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NOVINY PRO VENKOV NA POMEZÍ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH

Letní cyklus 
rukodělných seminářů

Letní cyklus rukodělných semi-
nářů v chanovickém zámku se letos 
uskuteční od 6. do 10. července. Pod 
vedením Mgr. Ivy Sieberové budeme 
vyšívat stužkou, šít vánoční ozdoby, 
vyrobíme si krabici na klobouky. Je-
den den věnujeme recyklaci různých 
odpadních materiálů. Také se nau-
číme frivolitkovat jehlou, vyzkou-
šíme si síťování a vytvoříme fi gurky 
suchým plstěním. Zájemci o tvoření 
se mohou začít přihlašovat u Boženy 
Legátové a dostanou pak bližší infor-
mace včetně seznamu potřebných 
pomůcek. B.Leg.

Vichřice 31. března 2015 „sfoukla“, mimo jiné, akát na holkovické návsi na obecní hospůdku. Opravu zajistili otec 
a syn Kahovcovi.

Vzácně již od února (výjimečně již 
od prosince nebo dokonce již od lis-
topadu) můžeme najít jarní houbu, 
jejíž plodnice připomínají rudé 
květy. Vřeckovýtrusná houba ohni-
vec rakouský (Sarcoscypha austri-
aca) roste na tlejících, částečně nebo 
úplně v zemi ponořených větvičkách 

různých druhů listnatých stromů, zejména habrů, olší, akátů, růžokvě-
tých dřevin a lip. Její stanoviště jsou převážně kyselé doubravy a na živiny 
chudé habrové doubravy, prosvětlená místa na okrajích lesů, v hájích, ale 
i v nelesních porostech, např. se často objevuje v místech pod elektrickým 
vedením, kde se pravidelně musí kácet náletové dřeviny, které pak slouží 
jako ideální substrát pro ohnivec. Nejčastěji vytváří plodnice po roztání 
sněhu, tedy asi počátkem března, kdy se teploty ještě pohybují okolo 0° C 
nebo jsou těsně nad bodem mrazu. Větvičky, na kterých houba roste, by 
měly být výrazně nasycené vodou (z tajícího sněhu).

Ohnivec rakouský jsem našla u obce Hradiště v dubnu 2013 a 5. dubna 
2015 také v Chanovicích v lese Babáček. Není jedlý, ale vypadá velmi 
pěkně, a neměli bychom ho ničit. (eLg)

Houba jako rudý květ

Stálé výstavy v zámeckém areálu: Expozice lidových řemesel Pošu-
maví, Historická místnost zámku Chanovice, Galerie Nositelů tradice 
lidových řemesel.

Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen Expozice lidové archi-
tektury jihozápadních Čech. Informace a kontakty muzeum.klatovy@
tiscali.cz, tel. 376 323 525, 721 721 908 nebo 737 061 235.

Masopust

Masopustní obchůzka se koná v Chanovicích pro návaznost na konání našich předků. 
Starší fotografi e je z roku 1965, tehdy se začínalo „na place“. Druhá fotografi e je z le-
tošního povolení na návsi „pod kaštanem“. Členové průvodu chtějí hlavně pobavit 
spoluobčany, kteří o jejich návštěvu stojí. A i pro příští rok platí, připravte si masku 
a pojďte se společně pobavit, zván je každý s dobrou náladou. PKČ

Finanční gramotnost
V březnu 2015 byl ukončen pro-

jekt Finanční gramotnost pro první 
stupeň. Iniciátorem projektu byla 
Základní škola a  mateřská škola 
Chanovice, zapojilo se do něj osm 
škol: čtyři plzeňské školy, dále ZŠ 
a MŠ Božkov, Hrádek u Rokycan 
a Stod.

Od února 2014 do února 2015 
probíhaly v  zapojených školách 
projektové dny pro žáky 2.–5. tříd. 
Hodiny, které připravovali a vedli 
zkušení lektoři, byly ve  znamení 
moderních pedagogických metod: 
skupinové a  kooperativní práce, 
kritického myšlení, zážitkového 
učení. Žáci se dozvěděli mnoho za-
jímavostí o českých mincích, his-
torických osobnostech na bankov-
kách, učili se spořit, plánovat výdaje 

při cestování a nákupech a zároveň 
rozvíjeli svoje dovednosti domlu-
vit se s ostatními spolužáky, spo-
lupracovat na zadané práci, rozu-
mět textu, vyhledávat a vybírat in-
formace.

