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NOVINY PRO VENKOV NA POMEZÍ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH

Vážení čtenáři!

V roce 2011 vyjde pět čísel novin
Panoráma, cena navzdory zdražování
zůstává stejná – 10 Kč předplatné, v prodeji 15 Kč. Noviny si můžete zajistit
na OÚ v Chanovicích, Kadově, u paní Legátové nebo u mě.
Klidné a spokojené prožití Vánoc, do nového roku mnoho štěstí a zdraví
přejí členové redakční rady – Božena Legátová, Libuše Pastorková, Eva Smo
líková, Václav Hájek, Jana Renčová a Hana Šebková

Koncert v Chanovicích

Nenechte si zkazit Vánoce.
Možná je všechno jinak.

V posledních letech (a v tomto
roce obzvlášť) nás „krmí“ televize
systematicky strašidelnou větou
o tom, že „tempo růstu hrubého
domácího produktu (HDP) není
tak velké jak předpokládala vláda
a tím se dále bude prohlubovat krizový stav naší ekonomiky“. Hloupější
veličinu si snad ani nemohli vymyslet. Je to podobné jako kdybyste svůj
zdravotní stav v jednotlivých letech
hodnotili přírůstkem rychlosti vaší
chůze. U rostoucích dětí se bude
rychlost chůze zvyšovat (i kdyby
byly nemocné, a to vzhledem k jejich
růstu) a od 30 do 50 bude stejná, tzn.
tempo růstu bude nulové neboli strašidelně ekonomicky řečeno – stagnovat. Přitom jejich zdravotní stav bude
vyhovující. A po padesátce byste byli
vzhledem k zápornému růstu neboli
snižování rychlosti vaší chůze naprostými „papírovými lazary“.
Že to s naší ekonomikou není
tak docela v pořádku všichni víme.
Ale pokud chcete přece jen přispět
ke zmírnění hospodářského propadu
našeho státu tak:
• nenakupujte u vietnamských obchodníků (valná většina vašich peněz odchází do zahraničí výrobcům
a vzhledem ke zrušení povinnosti
registračních pokladen novou vlá-

dou se stát často nedočká ani daní,
které by z vašich nákupů měly být
odvedeny)
• kupujte zboží vyrobené českými
výrobci (vámi zaplacené peníze zůstanou v Čechách a ještě jich část
skončí ve státní pokladně, podpoříte
sousedy, kteří si možná zase koupí
něco od vás a ještě přitom ušetříte
životní prostředí o zbytečný smog
z převážení stejných výrobků sem
a tam)
• pokud nenaleznete českého výrobce – hledejte alespoň nápis „Vyrobeno v EU“… ať ty vaše peníze zůstanou alespoň v Unii, na jejímž hosVolné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů vystoupilo o Vánocích v Chanovicích. Svým koncertem potě
podaření jsme nyní navázáni.
šilo opět mnoho lidí. Sdružení muzikantů u nás vystupuje už od roku 1991, první koncerty se konaly v kostele Pový
A Vánoce… pokud vám náhodou šení svatého kříže. Jejich hudba a skladby jsou vždy srozumitelné pro všechny posluchače.
VH
nezbude na velké vánoční dárky, věnujte se raději tradicím, pečte cukroví, bavte se s rodinou, rozjímejte
o životě a přečtěte si něco z života
proběhla 6. 11. 2010 na zámku Cha- tografie „Potrhané sny“). V divácké
našich předků. Spokojenost národa
novice. Tříčlenná porota, kterou anketě se nejlépe umístila fotografie
nikdy nebyla a nebude skryta ve vytvořili Josef Chalupný, Martin Mí- Jana Devery (barevný snímek ze sourobeném množství HDP, ale v mošek a Pavel Hauer, vyhlásila vítězné boru „Konfrontace věků“).
rální síle a charakteru jeho občanů.
fotografie; cenu poroty získali Pavel
Vždyť naše osobní štěstí tkví v maličJiran (černobílá fotografie „Při ma- Témata pro 13. ročník
kostech, přátelství, vzájemné úctě, těriáši“), Dana Matějovská (barevná 1. Vaříme, pečeme, jíme a pijeme…
lesném i duševním zdraví a množství
fotografie „Rančerka“), Šárka Bouš- 2. Zahozený, odložený, ztracený, nečasu stráveného s těmi, které máme
ková (soubor čtyř černobílých foto- potřebný
rádi. Zastavme se tedy v tomto adgrafií „Máje Kladrubce“); vítězem 3. Taťkovo nedělní odpoledne
ventním čase a v klidu si užijme trose stal Zdeněk Veselý (černobílá foeSm
chu společného štěstí.
MK

