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Číslo : 3/2009 (prosinec 2009)
Slovo úvodem :
Vážení obyvatelé Chluman,
s blížícím se koncem roku 2009 bych Vám chtěla jménem celého zastupitelstva popřát mnoho štěstí, zdraví a vše
nejlepší do nového roku 2010.
Rok 2009 byl pro Chlumany rokem vcelku úspěšným. Podařilo se nám i přes celosvětovou finanční krizi, která má na
rozpočet měst a obcí obrovský dopad, zrealizovat celou řadu akcí pro rozkvět Chluman.

To, že naše společná snaha o zlepšení Chluman jde správným směrem, ukázalo ocenění v soutěži Vesnice roku 2009,
kterého si já sama nesmírně vážím, a chtěla bych Vám touto cestou za Vaši pomoc, při získání tohoto ocenění,
poděkovat.
Ivana Vlková , starostka

V dnešním Chlumanském občasníku naleznete :
−

projekty, které byly v letošním roce 2009 realizovány

−

projekty, které se chystají na rok 2010

−

společenské a kulturní akce v roce 2010

−

úprava koryta Chlumanského potoka

−

statistika odpadů za rok 2009

−

sloupek hasičů SDH Chlumany

−

vandalismus v naší obci

−

mateřská školka

−

připomínáme

−

anketa spokojenosti

−

květinové Chlumany

−

zpátky do minulosti

−

významná jubilea a narozené děti
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Projekty 2009
Projekty 2009
Název projektu

Způsob financování

Podíl(%)

Územní plán 1. + 2. fáze

Obec

100%

Sociální oblast – donáška obědů

Obec

100%

Kaplička nasvícení

Obec

100%

Kaplička – nové židle

Obec

100%

Květinové Chlumany

Obec

100%

Sportovní a kulturní akce

Obec

100%

Oprava hasičské zbrojnice

Obec

100%

Konopická

Obec + Ministerstvo kultury

90% + 10%

Historické cebtrum obce

Obec + Jihočeský kraj

40% + 60%

Úroky úvěru

Obec + Jihočeský kraj

40% + 60%

Revitalizace rybníka

Obec + Ministerstvo životního prostředí

10% + 90%

Pasport komunikací

Obec + Jihočeský kraj

40% + 60%

Ozelenění COV

Podáno v rámci programu Leader

neúspěšné

Zázemí aktivity

Podáno v rámci programu Leader

neúspěšné

Dětské hřiště

Nepodpořeno nadací ČEZ

neúspěšné

Kaplička – oprava elektroinstalace a oprava

Nepodpořeno Minist. pro místní rozvoj.

výmalby

neúspěšné

Hasičská zbrojnice

Realizováno vlastními prostředky

neúspěšné

Konopická

Nepodpořeno Nadace VIA a Jihočeský kraj

neúspěšné

Vandalismus a další nešvary
Bohužel jsme se v roce 2009 v obci setkali s narůstajícím vandalismem. Poškození věcí v majetku obce ( rozbití obou
autobusových zastávek (náves i na „Kocandě), ničení obecního mobiliáře (laviček a košů), poškození fasády u hospody,
rozšlapání kytek v betonových truhlících) a jejich následná oprava zbytečně odčerpávají z obecního rozpočtu peníze,
které by mohly být využity na prospěšnější věci.
Byli bychom rádi, kdybyste nebyli k poškozování věcí lhostejní, a pomohli nám v boji s vandalismem.
Dalším dlouho diskutovaným nešvarem je volné pobíhání psů po obci. Snažili jsme se v minulosti na tento problém

upozornit majitele psů, bohužel marně. Existuje obecní vyhláška, která stanovuje podmínky pohybu psů v obci.