Pro učitele byly kromě odbor-
ných didaktických materiálů při-
praveny sebezkušenostní několika-
denní semináře, po  jejichž absol-
vování získali užitečné dovednosti 
využitelné nejen pro výuku fi nanční 
gramotnosti.

Celkem proběhlo 27 projek-
tových dní, kterých se zúčastnilo 
528 žáků, proškoleno bylo 50 uči-
telů z Plzeňského kraje. Celý projekt 
byl spolufi nancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpo-
čtem ČR. eSm

V rámci celorepublikové akce Má vlast se na plzeňském hlavním nádraží 
vystavovaly fotopanely o naší obci.



KOMINICTVÍ
tel. 727 939 808  www.kominictví-roubal.cz

Základní jarní cenová nabídka pro rok 2015
za kontrolu spalinových cest dle nařízení vlády 91/2010 Sb. 

a vystavení protokolu za jeden průduch 250 Kč 
+ čištění jednoho průduchu spalinové cesty od 100 Kč

Při vjezdu do dvora v Újezdu u Chanovic vznikla 17. září 2005 a byla 
pokřtěna vývěska k historii místní škrobárny. Vyrobil jí pan Martin Titscher 

a umístil sem fotografie a popis k této zaniklé fabrice. Chtěl, aby si mohli místní a i turisté projíždějící Újezdem přečíst 
o historii škrobárny. Děkujeme za dobrý nápad. VH

Mgr. T. Cihlář a tři desítky posluchačů na přednášce o šumavském sirkařství.

Děti z naší školy pozorně sledují vyprávění spisovatelky a ilustrátorky Renáty Fučíkové.

Tradiční oslava svátku žen ve Slatině se konala v pátek 6. března 2015. 
Na přípravě této náročné akce se podílel Svaz dobrovolných hasičů a obec.

Pochvalu si zaslouží zejména muži za výbornou přípravu tohoto večera 
i s občerstvením. Každá žena při vstupu do místnosti obdržela růži s přá-
ním pěkné zábavy a lístky do tomboly.

K dobré pohodě a tanci hrála hudba pana Jana Klímy. Atmosféra byla 
příjemná a všichni si pochvalovali, že jsme se opět setkali. Také se zavzpo-
mínalo především na nezapomenutelné babské bály ve Slatině.

Tuto akci tehdy připravovala paní Jaroslava Krůtová a bylo to velmi pěkné. 
Některé básně nelze zapomenout. Například radu paní Boženy Benediktové: 

„Buďte hodně veselé, pijte sladké, kyselé“. Samozřejmě veselé jsme byly. Velký 
věkový rozdíl mezi námi nedělal žádné problémy. Byly jsme jako jedna ro-
dina, navzájem jsme se tolerovaly. MK

Oslava Mezinárodního dne žen

Škrobárna v Újezdu

Stále dostávám dobré ohlasy na hledání něčeho zapomenutého v našem 
okolí. Vybírám vždy věci, které se nacházejí blízko nás, v okolí Chanovic. 
Můj syn Pavel mně dal tip na něco zajímavého. Myslím že je to dost těžká 
otázka, ale uvidíme, jak budete úspěšní při hledání tohoto tajemného nápisu. 
Také se přiznám, že rád objevuji a hledám zapomenuté a ukryté pomníčky 
a jiné památky. Hodně úspěchů při pátrání. Odpověď na tuto hádanku na-
leznete v příštím čísle Panoramy. VH

Najděte, kde se nachází

Mgr. Vl. Červenka zaujal na besedě na padesát zájemců o historii chano-
vického panského sídla a jeho vlastnících.

Chanovice
Chanovická tvrz byla zalo-

žena v kopcovité krajině s úžas-
nými výhledy na Šumavu přes 
údolí zlatonosné Otavy. Vrcholy 
kopců mají výšku 600 m n. m. 
a spolu se stovkami kamenitých 
pahorků jsou zalesněny smíše-
nými lesy.

Zámecký areál je položen 
v parku anglického typu. Domi-
nantou vesnice je kostel Povýšení 
Svatého Kříže. Nad obcí se roz-
růstá skanzen lidové architektury 
jihozápadních Čech.

