Dotace 4,9 mil. Kč
Názor občana

XII/2020

Kultura 2020
Osudy našich hrdinů

Slovo starosty
k ČOV

Na úvod
Na přelomu října a listopadu jsme měli
možnost účastnit se ankety spojené
s tvorbou Strategického plánu rozvoje
obcí Chlumčany a Vlčí. Takový Plán
bývá obvykle zpracován na období
sedmi, deseti, někdy i více let, a je
důležitým dokumentem pro dlouho
dobé plánování investic a činnosti
zastupitelstva. Výsledky ankety byly
zveřejněny na stránkách obce a budou
rovněž součástí finálního Plánu. Krátce
však můžeme i zde prozradit, že naši
občané očekávají více možností ke
kulturnímu vyžití a že nám všem leží na
srdci kvalita životního prostředí v našem
okolí. Snad se poté k našim domovům
vrátí více takových krasavců, jakými je
ledňáček vyfocený nedaleko naší obce.
Plnění strategických úkolů je přímo

závislé na výši finančních prostředků,
kterými obec disponuje, ideálně bez
nutnosti zadlužení obecního rozpočtu.
Důležitým zdrojem financování jsou
dotační programy, jejichž aktivitní
vyhledávání je rovněž součástí strategie obce. Věříme, že i v současné
ekonomicky nejisté době najdeme
dostatek prostředků pro řešení nejpalčivějších problémů, ke kterým nás
i další zastupitele v budoucnosti bude
tento Plán zavazovat. Každopádně vás
s konečnou podobou tohoto Plánu
před jeho zveřejněním v dohledné
době seznámíme.
Do závěru roku vám všem přejeme
šťastné a veselé Vánoce a pro příští rok
především pevné zdraví!
Zastupitelstvo obce

1

V polovině tohoto roku byl zahájen
zkušební provoz Čistírny odpadních
vod (ČOV) a přečerpávací stanice
číslo 1 (ČS 1). Tyto práce zajišťuje
dodavatelská firma BMTO Liberec.
K tomuto zkušebnímu provozu jsme
nechali proškolit dva pracovníky
obsluhy, kteří se podílejí na případných
opravách a výpadcích. Do tohoto
zkušebního provozu byli napojeni
občané Chlumčan a část Vlčí, konkrétně ti občané, kteří se již napojili
na novou kanalizaci. Řada dalších
rodinných domů bude napojena
průběžně, až se postaví další dvě
čerpací stanice, a to ve Vlčí u kapličky
a v dolní části tzv. Zlaté uličky v Chlumčanech. O tomto napojení budou
občané včas informování. Již při
zkušebním provozu však zjišťujeme,
že občané nejsou disciplinovaní
a v koši ČS 1 jsme našli dámské vložky,
pracovní rukavici a hadr na vytírání.
To bylo také příčinou jedné z poruch,
kdy se tento předmět namotal na
čerpadlo a vyřadil jej z provozu.
Ohledně stavebních prací jsme
v předstihu. Zbývá dokončit jmenované
dvě čerpačky, které jsou již umístěny,
ale nejsou vybaveny technologií.
Dále se v těchto dnech dokončují
poslední kanalizační přípojky.
V jarních měsících r. 2021 je naplá
nováno opravit komunikace v místě
výkopu a podle financí popřípadě
zrekonstruovat celou ulici.

Finanční situace
obce Chlumčany
a Vlčí
V obci probíhá realizace asi největší
plánované investice za posledních pár
desetiletí, a to je výstavba kanalizace
a čističky odpadních vod. Tato akce
je nejen z hlediska výdajů pro obecní
rozpočet velmi náročná, a navíc v prů‑
běhu její realizace byly nutné některé
změny oproti původnímu projektu.
Důležité ale je, že zatím nedošlo
vzhledem k plánovaným výdajům
k výraznějšímu navýšení nákladů
na tuto realizaci.
Stavba je spolufinancována ze Státního
fondu životního prostředí, kdy platby
jsou na účet obce poukazovány
bohužel někdy až se čtyřměsíčním
zpožděním. Z tohoto důvodu se obec
rozhodla pro zajištění dostatečných
finančních prostředků pro průběžné
financování investice a proběhlo
jednání s Komerční bankou v Lounech
o možnostech čerpat v případě potřeby
finanční prostředky z překlenovacího
úvěru. Zatím ale k této potřebě nedošlo,
protože jsme navíc podali žádost na
Krajský úřad Ústeckého kraje o další
dotaci na stavbu, byli jsme úspěšní
a obdrželi dalších 4,9 milionu Kč.
Vše jde tedy podle plánu a finanční
prostředky na tuto akci jsou zajištěny.
V souvislosti s pandemií nemoci
Covid 19 se často v médiích mluví
o snížení daňových příjmů obcí, kdy
vláda rozhodla o změně v rozdělování
prostředků obcím. Nicméně na
druhou stranu vláda poskytuje určité
kompenzace, a i naší obci již přišla
mimořádná finanční podpora ze
státního rozpočtu. Obec se snaží
hospodařit odpovědně a efektivně.
Společně bychom rádi připravili další
projekty, které bychom následně mohli
v budoucnu realizovat.
				tm

