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číslo: 2/2008 (prosinec 2008)
Slovo úvodem :

Vážení obyvatelé Chluman,
máme za sebou rok 2008. Z pohledu zastupitelstva to byl rok náročný, plný realizací složitých i méně
složitých projektů. Po roce 2007, kdy jsme převážně mapovali potřeby obce a časově plánovali přípravu
jednotlivých akcí, jsme se v tomto roce věnovali hlavně jejich realizaci.
Samozřejmě není možné všechno udělat najednou. A tak třeba nově otevřený výčep a společenský sál je v
současné době vybaven ještě původním nábytkem, avšak během ledna by měl mít výčep již vybavení nové a pokud
se nám podaří získat dotaci, bude mít i společenský sál v létě nové stoly a židle.
V letošním roce se nám bohužel nepodařilo zrealizovat některé pro obec důležité akce, jako je třeba
pořízení územního plánu. Právě na územní plán bychom se chtěli v roce 2009 roce zaměřit. Bez územního plánu
totiž nemůžeme mimo jiné budovat další stavební parcely pro zájemce. Také kanalizace a výstavba čističky
odpadních vod je pro Chlumany důležitá. V roce 2009 bychom chtěli začít za pomoci grantu s projektovou
dokumentací.
Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za Vaši trpělivost a Vaše podněty i připomínky k naší práci a popřát Vám
mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
Ivana Vlková, starostka

V dnešním Chlumanském občasníku naleznete :
– projekty, které byly v letošním roce 2008 realizovány a spolufinancovány z dotačních titulů
– projekty, které se chystají na příští rok 2009
– společenské a kulturní akce v roce 2009
– CZECH POINT
– statistika odpadů za rok 2007 a 2008
– kvalita vody
– sloupek hasičů SDH Chlumany
– Mateřská školka
– Klubovna obecního úřadu
– Květinové Chlumany
– významná jubilea a narozené děti

Vydává : Obecní úřad Chlumany, 384 22, Chlumany 60
Veškeré připomínky a náměty je možné zaslat na adresu OÚ nebo

obec@chlumany.cz

602328400 .

nebo zavolat na 388329343,

C H L U M A N S K Ý občasník
● www.chlumany.cz ● ročník 1 ● číslo 2 ● prosinec 2008 ● vychází občas ●

Projekty 2008
Co se týče realizovaných akcí v roce 2008, můžeme směle říci, že byl tento rok pro nás velmi úspěšný.
jedinou stinnou stránkou je to, že jsme si na financování přestavby Centra občanské vybavenosti byli nuceni vzít
úvěr ve výši 3.500.000,- Kč, který bude obec splácet do roku 2023. Tento úvěr částečně zatíží obecní finance, ale
bez této investice do opravy celého multifunkčního objektu by nám hrozilo uzavření mateřské školy, zvýšení
nákladů na dílčí opravy objektu, zvýšení nákladů na vytápění.....

Projekty 2008
Název projektu

Způsob financování

Přestavba centra občanské vybavenosti (COV)

Podíl(%)

Obec + Státní zemědělský intervenční fond

46 + 56

Obec + Státní zemědělský intervenční fond

10 + 90

Úprava historického

Obec + Jihočeský kraj

40 + 60

Instalace centrálního měřidla a automatizace dezinfekce vody

Obec + Jihočeský kraj

30 + 70

Oprava autobusových zastávek

Obec + Jihočeský kraj

47 + 53

Nákup vybavení hasičů

Obec + Jihočeský kraj

30 + 70

Oprava techniky – hasiči

Obec + Jihočeský kraj

30 + 70

Zřízení kontaktního místa CZECH POINT

Ministerstvo vnitra

Informační systém obce (Mikroregion Vlachovo Březí)

Obec + Mikroregion

Dostavba garáže a odvodnění

Obec

Výstavba chodníků Draha, nákup mobiliáře (lavičky, koše,
sloupky), digitalizace veřejného rozhlasu

100
30 + 70
100

Projekty 2009
Také na rok 2009 připravuje obec projekty, které se bude snažit financovat nejen z vlastních zdrojů.