Pěší naučná stezka „Příroda 
a  lesy Pošumaví“, spojující zá-
mecký areál se skanzenem přes 
kopec Chlum, zdůrazňuje pest-
rost zdejších lesů a prochází ma-
gickým územím, které bylo dle 
pověstí osídleno již Kelty. Sou-
částí stezky je rozhledna na vr-
chu Chlumu, která byla vysta-
věna s mottem „Prácheňsko jako 
na dlani“. Zástavba starší části 
vesnice je prohlášena za vesnic-
kou památkovou zónu a svědčí 
o umu, estetickém cítění, vztahu 
k místu a řemeslné poctivosti na-
šich předků.



Obec Chanovice
Rada obce jednala, mimo jiné, o těchto záležitostech

Zastupitelstvo obce projednávalo

Kulturní a společenské akce
sobota 25. dubna Pouť ke svatému Vojtěchu, odpolední slavnost, 

společenské setkání v Újezdu u Chanovic
čtvrtek 30. dubna Stavění máje a pálení čarodějnic, tradiční akce

sobota 2. května
od 1800 hodin

Chrámový sbor z Hustopečí a sbor Velkobor, 
aneb vzpomínka na květen 1945, koncert, při-
pomínka úmrtí dvou šlechticů v Chanovicích, 
zámecký areál

čtvrtek 7. května
od 1500 hodin

Chanovicko ve výtvarných dílech mládeže 
a dětí, zámecký areál, zahájení výstavy a turis-
tické sezóny, výstava bude do 30. 7. 2015

pátek 29. května
od 930 hodin Den dětí, dopoledne her

sobota 6. června
od 1400 hodin

Dětský den v Holkovicích, odpoledne plné her, 
hraní a zábavy pro děti, ale i pro dospělé

neděle 14. června Pouť v Defurových Lažanech, sváteční víkend
sobota 27. června
od 900 hodin

Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale, turnaj ne-
registrovaných hráčů v Dobroticích

sobota 4. července

Dcery Eviny, tři souběžné výstavy – Paličkované 
krajky členek Krajkářského klubu Klatovy, Fo-
tografie Dany Matějovské z Kasejovic a Obrazy 
Evy Chovancové z Písku, zámek, výstavy trvají 
do 21. 8. 2015

sobota 4. července
od 945 hodin

Den řemesel – přehlídka řemeslných dovedností 
Plzeňského kraje, zámecký areál a skanzen, tra-
diční rukodělná řemesla a  trh, cca sedmdesát 
oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šer-
mířů, loutkoherců, tradiční česká kuchyně

6. až 10. července
Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou Sie-
berovou, přihlášky u Mgr. Boženy Legátové, tel. 
371 120 715

Během roku budou i další akce – sledujte plakáty, internetové stránky a ob-
racejte se na uvedené kontakty.

• Obec je zásobována pitnou vo-
dou ze zdrojů v Chanovicích v parku 
a u kulturního domu a dále z vrtů 
v Újezdě u Chanovic, a to včetně no-
vého vrtu. Nutno dořešit vlastnictví 
pozemků v okolí vrtů.
• Bylo provedeno vyhodnocení pro-
vozu výherních hracích přístrojů 
na území obce v roce 2014. Jednalo 
se o tři přístroje. Pro obec tento pro-
voz přináší, dle zákona, roční příjem 
cca 40 000 Kč.
• Bylo provedeno vyúčtování za rok 
2014 týkající se odpadového hos-
podářství. Za  zpětný odběr třídě-
ného odpadu obec ročně získá cca 
100 000 Kč. Třídění odpadů je velmi 
důležité a  pomáhá nám snížit fi-
nanční deficit odpadového hospo-
dářství, který se pohybuje kolem 
300 000 Kč. Pro občana to zjedno-
dušeně znamená – čím více vytří-
díme, tím menší bude roční poplatek.
• Pouť v  Defurových Lažanech 
a v Chanovicích zajistí v roce 2015 
p. Flachs z Klikařova.
• Obec má dvě (zásahové) jednotky 
sboru dobrovolných hasičů – Chano-
vice a Defurovy Lažany. Každé druž-