Z tohoto důvodu upozorňuje majitele psů, že od ledna 2010 bude volného pobíhání psů po obci řešeno následujícím
způsobem :

- volný pohyb psa bude zdokumetován a následně bude odeslán podnět na Městský úřad Prachatice, odbor vnitřních
věcí/přestupkové oddělení

Přestupek bude s majitelem psa řešen následně na Městském úřadě v Prachaticích.
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Zpátky do minulosti
Z pamětní kroniky obce Chlumany :

„Usnesení obecního zastupitelstva, ze dne 14 ledna 1923 byl
jsem já Martin Filip,
chalupník číslo 11. v Chlumanech, ustanoven prvním kronikářem
zdejší obce. Funkce této ujal jsem se dnes 30. ledna 1923.
Jsem zdejší rodák. Narodil jsem se dne 21. října 1883. Školu
jsem vychodil obecnou 6 třídní ve Vlachově Březí.
Aby některé významné události, nepřisly v zapomenutí, které se
staly před mnoha léty, rozhodl jsem se co mě bude možno zjistit,
sem vepsati.
Staří pamětný hospodáři: Tomáš Lád čís. 13, Martin Kotrc čís.
38. a Josef Hlávka čís. 4. byly mě v tom nápomocni.“
… stejně tak jako p. Martin Filip před více než 80lety se snažil vrátit do historie naší obce, by jsme se chtěli i my

poohlédnout zpět a zavzpomínat na to, jaké to tady u nás kdysi bylo. Proto jsme se rozhodli uspořádat výstavu starých
i méně starých fotografií, tématicky zaměřených na Chlumany a okolí, ale také na žijící či dávno zemřelé obyvatele a
rodáky naší obce.

Tímto bychom chtěli všechny obyvatele obce poprosit o zapůjčení fotografií či jiných zajímavých listin a

dokumentů, abychom se mohli o svůj pohled do historie podělit i se svými sousedy a známými. Součástí výstavy bude
zároveň soutěž o nejzajímavější exponát ve sbírce, který bude odměněn hodnotnou cenou.
Všechny zapůjčené dokumenty a fotografie budou bez poškození vráceny majitelům a v případě požádání budou
vystavovány jen kopie.
Předem děkujeme za pomoc při naší krátké cestě do minulosti a věříme že se každý kdo bude moci rád zúčastní.

Zastupitelstvo obce Chlumany.
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Kulturní a společenské akce 2010
Na rok 2010 připravujeme následující akce :
−

Šumavská liga žen a dívek v šipkách

−

masopust

−

karneval pro děti

−

Josefovská zábava

−

divadlo pro děti i dospělé

−

velikonoční dílna

−

stavění máje

−

lampionový průvod

−

Den dětí

−

Den pro celou rodinu

−

Netradičně tradiční venkovský podzim

−

dušičková a podzimní vazba

−

adventní vazba

−

fotbalový turnaj

−

rozsvícení vánočního stromu

−

veřejné schůze

−

vítání občánků

−

posezení pro seniory

−

hasičská zábava

Další nápady Vás - obyvatel Chluman - rádi uvítáme v rámci Ankety spokojenosti.

Úprava koryta Chlumanského potoka
Naše tříleté jednání se Zemědělskou a vodohospodářskou správou v Prachaticích, ohledně úpravy koryta
Chlumanského potoka ,dospěla ke zdárnému konci !!!

Dne 25.11.2009 proběhlo na obecním úřadě v Chlumanech jednání se zástupci ZVHS a projekční firmou Ekoservis
České Budějovice, na kterém byl prezentován projekt úpravy koryta v obci v délce zhruba 500m.
Počátek : od můstku mezi Marešů a Půbalů; Konec : cca 1 m za pozemkem Jana Harvalíka.

Koryto potoka bude v jeho celé délce otevřeno, vydlážděno kameny a zkapacitněno na průtok Q100 tak, aby již

nedocházelo při vydatnějších přívalových deštích k zatopení vsi a ohrožení obyvatel. Přípravné fáze budou trvat zhruba
1,5 roku. Realizace (včetně dokončení) je plánována na rok 2012.
Jelikož bude koryto kvůli zlepšení průtoku a odtoku vody a hlavně z důvodu bezpečnosti po celé délce otevřeno, bude
mít úprava koryta vliv na změnu nájemních smluv k obecním pozemkům, a to především u bytovek č.p. 78 a 77, kde
jsou pozemky využívány jako zahrádky.