Projekty 2009
Název projektu

Způsob financování

Podíl (%)

Tvorba územního plánu

Obec + Jihočeský kraj

50 : 50

Odbahnění rybníka

Obec + státní fond životního prostředí

10 : 90

Ozelenění centra občanské vybavenosti (COV)

Obec + Státní zemědělský intervenční fond

10 : 90

Zázemí pro společenské a kulturní akce

Obec + Státní zemědělský intervenční fond

10 : 90

Konopická

Obec + Ministerstvo kultury

30 : 70

Příprava projektové dokumentace kanalizace a ČOV

Obec + Jihočeský kraj

30 : 70
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Dokončení úpravy historického centra obce

Obec + Jihočeský kraj

Výsadba dubů na hrázi rybníka

Nadace partnerství

Pasport komunikací

Obec + Mikroregion

40 : 60
100
30 : 70

Na tyto projekty máme již zpracované a podané žádosti nebo je aktuálně připravujeme. Na základě vyhlášení dalších
grantových a dotačních titulů jsme připraveni podat další žádosti (výstavba dětského hřiště Draha, vycházková trasa
okolo rybníka s naučnými body, kaplička – nákup nových židlí, oprava fasády, zabudování elektroinstalace ...).Budeme
rádi, když nám svými připomínkami dáte podněty pro další naši práci.

Kulturní a společenské akce 2009
Oprava výčepu a výstavba klubovny a společenského sálu nám umožní konání společenských a kulturních akcí pro
větší počet obyvatel.
Na rok 2009 připravujeme následující akce :
-

masopust

-

karneval pro děti

-

divadlo pro děti i dospělé

-

velikonoční dílna

-

Den dětí

-

Den pro celou rodinu

-

Konopická

-

Netradičně tradiční venkovský podzim

-

dušičková a podzimní vazba

-

adventní vazba

-

Mikulášský večer

-

rozsvícení vánočního stromu

-

veřejné schůze

-

vítání občánků

-

posezení pro seniory

-

hasičská zábava

S dalšími nápady Vás rádi uvítáme v rámci Ankety 2008.

CZECH POINT v Chlumanech
Od října 2008 je na obecním úřadě v Chlumanech zřízeno pracoviště CZECH POINTu.
To znamená, že si na obecním úřadě můžete zažádat a vyzvednout o :
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Odpady rok 2007 a 2008 (předpoklad – dle skutečnosti za 1. až 3. čtvrtletí)
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Komunální odpad
Rok 2007

Rok 2008

Vyvezeno popelnic

KS

2.164 ks

2.485 Ks

Vyvezeno popelnic

T

35 T

36 T

Tříděný odpad
Komodita

Rok 2007

Rok 2008

Plat + nápoj. karton

Kg

2.246 kg

3.041 kg

Papír

Kg

1.725 kg

4.761 kg

Sklo

Kg

2.430 kg

2.880 Kg

Celkem

Kg

6.401 Kg

10.682 Kg

Soutěž obcí – ekonom - „my třídit umíme“
Jihočeský kraj (obce do 499 obyvatel)
Rok 2007

Rok 2008

Celkem obcí v dané kategorii

316

330

Umístění obce Chlumany

185.

80.

Předpokládané přijmy a náklady rok 2008 – v Kč
Příjmy celkem
- poplatky
- ekonom (odměny za třídění odpadu)

167.229,- Kč

- sběr železa
- sběr elektor odpadu

Náklady celkem
- svoz komunální odpad
- nákup popelnic, kontejnerů
- svoz tříděného odpadu

209.800,- Kč

- svoz nebezpečný odpad
- svoz železa
- svoz elektro odpadu
Rozdíl

- 42.572,- Kč

- příjmy mínus výdaje
Celkový počet jednotek

337 ks
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- obyvatelé s trvalým pobytem
- rekreační objekty
- firmy
Skutečné náklady na jednotku
526,- Kč
- poplatek na rok 2008 – 400Kč

Sběr hliník – ve spolupráci s MŠ Chlumany a CEV Dřípatka Prachatice
Ve školním roce 2007/2008 se v Chlumanech rovněž prováděl sběr hliníku – ve spolupráci s MŠ Chlumany a CEV
Dřípatka. Bylo nasbíráno 106kg hliníku – za toto obdržela MŠ – 2360Kč – finanční částka byla použita na zakoupení
grafické výzdoby do nové školky. Děkujeme všem, kdo se na tomto podíleli. V tomto školním roce bude rovněž
probíhat sběr hliníku – možno odevzdávat přímo ve školce.
Michaela Jůzková