stvo musí mít devět členů. Členové 
musí absolvovat pravidelná proško-
lení. Je nutné dovybavit jednotky no-
vými ochrannými potřebami, přil-
bami, rukavicemi a dalším.
• Firma ČEVAK, a. s., České Budě-
jovice zpracovala a předložila nově 
doplněný provozní řád úpravny pitné 
vody v Chanovicích.
• V  únoru proběhl zápis dětí do 
první třídy ZŠ Chanovice. V  září 
nastoupí 12 prvňáčků.
• Plzeňský kraj požádal o schválení 
Smlouvy o poskytování příspěvku 
na  zajištění dopravní obslužnosti 
na  dobu určitou do  31.  12.  2018. 
Jedná se o provoz autobusové trasy 
Horažďovice–Kotouň. Letošní pří-
spěvek naší obce je již schválen v roz-
počtu na rok 2015 ve výši 44 520 ko-
run.
• Byt v  kulturním domě měl pro-
najatý J.  Milnařík a  ten požádal 
o ukončení nájmu. Byt je nabídnut 
opět k pronájmu za aktuální nájemné 
3 050 Kč plus záloha za služby a ener-
gie 4 000 Kč měsíčně.
• Tělovýchovná jednota Chanovice 
požádala o podporu při kompletní 

opravě střech celé budovy na  hři-
šti. Práce chce rozdělit do dvou roč-
ních etap z důvodu finanční nároč-
nosti. Celkový náklad, především 
na materiál, je cca 230 000 Kč. S tím, 
že část prací k tomu provedou čle-
nové TJ. Žádost je o podporu ve výši 
70 000 Kč v  roce 2015. Sportovní 
areál slouží i  základní škole a dal-
ším spolkům v obci.
• Byla vypracována a podána závě-
rečná zpráva k vyhodnocení poskyt-
nuté dotace na opravu místních ko-
munikací v Dobroticích v roce 2014.
• Obec Chanovice v roce 2014 vy-
dala sedm obecně závazných vyhlá-
šek. Z  Ministerstva vnitra ČR při-
šel právní rozbor vyhlášek. Všechny 
jsou v souladu se zákonem.
• Na internetových stránkách www.
chanovice.cz je nově poskytován 
aktuální seznam nabízených pra-
covních míst v  dosahu cca 50 km 
od Chanovic.
• Je připraven projekt na vybudo-
vání kanalizace a domovní ČOV pro 
možnost povolení přestavby bývalé 
školy v Defurových Lažanech. Nutno 
řešit stavební povolení

Úložiště radioaktivních 
odpadů v TV ČT 1

Níže je uveden text zprávy, kterou jsem zaslal televiznímu reporté-
rovi po té, co jsem zhlédl televizní pořad Reportéři v pondělí 16. 3. 2015.

Včera jsem sledoval Vaši reportáž ohledně hlubinného úložiště radioak-
tivních odpadů v rámci pořadu Reportéři na ČT1. Vaše reportáž se mi ne-
líbila, níže několik bodů, které se mi vybavují:
• Naprosto jste pominul, že se jedná o problém celé naší republiky a vypa-
dalo to, že jde jen o problém sedmi někým vytipovaných míst.
• V naší lokalitě nazvané „Březový potok“ postupují všechny dotčené obce 
od počátku jednotně. Ani jedna z dotčených obcí nikdy s umístěním úložiště 
a s průzkumy v našem území nesouhlasila. Např. v naší obci se mění pra-
videlně volená zastupitelstva, a to máme patnáctičlenné. Přichází členové 
zastupitelstva různého politické zaměření, různého věku a vzdělání, přesto 
již čtvrté zastupitelstvo má jednoznačný a jednomyslný názor. A podobné 
je to ve všech dalších dotčených obcích zde v Pošumaví.
• Začátek reportáže – „lidé z lokalit klopí oči“ – jakoby chtěl říci „klopí 
hlavy“ není pravdou, máme své postoje a za nimi vzpřímeně stojíme, byť 
tlačeni přesilou státních úředníků a energetických gigantů.
• Nikde na světě není žádné stálé úložiště v provozu, takže použité svědec-
tví účastníka zahraničních výletů pořádaných SÚRAO je zavádějící.
• Největší prostor dostal v reportáži ředitel SÚRAO p. Slovák, který jediný 
v klidu nějaké kanceláře odpovídal na Vaše dotazy.
• Naopak, nebyl dán vůbec žádný prostor zástupcům řádně volených sa-
mospráv, které zastupující tisíce trvale zde žijících občanů.
• Ze sedmi lokalit jste vybral vzorek občanů převážně seniorského věku, 
jakoby jste chtěl v TV ukázat, že sedm dotčených míst v republice nemá 
budoucnost. Což dokládají i některé žánrové záběry na neupravená místa 
a domy. A opakované záběry na rozčilujícího se pána hovořícího o uranu 
a Příbrami na mne působilo jako zesměšňování z Vaší strany.
• Nechal jste zdůraznit „zákonné finanční příspěvky“ – ty přišly až po de-
seti letech nátlaku na bránící se obce a vzhledem k tomu, jak je venkov da-
ňově dlouhodobě podhodnocován oproti velkým městům, tak jsou i urážející.
• Žádná podobná stavba není na území ČR, především co se týká dlou-
hodobosti sto tisíc roků, její nebezpečnosti po celou předpokládanou dobu 
užívání a zřejmě i nevratnosti současného rozhodnutí pro příští generace.