Vernisáž 12. ročníku Obec a její lidé

Josef Smitka

O podzimní seminář s Mgr. Ivou Sieberovou na téma netradiční balení vá
nočních dárků byl velký zájem. Od jednoduchého zabalení krabičky se účast
níci propracovali k ozdobnému balení láhve a jiných nepravidelných předmětů.
Své tvůrčí úsilí zakončili výrobou tašky na dárek.
(BLeg.)

Čas utíká jako voda v potoce,
měří nám všem stejně. Chtěl bych
vzpomenout na člověka, pana Josefa Smitku ze Svéradic, který
nás opustil před pěti lety. V jeho
osobě ztratilo celé okolí regionálního historika, člověka, který
byl známý svým velkým zájmem
o historii. Pomáhal nám také jako
člen redakční rady novin Panoráma při jejich sestavování. Zaslané příspěvky o historii našeho
okolí vždy zaujaly svým obsahem
každého. Určitě se budeme vracet k jeho publikacím, jako zdroj
informací pro nás a pro další generace a jako vzpomínku na pana
Smitku.VH

Chanovický skanzen zve na výstavu betlému
sobota 25. prosince
2010
neděle 26. prosince
sobota 1. ledna
2011
neděle 2. ledna
od 13.00 do 17.00 hodin

Chanovický betlém

Představení betlému řezaného v životní velikosti
Vstupné 20 Kč; 10 Kč/osoba

O Mikuláši

Advent je doba příprav na vánoční
čas, 6. prosince má svátek sv. Mikuláš a v předvečer tohoto svátku obcházeli vesnice Mikuláš, anděl a čerti,
kteří obdarovávali děti drobnými
dárky ale pouze když řekly nějakou
hezkou básničku. Historicky doloženými daty jsou: Mikuláš se stal
kolem roku 300 jako mladý muž
biskupem v Myře v tehdejší Lykii,
brzy potom zde začalo pronásledování křesťanů za Galeria Valeria
Maximina. I Mikuláš se dostal koV sobotu 2. října 2010 jsme přivítali do života naše nové občanky – Adé lem roku 310 do zajetí a byl v žalku Vránovou z Vrbna, Adélku Čadovou z Pole a Nelinku Kumherovou z Ka láři těžce trýzněn, ještě poznamedova v obřadní síni lnářského zámku. Tímto bych chtěla poděkovat obci Lnáře nán utrpěným mučením vystoupil r.
za vlídné přijetí a pomoc v této záležitosti a dětičkám a učitelkám z místní 1325 na slavném koncilu Nicejském.
mateřské školy za kulturní vystoupení.
Více se neví o Mikulášově životě a působení je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl
6. prosinec rok mezi 345 a 351. Znázorňování (a legendy): Míkuláš je
v pátek 17. prosince v 18.30 v nově znázorňován téměř vždy jako starší
Pravý soucit není přecitlivělostí, ale opravené tělocvičně bývalé školy biskup s krátkým až dlouhým voupravou mírou moudrosti a lásky.
v Kadově. Srdečně zve obec Kadov.
sem. Velmi mnohá vyobrazení jsou
KAREL FUNK
dodnes na Východě, na nich je Miku31. 12. 2010 se koná „SilvestrovTak a je to, je odvoleno. V Kadově ský pinčes“ v bývalé škole v Kadově.
1. 1. 2011 se koná Novoroční pozůstalo složení zastupitelstva téměř
stejné, a tak jsme nasedli na další chod po čertových kamenech v Kačtyřletý kolotoč běžných i nevšed- dově.
V říjnových komunálních volních obecních starostí.
bách si občané Slatiny zvolili nové
Veřejná sbírka na opravu varhan členy zastupitelstva a ti podle volebNebudu se dnes dlouze rozepisovat, poněvadž nás čeká adventní čas, a interiéru kostela sv. Václava v Ka- ního řádu zvolili nového starostu
Vánoce a všechny radosti i „povin- dově stále trvá. Za tímto účelem a místostarostu. Starostou obce se
nosti“ s tímto spojené. Tímto vám byl zřízen účet u České spořitelny stal Ing. Václav Vachuška, místostatedy přeji, abyste vše zvládli v po- č. 0578 065 329/0800, kde se shro- rostkou Jaroslava Chalupná. Ostathodě a s nadhledem a svátky Vánoc mažďují finance z vyhlášené veřejné ními členy zastupitelstva jsou: Marprožili ve zdraví a s těmi, které máte sbírky a kam může přispět každý, kdo tin Chaloupka, Jiří Renč, Karel Růt,
rádi. Do celého nového roku 2011 má zájem. Děkujeme všem, kteří při- Václav Ladman a Zdeňka Truhlářová.
nám všem přeji zdraví, lásku, štěstí spěli a předem všem, kteří se přispět
a pohodu.
chystají.
V neděli 28. 11. 2010 se rozsvítil
za pomoci mužského osazenstva SlaJiž v minulém čísle avizovaná
Všechno, co se u nás děje, můžete tiny krásný vánoční stříbrný smrček.
přednáška „CESTY ZA ZVÍŘATY“ sledovat na našich www stránkách Děkujeme a přejeme všem krásné
s panem režisérem, scénáristou a pře- www.kadov.net.
prožití vánočních svátků.
JR
devším milovníkem přírody a zvířat
Za obec Kadov
Václavem Chaloupkem se uskuteční
VLADIMÍRA TOMANOVÁ