Kvalita vody
Obec je jako dodavatel vody povinna čtyřikrát ročně posílat pitnou vodu, kterou dodává do domácností, na její rozbor.
Pro zlepšení stálosti jakosti vody instalovala obec za finanční podpory Jihočeského kraje automatickou dezinfekci,
která zajišťuje stálost kvality a bezzávadnost vody. Odstranila se tak nárazová ruční dezinfekce, která měla za
následek mnohdy zhoršenou kvalitu vody z hlediska bakteriologického.
V poslední době se v Chlumanech ozývají hlasy, že voda je moc chlorovaná a nedá se pít. Bohužel se zpřísněním
norem na kvalitu vody je obec, jako dodavatel vody, nucena tyto normy dodržovat.
V současné době je chlorování nastaveno na minimum. Úplné vypnutí chlorování bohužel nepřichází v úvahu a do
budoucna je nutné počítat se stávajícím stavem vody.
Pokud budete mít dotazy, které se týkají vody, obraťte se na kancelář obecního úřadu, která vyřízení dotazů a
připomínek bude řešit s panem ing. Kuštou, který má jako odborně způsobilá osoba kvalitu vody v Chlumanech na
starosti. Tyto odpovědi mohou odstranit různé nepravdy a domněnky obyvatelů Chluman.

Ivana Vlková

Sloupek hasičů SHD Chlumany :
Výbor SDH Chlumany oznamuje, že dne 17.1.2009 se koná výroční hasičská schůze
v nově otevřeném chlumanském hostinci. Čas konání bude vyhlášen veřejným rozhlasem.
Po skončení schůze nám k tanci a poslechu zahraje p. Fridrich a spol.
Jako každý rok i v roce 2009 bychom chtěli pořádat tradiční masopustní průvod.
Termín je stanovený na 21.2.2009 tj. sobota. V masopustnímu veselí nás bude doprovázet
kapela Přenos. Další podrobnosti budou prodiskutovány na výroční schůzi.
Sme velice rádi, že se nám v letošním roce podařilo získat dotaci ve výši 55.000 kč, z které bylo kompletně opraveno
hasičské auto a stříkačka, dále byly nakoupeny nové hadice a potřebné vybavení nezbytné pro naši
činnost.

Upozornění : Pokud někdo bude chtít pálit klestí v lese, musí to nahlásit na tel. číslo : 950 230 111
POZOR toto číslo je nové, uschovejte si ho! V případě nenahlášení se vystavujete riziku, že zaplatíte
výjezd zásahové jednotky.
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Opět bychom chtěli upozornit na dodržování pravidelného čistění komínů. V loňském roce došle ke dvěma případům
vznícení komína. Kominíka je nutné objednat svépomocí a to minimálně 2krát ročně. V případě požáru je nutné
pojišťovně dokladovat potvrzení o vyčištění komína, v opačném případě pojišťovna neproplatí pojistku.
Jak jste si již jistě všimli, každou 1. středu v měsíci dochází ke zkoušce sirén. Je to nařízeno provádět celostátně
z důvodu bezpečnosti, zkouška se provádí od 12:00 hod po dobu 140 sekund.

starosta SHD Chlumany Brouček

Mateřská školka:
MŠ Chlumany by tímto způsobem chtěla poděkovat pí starostce I.Vlkové za umožnění rekonstrukce MŠ, která se
uskutečnila v letošním roce. Díky této přestavbě se navýšila kapacita dětí na 20. Všechna místa jsou zaplněna a děti
jsou v novém prostředí velice šťastné. Proměna MŠ byla nejen zvenčí, ale i uvnitř. Týkala se především zvětšení prostor
a nové kuchyně, změn interiéru a koupelny. Na dovybavení MŠ se se podíleli obec i naši sponzoři:
- Bízek Josef st.-Autodoprava
–Bízková Jaroslava- Obchod Chlumany
–Bízek Josef ml. - Autodoprava
–Šlemar Karel – Inos
–Polický Petr – SBS Dřevostavby
–Rodina Jůzkova
–Knürr Nišovice
–Chromá Michaela
A v nemalé částce 3400,- Kč jste pomohli i Vy, naši spoluobčané, při sbírce, která proběhla v listopadu. Mnohokrát
děkujeme.
Dětem se za tyto finance pořídil nový koberec, držák na televizor, váha do kuchyně a nové hračky..
V příštích měsících MŠ Chlumany bude pořádat pro děti tyto akce.: Do MŠ ve Vlachově Březí již dlouho jezdíme na
pohádky a ty nás čekají v lednu, v dubnu a v červnu. Akce pro rodiče s dětmi budou – dětský karneval v březnu, tvořivá
dílna v dubnu a besídka ke dni matek. Ještě se chystáme navštívit policii a hasiče v Prachaticích.
Máme před sebou ještě plno práce, než nás opět opustí naši předškoláci, ale v novém prostředí nám práce přímo kvete
a už se těšíme na nové přírůstky, kterým se snad u nás bude také líbit.
Ještě jednou děkujeme a přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok
MŠ Chlumany

