědrý
den bez vánočního stromečku umí
představit jen málokdo.
Zdroj: https://www.biskupstvi.cz/2014-12-03betlemy-jejich-puvod-a-historie

				

Výšivka je oblíbenou metodou aplikace
hlavně pro její reprezentativnější vzhled
a vysokou odolnost. Nejčastěji vyšívám
na trička, mikiny, polokošile, stále častěji
realizuji také reklamní výšivky na ručníky
apod. Aplikace výšivky není vhodná
na příliš tenké nebo pružné elastické
materiály. Dalším předpokladem pro
kvalitní výsledek je samotný motiv,
u něhož je třeba zachovat minimální
tloušťku linky 1 mm.
V dnešní době nabízím výšivky na
přání podle návrhů či přání zákazníka.
V mém obchůdku najdete originální
dárky i účelové zboží. Dále je možné
zakoupit kvalitní medy, medovinu
a výrobky ze včelího vosku. V prodeji
mám prozatím i 40 druhů koření.
Nabídku mého zboží v supermarketech
nenajdete.
Těším se na vás vždy ve čtvrtek
od 16.00 do 18.00 (po dohodě také
na čísle 770119710) na adrese Vlčí 70.
		
Romana Šťastná

MŠ a nový
školní rok
Začal nový školní rok 2021/2022, mateřská škola má naplněnou kapacitu 25 dětí. Některé
děti budou nastupovat po dovršení věku 3 let. Máme aktualizovaný Školní vzdělávací
program s názvem Celý rok v pohádce a těšíme se na klidný školní rok plný nápadů,
her a radosti z každého dne. Ale už v říjnu nastal první problém. Mateřská škola byla KHS
Ústeckého kraje uzavřena na dobu 14 dnů. Rozjely jsme distanční vzdělávání pro děti
s povinným předškolním vzděláváním. V letošním školním roce máme 10 dětí předškoláků.
Distančně vzděláváme děti formou pracovních listů, ale nezapomínáme ani na ostatní děti.
Se všemi dětmi a jejich rodiči jsme v této nelehké době v kontaktu přes WhatsApp.
I přes toto náročné vzdělávání se nám i dětem daří. Děkujeme rodičům za vzornou
spolupráci a přejeme si, aby ten nový rok 2022 byl mnohem zdravější, abychom mohli
navštívit Divadlo J. Vrchlického v Lounech, jezdit na plavání do „Bubliny“ v Postoloprtech
a abychom se nebáli dělat věci, které máme rádi.				
is
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