Píši Vám svůj ranní názor na Vaši televizní zprávu. Mohli bychom dlouze 
diskutovat na téma objektivní reportáž, ale musím se věnovat denní práci. 
Jen jsem chtěl, aby jste měl názor i druhé strany a ne jen p. Slováka.

Reportérovi p. Macháčkovi jsem i telefonoval a on považuje reportáž 
za zdařilou. Nevím kdo z vás pořad Reportéři viděl, ale považoval jsem 
za nutné se ozvat. Petr Klásek – starosta Chanovic.

V prvním čtvrtletí byly 
podány tyto žádosti o dotace
• Do Programu stabilizace a obnovy 
venkova Plzeňského kraje na opravu 
místních komunikací v Holkovicích 
o částku 300 000 Kč, předpokládán 
celkový náklad 550 000 Kč.
• Na MK ČR na elektronický přechod 
Místní knihovny Chanovice na sys-
tém Clavius REKS a pořízení nového 
počítače o částku 25 000 Kč, předpo-
kládán celkový náklad 36 000 Kč.
• Do programu Podpora informač-
ních center na přípravu a tisk nových 
propagačních materiálů o  částku 
25 000 Kč, předpokládán celkový 
náklad 30 000 Kč.

• Do  programu na  podporu roz-
voje venkovského cestovního ruchu 
na úpravu dětského hřiště a pořízení 
laviček v zámeckém areálu v Chano-
vicích o částku 60 000 Kč, předpoklá-
dán celkový náklad 80 000 Kč.
• Dále byla podána a poskytovate-
lem Plzeňským krajem již schválena 
žádost o dotaci na podporu k zajiš-
tění základní dopravní obslužnosti 
(provoz tzv. školní autobus) ve výši 
449 690 Kč.

Tak uvidíme jak budeme úspěšní 
a zároveň je pokračováno v hledání 
vhodných dotačních titulů. PKČ

• V  roce 2012 byla dokončena 
akce Místní komunikace Chanovice. 
Všechny monitorovací zprávy a kon-
troly byly bez závad. Nyní Úřad Re-
gionální rady regionu Jihozápad 
rozhoduje o sankci obci znamena-
jící vrácení 5 % z celkové ceny stavby, 
což je 346 489 Kč. Důvod – údajná 
skrytá diskriminace v zadávací do-
kumentaci. Ta prý spočívá v tom, že 
při výběrovém řízení bylo požado-
váno, aby dodavatel měl zajištěnou 
obalovnu a stroje na pokládku asfal-
tových směsí. Žádný z devíti přihlá-
šených uchazečů neprotestoval. Proti 

„vratce“ podala obec námitku.
• Obec vlastní 33 obecních ob-
jektů. U všech je nutná pravidelná 
údržba, kontroly, různé revize ply-
nových, elektrických a dalších zaří-
zení, jedná se o stovky úkonů ročně. 
Dále je nutné uklízet, udržovat, ko-
sit a upravovat veřejná prostranství. 
Starosta žádá občany o pomoc při 
jarním úklidu vesnic, průběžném 
úklidu u jejich domů a o spolupráci 
o při péči o obecní objekty.
• Ing. Fr. Pavlovský podal informace 
o hospodaření v  lesích. Platí nový 