S každým z nájemníků bude tato situace řešena samostatně na základě zákresu nového koryta v projektové
dokumentaci, a to při obnově nájemních smluv, které končí v převážné většině k 31.12.2010.
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Komunání a tříděný odpad 2009
Celkový přehled za 1. - 3. Q rok 2009
Komodita

Náklady na likdvidaci za 1. – 3. Q rok 2009

Množství (kg)

Papír

4.350

Plast

3.190

Sklo bílé

1.350

Sklo barevné

1.350

Kov

3.670

Nápojový karton

32

Komunální odpad

28.920

Nebezpečný odpad

Komodita

Náklady (kč)

Papír
Plast

Sklo bílé

52.000

Sklo barevné
Nápojový karton
Kov

0

Komunální odpad
Nebezpečný odpad

4.620

CELKEM

92.965
15.000
159.965

Za 1. -3. Q 2009 jsme vyvezli 1855 Ks popelnic. Naše Obec Chlumany je také zařazena v systému Ekonom – na
základě výkazů o třídění dostáváme každé čtvrtletí finanční odměnu – za 1. až 3. Q 2009 to je částka – 25.000 Kč

Ekonom pořádá pro obce i soutěž v třídění odpadů - v krajské soutěži v kategorii obcí do 499 obyvatel – Chlumany
obsadily v letošním roce krásné 60. místo ze 347 obcí – děkujeme všem obyvatelům, kteří třídí odpad !!!

Soutěž obcí – ekonom - „my třídit umíme“

Celkem obcí v dané
kategorii

Umístění obce Chlumany

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

316

330

347

185.

80.

60.

Za 1. až 3. Q roku 2009 jsme vytřídili průměrně 31 kg na 1 obyvatele a v průměru jsme vyprodukovali 87kg
komunálního odpadu na 1 obyvatele Chluman.

Informace ke správnému třídění odpadů nalezne v příloze tohoto Chlumanského zpravodaje.

Náklady na likvidaci odpadů za 1. – 3. Q rok 2009
Předpokládané náklady na likvidaci všech odpadů rok 2009 –

- 215.000 Kč

Předpokládaný zisk z poplatků (obyvatelé, rekreanti,firmy) za rok 2009

+180.000 Kč

Předpokládané náklady na ostatní–např. nákup popelnic rok 2009-12-07
Předpokládaná finanční zisk od Ekonom za rok 2009 –

-10.000 Kč

+ 30.000 Kč

Předpokládaný rozdíl za rok 2009 cca 15.000 – 20.000 Kč

Rozdíl bude uhrazen z rozpočtu obce. Konečné výsledky roku 2009 budou upřesněny v dalším zpravodaji.
Michaela Jůzková

Poslední svoz komunálního odpadu v roce 2009 proběhne v úterý 29.12.09
Následující svoz komunálního odpadu proběhne v pátek 15.1.2010.
V pátek 1.1.2010 nebude odpad odvezen
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Sloupek hasičů SHD Chlumany :
Výbor SDH Chlumany oznamuje svým členům, že výroční hasičská schůze se koná 15.1.20.10 od 1800 hodin v místním
hostinci. Po skončení schůze nám k poslechu i tanci zahraje kapela p. Fridricha a spol.

Tak jako každý rok máme i letos v plánu pořádat tradiční masopust a to dne 13.2.2010. Masopustním veselím nás

bude doprovázet kapela Přenos. Tímto všechny srdečně zveme. Další podrobnosti budou domluveny na výroční schůzi.
V letošním roce se nám podařilo formou dotace zajistit pro družstvo zasahující u požáru zásahové oblečení včetně
obuvi (tj. zásahová bunda, montérky a bezpečnostní obuv). Věci jsou k dispozici v hasičárně a je možno je využít

v případě nutnosti. Dále jsme zajistili přeložení el. osvětlení na hasičské zbrojnici a provedli kompletní opravu fasády
hasičárny včetně nátěru vrat a sirény. Takže je vše jako nové.