Střípky z Kadova, Pole,
Lnářského Málkova, Vrbna a Mračova

láš často holohlavý. Také znázornění
na Západě se opírají v četných případech o východní umění. Mikuláš
mívá u sebe nejčastěji tři zlaté koule
na knize. Toto znázornění se vztahuje na legendu: jeden šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu,
aby si vydělaly jako nevěstky na věno
ke svatbě. Mikuláš však hodil oknem
v noci třem mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly
ukončit svou činnost a vdát se. Místo
tří koulí mívá Mikuláš také tři váčky
na peníze, tři zlaté pruty, tři pytlíky,
tři chleby, tři kameny nebo tři zlatá
jablka. Se třemi chleby na knize je
Mikuláše vidět mezi jiným na soše
ve štrasburském chrámě. Také slavná
žákovská legenda nachází často svůj
výraz ve výtvarném umění. Podle

této historky prý Mikuláš jednou
ochránil tři žáky před tím, aby je
zlý hostinský, k němuž zašli, nezabil a nenaložil do soli. Proto je Mikuláš často znázorňován s nakládacím sudem, v němž sedí tři mládenci.
A ještě jedna legenda byla často znázorňována: Mikuláš pomáhá lodi,
která se dostala do tísně na moři
a jejíž námořníci ho vzývali. S kotvou proto ukazuje Mikuláše malba
na oltářním nástavci v lübeckém
kostele P. Marie (15. století). Také
četné cykly se scénami z biskupova
života jsou v celé Evropě. Příkladem
je dóm v Kostnici (15. století), kostel
P. Marie v Gdaňsku (gotika), kostel
sv. Mikuláše v Grimmě (od Lucase
Cranacha). Do dnešních dnů se tento
zvyk udržuje stále, přináší dospělým
vzpomínku na dětství a dětem překvapení a očekávání sladké odměny.
Nastává ta pravá atmosféra předvánočního času.
VH

Z obce Slatina

V sobotu 4. prosince proběhlo tradiční „Peklo ve tvrzi“ v Kadově s čerty Vik
laňáky.v. t.