4,9 mil. Kč
jsme získali pro obec navíc
z krajských dotací

Názor občana
Abychom dali občanům možnost vyjádřit se v Občasníku k dění v obci, zavedli jsme
nově tuto rubriku. Jako první svůj názor vyjádřil někdejší starosta, pan Zdeněk
Topič. Jeho názor přinášíme níže. K řadě jeho podnětů najdete odpověď již v tomto
Občasníku, případně na webu obce.

„

V rybníku Žabinec je prováděna „týdenní
údržba“ formou vyčištění spadaného listí
u česla. Ostatní napadané věci jsou
v rybníku asi ponechány pro úklid
hastrmanovi (tedy např. jedna větev byla
po 1,5 letech vytažena). Okolí rybníka
neudržované. Proč v okolních obcích lze
mít okolí rybníků upravené? Jednou ročně
„údržba“ zahrnuje řezání hezké solitérní
okrasné vrby u autobusové zastávky.
Byla by hezká i bez řezání.

Kde naopak chybí prořezávání stromů,
jsou neudržované (obcí vysázené)
stromy u polní cesty Vlčí – Nový rybník.
K problematice hospodaření s vodou
patří otázka neudržovaných potoků Smolnického, Cítolibského a Slatinského.
Vizitkou obce je příjezd do obce tvořený
obrovskou depónií výkopových materiálů
z výstavby kanalizace – komunikace
Cítoliby – Černčice.

“

Zkapacitnění
stávající dvoupruhové silnice

Poničení
okrasných
stromků

Stavba „D7 Chlumčany, zkapacitnění“
je součástí souboru staveb zkapa‑
citnění stávající dvoupruhové silnice
I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7.

Vážení spoluobčané a milovníci
dřevin a přírody. To, že mají stromy
klíčový význam pro kvalitu života
lidí, jsme již psali v minulých číslech
Občasníku. Je důležité si ještě ujasnit,
že všechny dřeviny (včetně ovocných
a náletových) jsou chráněny zákonem
o ochraně přírody a krajiny před
poškozováním a ničením.

Návrhové prvky D7 jsou dle požadavku
objednatele upraveny tak, aby odpo
vídaly rychlosti alespoň 120 km/hod.
Protože je stavba situována výhradně
v extravilánu, nejsou nutné žádné
demolice stávajících pozemních
objektů. Před dokončením stavby
se provedou vegetační úpravy
a rekultivace všech dočasných záborů
včetně zrušených komunikací. Realizace
stavby je rozvržena do tří etap tak, aby
během výstavby nebylo nutné budovat
provizorní objížďky. Již počátkem února
2020 vybralo ŘSD firmu, která provedla
vykácení vzrostlé zeleně.
Za vykácenou zeleň bude provedena
adekvátní náhradní výsadba. V našich
obcích bude nově vysazeno 500 kusů
listnatých a převážně ovocných dřevin.
Dne 29. 6. 2020 bylo vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Kvůli doplňujícím dotazům došlo
k opětovnému posunu termínu pro
podání nabídek cca do poloviny
prosince 2020. O dalších činnostech
v souvislosti s touto stavbou vás
budeme průběžně informovat.
				kd
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Naším hlavním zájmem je ochrana
stávajících dřevin a výsadba nových.
Bohužel Komise životního prostředí
obdržela podnět, který upozorňuje na
poničení třech okrasných dřevin, které
jsou ve vlastnictví obce Chlumčany.
Neznámý pachatel uřízl hlavní terminály
těchto dřevin. Jaký měl viník důvod,
zatím nevíme. Je nepochopitelné,
že se v dnešní době najde člověk,
který je takového činu schopný.
Dřeviny rostou na „dolním kruháku“
vedle rodinného domu pana Vernera
nedaleko informační tabule s výhledem
na České středohoří. Tímto vás tedy
žádáme o případné poskytnutí informací
vedoucích k dopadení pachatele.
Podnět byl předán k řešení kompe
tentnímu obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností MěÚ Louny –
odboru životního prostředí. Orgán
ochrany přírody může uložit dle výše
citovaného zákona za tento přestupek
pokutu ve výši do 20 tis. Kč.
				kd