hospodářský plán obce na 10 let. V le-
sích probíhají probírky, prořezávky, 
přípravy na zalesňování, stavby oplo-
cenek. Loni získána dotace na obnovu 
lesního porostu ve výši 193 500 Kč. 
V letošním roce jsou připravovány 
žádosti o další dotace.
• Bylo dokončeno účetní období 
roku 2014 za obec. Celkové příjmy 
činily 15 529 617,58 Kč, výdaje či-
nily 14 043 876,81 Kč. Splátka úvěru 
v roce 2014 činila 446 400 Kč.
• Obec odkoupila lesní pozemek 
v k.ú. Chanovice, par. č. 555/1 o vý-
měře 5 590 m² za cenu 100 000 Kč 
a  to včetně porostů. Majetek obce 
se dlouhodobě navyšuje.
• Byly opětovně schváleny pří-
spěvky novorozencům ve  formě 
vložení 3 000 Kč na vkladní knížku. 
Dále příspěvky jubilantům při do-
vršení věku 60, 65, 70, 75, 80 a pak 
každý další rok ve výši 200 Kč for-
mou poukázky.
• Dále byl schválen příspěvek 
na ekologické topení a zdroj pitné 
vody v Černicích a na Plácku ve výši 
20 000 Kč. Příspěvek na zřízení do-
mácí čističky či žumpy v částech obce, 

kde není možné připojení na čističku 
odpadních vod ve výši 25 000 Kč. Pří-
spěvek na vytvoření bytové jednotky 
minimálně 2+1 ve  výši 30 000 Kč. 
Vše je podmíněno trvalým poby-
tem v podpořených objektech. Po-
drobné podmínky specifikuje rada 
obce, která musí každý příspěvek 
samostatně schválit.
• Za Sdružení obcí na povodí Hra-
dišťského potoka byla podána žá-
dost o dotaci na soubor strojů a ná-
činí na udržování veřejných ploch 
ve výši 200 000 Kč (celkem náklad 
cca 335 000 Kč). Za Prácheňsko byla 
podána žádost o  dotaci na  nákup 
mobilního skládacího pódia ve výši 
300 000 Kč (celkem náklad cca 
500 000 Kč). Žádosti byly vypraco-
vány a za sdružení podány naší obcí.
• Připravuje se výstavba technické 
infrastruktury pro parcely v  Cha-
novicích „Na Výsluní“. Řeší se eta-
pizace stavby a příprava výběrového 
řízení na zhotovitele stavby. Probíhá 
dokončování posledních stavebních 
povolení na výstavbu kanalizací, vo-
dovodů a vsakovací jámy. Stavba by 
měla být zahájena letos.

Otevírací doba v zámeckém 
areálu Chanovice 

a na rozhledně na Chlumu

leden až duben
dle předchozí dohody na OÚ
květen
sobota, neděle, svátek 1000–1600 hod.
červen až srpen
každý den 1000–1600 hod.
září
sobota, neděle, svátek 1000–1600 hod.

(rozhledna otevřena ještě v říjnu)
říjen až prosinec

dle předchozí dohody na OÚ

Skupinové prohlídky, minimálně 
pět osob, mimo uvedenou otevírací 
dobu lze domluvit s předstihem mi-
nimálně jednoho dne.
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Společenská rubrika
Jubilanti – březen 2015
65 let Šilhavá Milena Slatina
70 let Růtová Danuše Slatina
83 let Šimon Josef Slatina
87 let Benediktová Božena Slatina

Jubilantům se omlouváme za pozdní otištění a dodatečně srdečně bla-
hopřejeme.

Jubilanti duben–červen 2015
60 let Braun Václav Lnářský Málkov, Kovář Václav Pole, Poustka 

Stanislav Dobrotice, Pojerová Alena Chanovice, Šolcová Marie 
Slatina, Soukup Miloslav Slatina, Nová Hana Defurovy Lažany

65 let Skuhravý Bohumil Kadov, Pojžárek Josef Chanovice, Pastejřík 
Karel Slatina, Šilhavý František Slatina

70 let Vachušková Eliška Slatina, Zemek Josef Lnářský Málkov, Dubský 
Jaroslav Kadov, Němeček Antonín Holkovice, Capratová Jana 
Chanovice, Tomcová Alena Defurovy Lažany, Klečka Jiří 
Dobrotice

75 let Ondrášková Eva Lnářský Málkov, Klímová Marie Kadov, 
Havránek Daniel Újezd u Chanovic

80 let Nováková Marie Dobrotice, Rašková Marie Holkovice
81 let Šimonová Marie Slatina, Marek Václav Pole, Vavřičková Růžena 