Významné osobnosti našeho okolí

ThDr. Doc. P. Karel Flossmann

Paní Miroslava Korbelová připravila pro děti zdobení perníků. Na čtvrtek
25. listopadu si členky SRPDŠ připravily pro žáky ze ZŠ předvánoční odpo
ledne. Děti obcházely jednotlivá stanoviště, kde si mohly nazdobit perníčky,
vytvořit a vyzdobit adventní věnce a různé vánoční dekorace, připravit přání
z pytlíčků od čaje, vymalovat sádrové andělíčky, vyrobit různé figurky z těs
tovin, udělat si zvoneček. Výrobky si nadšené děti odnášely domů. Velký dík
patří všem ženám, které se tak postaraly o krásnou vánoční atmosféru. –šk–

Zpráva o činnosti základní kynologické organizace Defurovy Lažany
Dne 28. 8. 2010 jsme pořádali výběrovou soutěž na mistrovství republiky stopařů.
Náš člen F. Vavřička se psem Hany
skončil na druhém místě a v Chodově na obdobné soutěži se kvalifikoval na mistrovství republiky, kde
obsadil ve vynikající konkurenci
13. místo.
Dne 28. 10. skládalo sedm účastníků zkoušky IPO. Přestože v trénin-

cích psi vykazovali výborné výkony,
jen tři byli úspěšní.
Každou neděli cvičíme na cvičišti
v Defurových Lažanech. Toto místo
jsme v rámci brigád velice zvelebili,
srdečně zveme každého pejska i jeho
pána k návštěvě tohoto výcvikového
areálu.
V prosinci proběhne výroční členská schůze.
–KO–

„Dělník na vinici Páně“, tak nazval pana faráře Karla Flossmanna
spisovatel Milan Pokorný ve svém
memoáru o člověku, který se zapsal do povědomí nás všech. Narodil se 13.října 1925 na Příbramsku
v Dominikálních Pasekách. Studoval na střední škole v Praze a Táboře, Bohosloveckou fakultu absolvoval v Českých Budějovicích.
Po vysvěcení se stal kaplanem v Sušici, na vojně byl samozřejmě zařazen
k takzvaným PTP praporům, kde zažil mnoho dřiny a utrpení. Po vojně
se Páter Karel (tak byl často nazýván)
opět vrátil na Sušicko, zde také prožívá tento příběh:
Obec Zhůří byla zařazena do vojenského výcvikového prostoru
Dobrá voda. V dubnu 1952 pan farář přijíždí sloužit zde poslední mši
v kostele Nejsvětější Trojice, zhasíná
věčné světlo a zamyká dveře kostela
a zanedlouho je obec srovnána se
zemí včetně kostela. Zajímavostí je,
že se pan farář mohl po roce 1989
opět vypravit na Zhůří a vysvětit zde
dne 3. září 1999 novou kapli postavenou na místě zničeného kostela. Co
asi pan farář v tu chvíli pociťoval?
V roce 1960 byl přeložen do Měčína, v roce 1964 přichází do Velkého
Boru a odtud spravuje i farnosti Pačejovsko a Chanovicko. Vždy šel
za svým cílem, byl neústupný a ne-

zlomný, za léta jeho kněžství stojí obrovský kus práce při opravách kostelů. Býval veselým a oblíbeným společníkem, nedokázal zkazit žádnou
legraci. Ovšem dokázal také promluvit vážně, do hloubi duše byly velmi
oblíbené v Chanovicích jeho vánoční
půlnoční mše.
V roce 1991 se stal prvním děkanem teologické fakulty v Českých
Budějovicích a odchází z Velkého
Boru. V roce 1997 si připomínáme 50
let od znovu obnovení kaple sv. Vojtěcha v Újezdě u Chanovic. Pan fa-

rář věnuje obraz sv. Vojtěcha do této
kaple, byli jsme velmi rádi za tento
dar. Pracuje stále i ve svém vysokém
věku, až se dne 22. prosince 2000 uzavírá jeho životní pouť. Po rozloučení
v Českých Budějovicích a v Sušici byl
právě v Sušici pohřben do rodinného
hrobu. Pan farář Karel Flossmann byl
velká osobnost, pro lidi byl velkým
příkladem dobrého člověka, farář,
který rozdával klid v duši nám všem.
VH
Vybráno z Šumavského kalendáře
rok 2002.