Kultura
v roce 2020
Rok 2020 byl v mnoha ohledech pro
všechny z nás velice náročný a těžká
zkouška v podobě pandemie SARSCoV-2 známější pod názvem „Covid-19“
zasáhla všechny oblasti běžného života.
Plán kulturních a společenských akcí
sestavený kulturní komisí vzal za své
již v jarních měsících. Jedinou pláno
vanou akcí byl turnaj v táhlovém hokeji,
o němž vám přineslo informace minulé
číslo Občasníku. Jak jsme avizovali,
letní činnost kulturní komise se nesla
v duchu improvizace, a proto jsme po
uvolnění opatření narychlo, počátkem
letních prázdnin, zorganizovali „Setkání
pod širým nebem“.
Možnost společně strávit odpoledne
a večer s hudbou a občerstvením využili
mnozí z vás. Objednaný skákací hrad
byl po celou dobu akce v obležení
a svým obléhatelům snad alespoň
částečně nahradil oslavy dětského dne.
Skupina „Bízabend“ vytvořila příjemnou
atmosféru do pozdních nočních hodin.

Francouzské vánoční poleno
Milým hostem letního foodfestivalu byl také zahraniční host z Francie, Chris.
Abychom navázali na letní kulinářské delikatesy, zeptali jsme se ho, čím si Francouzi
tradičně zpestřují Vánoce. Každý kraj ve Francii má jiné zvyky, nicméně ve všech
krajích najdete na vánoční tabuli tradiční vánoční poleno. V přípravě tohoto dezertu
dokonce soutěží nejlepší francouzští cukráři a výsledky jsou skutečně neuvěřitelné.
Pokud byste si chtěli i vy zpestřit štědrovečerní tabuli tímto cukrářským výtvorem,
vyzkoušejte např. recept, který jsme vám dali také na stránky obce.
Dobrou chuť a sladké Vánoce!
									wl

Již během tohoto večera se zrodil
nápad na druhou letní akci. Tou byl
srpnový food festival. Oslava domácích
pochoutek proběhla 8. srpna. Parný
letní den nebyl pro takový typ akce
ideální, navzdory tomu a hlavně díky
podpoře dobrovolníků, kteří ochotně
připravili své speciality a pomáhali
s přípravou prostor u srubu, se akce
vydařila. Skvělý hudební program
zajistila Zuzka Sochrová z Vlčí. Zázemí
v podobě stanů s posezením poskytla
firma “Vybavsenaparty.cz” manželů
Vilhelmových. Děkujeme vám všem,
kteří jste pomáhali při přípravách
a svou snahou zabránili stagnaci
společenského života v našich obcích.
				fm

Plán kulturních
akcí pro rok 2021
V případě, že nás nebudou limitovat
omezení spojená s pandemií, bude
první možností jak strávit společný čas
třetí ročník turnaje v táhlovém hokeji,
pořádaný během února. Další plánované
aktivity a jejich orientační harmonogram
pro vás zveřejníme na stránkách obce
v oddělení „Kulturní komise“.
Nadále platí, že budeme rádi za vaše
podněty, připomínky a názory, které
nám pomohou vytvářet společenský
život dle vašich představ.
		
fm
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Mateřská škola
a rok 2020
Tak jako všichni, tak i mateřská škola
si musela zvykat na slovo Covid 19.
Pandemie, která se začala na jaře
tohoto roku šířit v nás, vzbuzovala
strach. Rodiče si začali nechávat děti
doma, byly nám zrušeny veškeré aktivity,
které jsme měli naplánované, představení
v divadle J. Vrchlického, plavecký kurs
v Postoloprtech, fotografování dětí,
školní výlet i slavnostní besídka na závěr
školního roku. Tato situace byla nová,
pro nás neznámá.
Vzhledem k velmi nízkému počtu
docházejících dětí byla mateřská škola
na konci měsíce března uzavřena.
V polovině května jsme opět obnovili
provoz a věřili, že máme to nejhorší
za sebou. Bohužel, opak je pravdou.
S nástupem nového školního roku se
vše zhoršilo. Po několika týdnech školní
docházky se uzavřely základní školy.
My však pracujeme dál, snažíme se
myslet pozitivně a za mnohem vyšších
hygienických podmínek se snažíme
udržet naší mateřskou školu zdravou.
Snad se nám to podaří.
			
is

Vybav se na párty:
Ivana a Jan
Vilhelmovi
Jsme místní rodinná firma, která
zajišťuje pronájem kompletního párty
vybavení pro soukromé i firemní akce.
Prostřednictvím naší firmy chceme
umožnit všem, aby si mohli uskutečnit
oslavu podle svých představ. Spousta
lidí je omezena financemi nebo pros
torem a musí dělat kompromisy.
Díky naší párty půjčovně si může
každý realizovat akci s minimem
vynaloženého úsilí.