Defurovy Lažany
82 let Šimůnková Miluška Dobrotice, Česánková Božena Defurovy 

Lažany
84 let Dobřemyslová Jarmila Kadov, Havlíková Marie Pole, Pechová 

Marie Lnářský Málkov, Pokorná Helena Chanovice
86 let Průchová Blažena Slatina, Soukupová Růžena Slatina
87 let Bočková Adéla Chanovice
88 let Rašková Jindřiška Holkovice
89 let Hurťáková Marie Vrbno

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Letošní rok je plný příběhů z válečných let. Musela to být pro lidi, co se dočkali konce války, obrovská radost, 
že už je po všem a také velká bolest nad ztrátou svých příbuzných a známých. Muselo se opět začít žít. Vybral 
jsem z kroniky Újezdu popis konce války od pana kronikáře Bláhy: Ve kterých obcích byli Američané, pořádaly se 
taneční zábavy. Ve zdejší obci se skoro každý den tančilo v hostinci u Vanišů. Účinkovala domácí kapela, měla 6–7 
členů. Jen tři z nich byli profesionální hudebníci, ostatní jen samoukové. Složení: Vaniš Antonín. č. 12 – housle, Vo-
celka Václav č. 38 – křídlovka, Klásek Miloslav č. 27 – saxofon, Bláha Josef č. 28 a Polák Josef – harmonika, Nyklas 
Josef č. 37 – bubny. Někdy s nimi hrál starosta Klásek Jan č. 27 – flétna. Američané sem chodívali často, pobavili se, 
vytančili, ale chovali se slušně. Velitelství tohoto oddílu amerického bylo u Drhů č. 13, kuchyně měli ve dvoře, va-
řili benzínem, ale samá dobrá jídla. Měli všeho dost, hodně cigaret rozdali našim lidem, neboť i o ně byla nouze. 15. 
května z naší obce odjeli. VH

70 let od konce druhé světové války

Tak již po devatenácté se příznivci karetní hry volený mariáš sešli hrát 
o titul „Mistr Chanovic“. Letos se do soutěže přihlásilo šestnáct karetních 
nadšenců. A jak to bývá u sportovních klání, tak i zde bylo vidět, kdo se pra-
videlně věnuje tréninku a jak jsou důležité dlouholeté hráčské zkušenosti. 
Jinak se jedná o příjemné kamarádské setkání plné hecování a přátelského 
popovídání. Vzpomínka účastníků na začátku zamířila za sedmi kamarády, 
kteří se turnaje v minulosti též účastnili, ale nyní již hrají v nebeské hospůdce. 
Ceny byly hodnotné a věnované spřátelenými firmami či přímo účastníky 
turnaje. Byť se sčítaly výsledky ve čtyřech více jak hodinových kolech, tak 
zvláštní cenu získal újezdský rytíř František Martinec. Ten dokázal v jed-
nom kole v padesátihaléřovém mariáši za šedesát pět minut vyhrát 184 Kč, 
úctyhodný výkon. Ještě mimochodem pořadí 1. místo Josef Choulík, 2. Lu-
káš Černohorský, 3. Jan Kestner, 4. František Martinec.

Aktivnímu sportu zdar a mariáši zvláště. PKČ

Mariášové velikonoční 
zápolení v Chanovicích

1. SVÉRADICKÁ HELIGÓNKA 2015
Přátelské setkání heligónkářů spojené s tancem a volnou zábavou. 

Kulturní dům Svéradice (okres Klatovy) 23. 5. 2015, začátek v 17.00 
hodin. Vystoupí výborní heligónkáři z blízkého i vzdáleného okolí, 
pro umocnění kulturního zážitku zahraje TOULAVÁ KAPELA Jo-
sefa Janouška.

Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb 2015 se uskutečnilo v pondělí 23. března 2015 na Kraj-
ském úřadě v Plzni. Ocenění vítězům 12. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky předávali na slavnost-
ním ceremoniálu hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a jeho náměstek. Starosta obce Slatiny Ing. Václav Vachuška 
zde pro obec převzal Cenu veřejnosti. Obec se v této soutěži již několikrát úspěšně umístila. MK

Soutěž Zlatý erb 2015

Letošní Velikonoce doprovázelo chladné počasí, přesto děti vytrvale chodily křístat.