Upozornění : Pokud někdo bude chtít pálit klestí v lese, musí to nahlásit na tel.číslo : 950 230 111 (POZOR toto číslo
je nové). V případě nenahlášení se vystavujete riziku, že zaplatíte případný výjezd zásahové jednotky.

UPOZORNĚNÍ NA ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ : SDH Chlumany upozorňuje na dodržování lhůty
pro čištění komínů, a to minimálně 2x do roka. Při nedodržení těchto termínů může dojít

k zahoření komína a následnému požáru. Číslo na kominíka : 733 663 793 - pan Beneš.
Zapsal starosta SDH Chlumany p. J. Brouček

Mateřská školka:
Život v naší školičce v roce 2009
Hned po Novém roce jsme se v naší krásné, barevné školičce pustili s chutí do práce.Celou zimu jsme se starali o lesní
zvířátka ,nosili jsme jim seno, kaštany a jablíčka do krmelce .

Ve spolupráci s Obcí Chlumany jsme se zúčastnili těchto akcí: O Masopustu naše mateřská škola pořádala tradiční

dětský karneval .Na MDD jsme si zahráli „Stopovačku“, pod názvem Pohádkový les, opekli jsme si buřtíky a naše děti
přespaly ve školce . Na konci šk. roku jsme se zúčastnili soutěže, „Květinové Chlumany“ tím, že jsme vyrobili květiny

netradičními technikami a jimi vyzdobili altánek na zahradě. V říjnu jsme společně se seniory oslavili jejich svátek, užili
jsme si „tradičního podzimu“ v Chlumanech. V listopadu naše děti svým zpěvem přivítaly nové občánky Chluman a již
tradičně svým vystoupením přivítaly Advent. Rok 2009 zakončíme Vánoční pohádkou, kterou nám do chlumanské

hospůdky 19.prosince přijede zahrát divadélko „Zvoneček“. Na toto představení srdečně zveme všechny malé s rodiči i
prarodiči.

Ani naše školička nezahálela. Na jaře jsme navštívili při akci otevřených dveří „Záchranáře“ prachatického okresu.

Připravili jsme besídku pro maminky ke „Dni matek“, vyrobili jsme maminkám krásnou květinovou vazbu za pomoci
paní Hanky Milotové, obyvatelky naší vsi. Zúčastnily jsme se olympijských her pro MŠ Jihočeského kraje. A na konci

školního roku společně s kamarády z mateřské školy Lažiště jsme vyjeli na školní výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad
Vltavou. Po celý školní rok jsme také navštěvovali kamarády v mateřské škole Vlachovo Březí a společně s nimi
sledovali divadelní představení divadélka „Zvoneček“.

Po odpočinku, po letních prázdninách, jsme se pustili s chutí do práce. V září jsme si s paní Milotovou připravili krásné
klobouky na náš první „Kloboukový bál”, na který jsme pozvali opět všechny chlumanské děti. V říjnu jsme vyjeli na

výlet do našeho okresního města a prohlédli jsme si muzea. Po účasti na akcích společných s obecním úřadem,jsme

naší školičku proměnili v peklo a do něho pozvali rodiče na „Čertovskou besídku“ a teď už se těšíme na Vánoce a na
dárečky, na povídání si s paní knihovnicí v knihovně, připravování vánočních dárečků s paní Milotovou. Celý rok jsme si

krásně užili a již se těšíme na nový rok 2010. Rodiče našich dětí nám po celý rok pomáhali, většina z nich se zúčastnila
všech akcí naší školy a za jejich spolupráci jim moc děkujeme.
A na konec, tohoto pro nás úspěšného roku , přejeme všem obyvatelům Chluman krásné Vánoční svátky ,mnoho
zdraví a pohody v dalším roce 2010.
Za mateřskou školku Marie Chromá , Lenka Čužnová
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Květinové Chlumany :
Na veřejné schůzi 13. listopadu byly vyhlášeny výsledky soutěže „Květinové Chlumany“ pro rok 2009.