Klubovna obecního úřadu
Rekonstrukcí Centra občanské vybavenosti vznikla v Chlumanech klubovna a společenský sál, které umožní obci,
spolkům a ostatním subjektům pořádat v Chlumanech různé akce. V současné době je klubovna využívána několikrát
týdně – pro různé akce pořádané obcí, zkouší zde kapela, atd. Budeme velice rádi, když přijdete s nápady a
připomínkami na další využití klubovny, popř. sami klubovnu využijete. ( Tak jak bylo nabídnuto i rodičům při vítání
občánků). Pronájem klubovny a společenského sálu je bezplatný.

Ivana Vlková
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Květinové Chlumany :
Úprava veřejných prostranství a vzhled obce jsou oblasti, na které jsme se jako zastupitelstvo detailně zaměřili v roce
2008. Byli bychom rádi, kdyby se na zlepšení vzhledu obce podíleli i místní obyvatelé. Proto obec připravila na rok
2009 soutěž s názvem „Květinové Chlumany“.

V soutěži jsou vyhlášeny tři kategorie :
– nejhezčí okno/okna
– nejhezčí předzahrádka
– výtvarná soutěž pro děti s námětem „květiny“
(výkresy je možné odevzdat od 1.7. do 30.9. v kanceláři obecního úřadu)
Do soutěže není nutné se přihlašovat, jejími účastníky jsou všichni obyvatelé Chluman a všichni ti, kteří vlastní v
Chlumanech nemovitost ( i rekreační).
Během července, srpna a září bude členy komise provedena vždy jednou měsíčně hodnotící pochůzka po
Chlumanech, ze které bude pořízena fotodokumentace. K 30.9.2009 komise vyhlásí vždy první tři z každé kategorie.

Vítězům budou předány následující ceny :
kategorie 1 a 2
1.místa : dárkový poukaz na odběr květin v zahradnictví Střítež v hodnotě 1.500,- Kč
2.místa: dárkový poukaz na odběr květin v zahradnictví Střítež v hodnotě 1.000,- Kč
3.místa : dárkový poukaz na odběr květin v zahradnictví Střítež v hodnotě

500,- Kč

kategorie 3
1.místo : dort + věcný dar
2.místo : dort + věcný dar
3. místo : dort + věcný dar

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni členové hodnotící komise a členové zastupitelstva. Rádi bychom z této soutěže udělali
tradici a za pomoci Vás, obyvatel, zkrášlili Chlumany.

Vydává : Obecní úřad Chlumany, 384 22, Chlumany 60
Veškeré připomínky a náměty je možné zaslat na adresu OÚ nebo

obec@chlumany.cz

602328400 .

nebo zavolat na 388329343,

C H L U M A N S K Ý občasník
● www.chlumany.cz ● ročník 1 ● číslo 2 ● prosinec 2008 ● vychází občas ●

Významná jubilea a narozené děti
Narodili se v roce 2008 :
Rapčániová Gabriela
Aleš Michal
Jedlička Filip
Jedličková Petra
Předota Petr
Běhounková Tereza
Horký David

Významná životní jubilea v roce 2009 oslaví :
Šísl Karel (75)
Štítkovec Karel (75)
Kotrcová Růžena (80)
Holíková Marie (86)
Nováková Jarmila (86)
Sýkorová Anna(87)
Ouředník Miloslav (88)
Svobodová Emílie (88)
Toman Bohumil (90)
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Anketní lístek 2008
1. v obci se mi líbí/nelíbí, jak bych to změnil(a)/zlepšil(a)
v obci mi chybí
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...........................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................

2. mám návrhy k využití klubovny/společenského sálu
v obci chybí tyto akce
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
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