Kulturní a společenské akce

konec roku 2010 a počátek roku 2011 v Chanovicích
sobota 18. prosince 1800 hod. Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů spolu s vystoupením dětí chanovické školy, zámecký areál
sobota 18. prosince 1900 hod. Fallen ocelot + Ukradený vjeci
sobota 18. prosince 2000 hod. Ukradený vjecy, KD Chanovice
neděle 26. prosince 1700 hod. Koncert sester Strolených, vánoční rodinné
muzicírování, zámecký areál
pátek 31. prosince
Myslivecký Silvestr, silvestrovská veselice s bohatou tombolou, Kulturní dům Chanovice
sobota 1. ledna 1300–1600 hod. Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny
sobota 8. ledna
Pěší pochod k uctění a zachování přírody
a života v Pošumaví, start v zámeckém areálu,
ukončení v Kulturním domě v Chanovicích
sobota 5. února
Tesařský ples
sobota 5. března
Masopustní průvod

Obec Chanovice
Mimořádná finanční situace obce Chanovice V Holkovicích se domluvili
znání k dani z nemovitostí za období
2007 až 2010. Vznikl mu přeplatek
na dani ve výši cca 1,730 milionu Kč.
Dle platného zákona o rozpočtovém
určení daní tato částka mu bude vrácena a bude odečtena z přerozdělených daní zasílaných obci. Část těchto
finančních prostředků je zahrnuta
do rozpočtu obce na rok 2010. Finanční úřad dokonce neposkytl obci
daně i z jiných oblastí. Jelikož celkové daňové příjmy činí za rok příjem obce ve výši cca 6,50 milionu Kč,

Zastupitelstvo obce
projednávalo
Končící
zastupitelstvo

obce projednávalo na posledním
zasedání v polovině října 2010
• Byla dokončena obnova katastrálního operátu (digitalizace) katastrálního území Újezd u Chanovice.
• Základní škola Chanovice nemá
plný počet žáků, jak vyžaduje zákon.
Aby mohla být škola zachována, musí
obec škole uhradit do konce roku
2010 mimořádný příspěvek na zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
školy ve výši 65 000 Kč.
• Krajská hospodářská komora udělila ocenění obci za nejpřínosnější investiční stavební počin v oblasti dopravy v Plzeňském kraji za poslední
rok: Silnice III. tř. Chanovice–Oselce.
• Končící zastupitelé obce vyjádřili formou dotazníkové ankety názory na dění v obci za volební období. Za dobré považují kulturní
a společenský život v obci, stavbu
silnice Chanovice–Oselce, vyhotovení a projednání územního plánu,
dostavbu rozhledny, nezadluženost
obce, a další. Horší stránkou jsou
nepořádníci v oblasti skladování
předmětů na veřejných pozemcích

Příprava publikace
o Holkovicích

Jménem Obecního úřadu Chanovice vás žádáme o zapůjčení historických dokladů o Holkovicích a o životě jejich občanů. Především nám
jde o fotografie, písemné vzpomínky
na denní život, pohlednice, mapy
(i ručně překreslované), dokumenty,
hospodářské knihy a další podobné
písemnosti.
Materiály budou využity především pro připravovanou publikaci
o Holkovicích a pro archív obce
na další využití. Vydání publikace
chystáme na polovinu roku 2011.
Takže o poskytnutí vašich materiálů
žádáme co nejdříve. Máme zájem
o co nejvíce informací. Po okopírování vám budou dokumenty vráceny.
V případě vaší ochotné nabídky
mne kontaktujte, mobil 606 745 795.
Děkuji, PETR KLÁSEK

včetně parkování velkých a hospodářských vozidel, stav komunikací,
hrozba úložiště radioaktivních odpadů, malé daňové přerozdělované
příjmy obce, a další.
• Starosta přednesl zprávu o stavu
hospodaření obce a dalších činnostech. Obec Chanovice na konci třetího čtvrtletí nemá žádný úvěr a má
zajištěné financování provozu obce
do konce roku 2010. Jediným finančním závazkem je na příští rok
osm měsíčních splátek za nový autobus. Není rozdělána žádná velká
stavba a žádný velký dotační projekt.
Od února do konce září probíhala
na obecním úřadě kontrola Finančního úřadu Klatovy, v říjnu byl proveden dílčí audit na celoroční hospodaření a provoz obce ze strany kontrolního odboru Plzeňského kraje
a kontrola České inspekce životního
prostředí na provoz vodohospodářských zařízení a dalších zjištění možných zdrojů znečištění. Kontroly proběhly bez větších problémů. Obec je
připravena k předání novému vedení,
které vzejde z voleb.