Pro ty, kteří neměli možnost se veřejné schůze zúčastnit a kteří nemají možnost podívat se na internetové
stránky Chluman, přinášíme výsledky :
V soutěži byly vyhlášeny tři kategorie :
1.nejhezčí okno/okna :

2. nejhezčí předzahrádka :

1.místo : Pomijovi, Chlumany 88

1.místo : Marie Chánová, Chlumany 73

2.místo : Jakšovi, Chlumany 40

2.místo : Čužnovi, Chlumany 94

3.místo : Bízkovi ml., Chlumany 77

3.místo : Koubovi, Chlumany 43

3.výtvarná soutěž pro děti s námětem „květiny“ :

- zvláštní cena :

1.místo : Mateřská škola Chlumany

Anna Oušková, Chlumany 78

2.-3.místo : J.Čužna, V.Kotrcová, J.Jůzek, M.Jůzková, T.Předotová

Pro rok 2010 navrhla komise úpravu pravidel, a to následovně :
-

ti, kteří se v roce 2009 umístili v soutěži na prvních třech místech, nebudou v roce 2010 hodnoceni a do

soutěže budou zařazeni opět v roce 2011

Naše spolupráce se zahradnictvím ve Stříži bude pokračovat i v příštím roce a rádi bychom opět pro obyvatele
Chluman domluvili v zahradnictví výhodnější nákup balkonových květin a trvalek.

Projekty 2010
Přinášíme přehled akcí plánovaných na rok 2010.
Z důvodu snížení daňových příjmů v roce 2010, a to až na úroveň příjmů roku 2007, budeme připravované akce
realizovat takřka pouze v případě získání dotace na danou akci.

Projekty 2010
Název projektu

Způsob financování

Podíl (%)

Tvorba územního plánu

Obec + Jihočeský kraj

Ozelenění Centra občanské vybavenosti

Obec + SZIF/program LEADER

29% + 71%

Zázemí pro společenské a kulturní akce

Obec + SZIF/program LEADER

29% + 71%

Kanalizace „Papšák“ – I. Etapa

Obec + Jihočeský kraj (program POV)

Oprava kapličky (dokončení historického centra

Obec + Jihočeský kraj (program POV)

obce)

50%+50%

20%+80%
20%+80%

Dopravní značení místních komunikací

Obec + Mikroregion

30%+70%

Projekt úpravy okolí rybníka

Obec + Jihočeský kraj

30%+70%

Květinové Chlumany

Obec

100%
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Významná jubilea a narozené děti
Narodili se v roce 2009 :
Eliška Schneedorferová
Jan Harvalík
Vojtěch Jůzek
Markéta Toušková
Karla Sirůčková

Významná životní jubilea v roce 2010 oslaví :
Václav Dejmek (75)
Anežka Dědičová (80)
Jarmila Broučková (85)
Miroslav Dědič (85)
Ferdinand Mareš (85)
Marie Holíková (87)
Jarmila Nováková (87)
Anna Sýkorová (88)
Miloslav Ouředník (89)
Emilie Svobodová (89)
Bohumil Toman (91)

Anketa spokojenosti :
Koncem listopadu byly do všech domácností v Chlumanech doručeny obálky s anketním lístkem Ankety spokojenosti,
která proběhne od 1.12.2009 do 31.1.2010.
V letošním roce je možné anketu vyplnit taktéž na internetových stránkách obce www.chlumany.cz. Pro vstup do
ankety je nutná zadat ID a heslo. Tyto údaje naleznete na anketním lístku.
Vyplněním ankety máte jedinečnou možnost vyjádřit se k dění v obci a práci zastupitelů a ovlivnit tak vývoj obce.
Výsledky ankety budou veřejně prezentovány na jarní veřejné schůzi.

Předem Vám za Vaši účast v anketě děkujeme.
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