FK Chlumčany
sezóna 2020/2021
Po krátké letní přípravě se fotbalisté
Chlumčan opět vrací do soutěže.
A-tým bude nastupovat v 1. B třídě
Ústeckého kraje a „B“ tým nastoupí
ve 3. třídě Lounského okresu. Obě
mužstva prošla menšími změnami.
Z A-týmu odešel tahoun mužstva
Lukáš Kalous a náhradní brankář
Jan Zika. Tým posílili nově příchozí
hráči Miroslav Longauer a Josef
Pőschl. Trenérem nadále zůstává
Petr Novotný. B-tým neopustil žádný
hráč, naopak dva fotbalisté rozšířili
hráčskou základnu. Jmenovitě Stanislav
Štefka a Tomáš Šámal. Toto mužstvo
nově vede zkušený trenér Petr Maliňák.
Po začátku soutěže bylo jasné, že
A-mužstvo nebude favoritem sezóny.
Prohry střídala vítězství. Častým a zá
sadním problémem byly neproměněné
gólové šance. Po předčasném zakon
čení sezóny, skončilo A-mužstvo na
9. místě. Naopak B-tým vlétl do soutěže
jako hurikán. Vyjma ostudné prohry
ve Vroutku a plichty v Hlubanech,
nepoznal tým hořkost porážky,
a proto mu po právu náleží 1. místo.
Jako předseda klubu si mohu jen přát,
aby nadcházející sezóna byla zahájena
a obě mužstva mohla úspěšně
reprezentovat naší obec.
				vl
na dobrotách z profesionálního grilu,
vypůjčit si pivní sety a před výkyvy
počasí být chráněni v párty stanech.
Pokud chcete udělat z vaší akce něco
skutečně mimořádného, nabízíme
k vypůjčení plně vybavený stylový
FOODTRUCK, se kterým za vámi
kamkoliv rádi dojedeme spolu
s naším kuchařem. Našim zákazníkům
chceme nabídnout komplexní služby,
proto u nás naleznete i e-shop s párty
dekoracemi a vlastní cukrárnu.
Kontaktujte nás na 704 360 370
nebo na info@vybavsenaparty.cz .
				kh

Děti se mohou vyřádit na skákacích
hradech, užít si spoustu zábavy
s výrobníky bublin nebo s našimi
maskoty Minnie a Mickey; na sou
kromých oslavách i větších akcích
zase oceníte možnost pochutnat si

Osudy
našich hrdinů
Mezi vojáky padlými v boji
během světových válek, na které
dvakrát v roce vzpomínáme
položením květin u pomníků
v Chlumčanech a Vlčí je zmíněn
i čet. Václav Šuma nar. 9. 10.
1911. Datum jeho skonu 29. 6.
1945 a poznámka, že zemřel při
výkonu povolání napovídá, že
nezemřel v přímém boji. Válku
přežil, byl pyrotechnikem v
Teplické posádce. Vojáci s jeho
odborností byli bezprostředně
po válce nasazováni při likvidaci
nástražných výbušných zařízení
zbylých po německé armádě.
V mnohých případech tato
zařízení instalovali členové
organizace Werwolf. Jednalo se
o polovojenskou záškodnickou
skupinu vzniklou v roce 1944,
která měla za úkol provádět
rozsáhlou sabotážní činnost
na území, o která ustupující
německá armáda přišla.
Výcvikové středisko Werwolfů
bylo na zámku v Krásném
Březně a na celém území třetí
říše měli vybudovanou síť
tajných skladišť se zásobou
prostředků pro svoje aktivity.
V pátek, 29. 6. 1945 v ranních
hodinách, byl četař Šuma
povolán do Teplic- Šanova
k deaktivaci nastražené miny.
Ta bohužel při manipulaci,
kolem 9:45 hodin vybuchla a
chlumčanského rodáka na místě
usmrtila. Při vyšetřování nebylo
v tomto konkrétním případě
prokázáno, že odpovědnost
za nastražení miny nesou
Werwolfové. To ovšem nemění
nic na faktu, že četař Václav
Šuma zemřel při snaze chránit
životy druhých, a to z něj navždy
dělá hrdinu. Čest jeho památce.
Zdroj: Historik Petr Blahut, wikipedia.
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