Nové
zastupitelstvo
obce projednávalo na prvních dvou
zasedáních v listopadu 2010
• Volba zákonných orgánů zastupitelstva obce: starosta Petr Klásek,
místostarosta Ing. Hlaváč Pavel, další
členové pětičlenné rady obce Havránková Jitka, Kubaň Václav, Končal
Petr. Předseda kontrolního výboru:
Burda Miloslav a další členové Jitka
Havránková a František Ladman.
Předsedkyně finančního výboru:
Ing. Pavlovská Eva a další členové
Milena Pešková a Martin Jakub. Náležitosti stavebního výboru bude vykonávat rada obce. Potřebné úkony
zúřaduje a jednání v terénu bude zajišťovat P. Klásek.
• Základní a mateřská škola musí
mít zřízenou školskou radu. Za obec
budou členy Petr Končal a Karel Slavík.
• Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) má úkol založit pracovní skupinu pro možný dialog
o úložišti jaderného odpadu. Projed-

tak se obec dostala do velmi problematické finanční situace. Po mnoha
jednáních o řešení situace v listopadu
je hledána pomoc ze strany Ministerstva financí ČR spočívající v nenávratné půjčce obci pro rok 2010
ve výši 720 000 Kč. Zastupitelstvo
obce schválilo podání žádosti a probíhají další jednání o celkovém řešení
vzniklé finanční situace obce související s pozastavenými příjmy. Jedná se
o nenadálou a velmi závažnou situaci.
PETR KLÁSEK

nána žádost SÚRAO ohledně stanoviska k podpoře vytvoření pracovní
skupiny pro definování principů
výběru lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v ČR.
Všichni přítomní zastupitelé odmítli
účast v takovéto skupině. Důvodem
je stále nevyřešená situace ohledně
zákonné rovnosti obcí v celém procesu a nevyjasněnost celého přístupu
státních institucí k dotčeným obcím.
Po dobu sedmi roků není žádný závazný posun směrem k dotčeným obcím. Nové zastupitelstvo obce požaduje nejprve jasný zákonný postoj
státu. Chápe nutnost řešení především energetických potřeb našeho
státu. Bohužel způsob dosavadní
nátlakové komunikace a předkládání požadavků ze strany SÚRAO
považuje za opakovaně nedostatečný.
Stanovisko obce Chanovice zůstává
nezměněno, nejprve je nutno stanovit jasná, závazná a zákonná pravidla
ze strany státu vůči dotčeným lokalitám. S návrhem souhlasí všichni přítomní zastupitelé.
• Starosta seznámil členy zastupitelstva s předpokládanými příjmy
a výdaji pro rok 2011. Je třeba počítat s nižším příjmem finančních
prostředků v rámci přerozdělených
daní z FÚ Horažďovice. Což bude
mít velký vliv na činnost obce. Dále
požádal členy ZO o zaslání podnětů
k přípravě rozpočtu.
• Obec je zapojena do projektu
„sítě komunitních venkovských škol“
v MAS Pošumaví pod vedením města
Švihov. Představena smlouva na činnost v tomto projektu, který bude
sloužit ke vzdělávání. Zde se jedná
o 100% průběžnou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
v rámci evropských programů. Projekt bude realizován ve spolupráci se
zdejší školou.
• Byla podána zpráva o rozsáhlém
majetku obce, financování provozu
obecních budov, chodu MŠ a ZŠ, lesním hospodářství, vodním hospodářství, dalších hospodářských činnostech, atd.
• Obec Chanovice je členem Sdružení obcí na povodí Hradišťského
potoka (obce Hradiště, Nezdřev
a Oselce), Sdružení Prácheňsko (37
měst a obcí), MAS Pošumaví (98
měst a obcí), Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí Plzeňského
kraje. Ve všech těchto subjektech je
naše obec aktivní.
• Plzeňský kraj poskytuje obci dotaci na ztrátovost provozovaného

a navrhli do osadního výboru Jitku
Kahovcovou, Milana Švarce, Václava
Pavlase a Jiřího Pojera. Všichni přítomní souhlasili, aby je výše uvedená
čtveřice zastupovala. V každé vesnici
je důležité, aby místní lidé přednášeli potřeby a požadavky. Aby pomáhali pečovat o obecní majetek, upozornili na nedostatky a spoluřešili
denní chod a provoz. Po schválení
osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce bude zahájena činnost
výboru.
Je dobře, že se našli ochotní místní
občané, kteří pomohou organizovat
chod této vesnice. Vždyť několik
autobusu. Byla doplněna smlouva bodů k jednání vyplynulo již z too závazku o zajištění dopravní ob- hoto prvního sezení.
služnosti.
PETR KLÁSEK
• Česká inspekce životního prostředí provedla kontrolu v rámci
„Inventarizace a prověrky potencionálních zdrojů znečištění vod ve vybraných územích“. Kontrola proběhla
se závěrem: „Zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení vodního
zákona“. Je však třeba intenzivně pokračovat na legalizaci kanalizačních
řadů, vyřešení majetkových náležitostí, získat povolení k vypouštění
vod atd.
• Projednána nabídka firmy EKO–
EKO České Budějovice na zmapování současného stavu kanalizací
a vytvoření podkladů na další jednání v Černicích, Def. Lažanech,
Újezdu u Chan., Dobroticích a HolCo může vypovědět o obecním dění
kovicích.
jeden sloup v Újezdě? Že byl vybudo
• Na Západočeské univerzitě v Plzni ván bezdrátový rozhlas. Že byla vymě
se konala Výroční konference regio- něna všechna svítidla veřejného osvět
nálních operačních programů Jiho- lení. A že zde prochází dvě turistické
západ. Obec byla účastna a předsta- značené trasy.
vila dotační programy financované
z evropských zdrojů.
• V Plzni byla zahájena výstava „Navzdory času“ z programů Plzeňského
kraje. Je zde prezentována i naše obec.
• Byly poskytnuty podklady o obci
vydavatelům knihy Toulavá kamera.
• Jsou téměř dokončeny poslední
práce na obnově dvou rybníků
v Dobroticích.
• U kulturního domu byla vybudována kanalizační vpusť na povrchové vody.
Konec roku a vánoční svátky jsou
• U vodojemu v Chanovicích byla krásné hezké dny, pro někoho spoopravena střecha a oplocení, vyká- jené se stresem z příprav, pro jiného
ceny náletové křoviny.
jsou dobou pro rozjímání a odpočin• Za přispění obce byla opravena kem po celoročním shonu. Dám vám
střecha šaten a ubytovny na hřišti.
tip na hezkou procházku – v Sušici
otevřeli zajímavou křížovou cestu
(symboly
jednotlivých zastavení
K trvalému pobytu je v při
jsou
zhotoveny
z kovu a vyrobili
hlášeno v říjnu 2010 v míst
je
učni
z
Oselec).
Když počasí doních částech obce celkem 716
volí,
vypravte
se
do
Sušice na lesní
občanů. Černice 30, Defu
procházku
zakončenou
u kaple Anrovy Lažany 60, Dobrotice 68,
děla
Strážce
s
krásným
výhledem
Holkovice 95, Chanovice 398
VH
na
město
a
okolí.
a Újezd u Chanovic 65 osob.
Místní část Holkovice nemá žádného zástupce v zastupitelstvu obce.
Dle Zákona o obcích může být zvolen osadní výbor, který má právo
při zasedání zastupitelstva obce
vznášet připomínky a pomáhá řídit
obecní činnosti. Dne 25. listopadu
2010 byla svolána schůze v Holkovicích, pozváni všichni plnoletí občané Holkovic. Jednání se zúčastnili
se P. Klásek a P. Hlaváč. Na schůzi
přišlo dvacet pět občanů. Ale hlavní
bylo, že holkovičtí byli již domluveni

Tip na výlet

Počet obyvatel

Obce v ČR fungují především
na základě přerozdělovaných daní
zasílaných obcím finančními úřady.
Výše poskytovaných daní se přepočítávají především dle trvale přihlášených občanů v obci, rozlohy
katastrálního území obce, podnikatelských subjektů a živnostníků
přihlášených v obci, atd. Konkrétní
plátci a výše obci nejsou známy. Daň
z nemovitostí je převáděna v plné
výši příslušným obcím. Jeden podnikatelský subjekt podal opravné při-

Odpady

V minulém čísle Panorámy jsem
psal o odpadovém hospodářství.
Dnes přináším několik čísel z účetnictví letošního roku. Celkové známé
náklady na svoz, likvidaci a uložení
odpadů z celé naší obce k poslednímu listopadu činí 696 168 Kč. Pří-

jem získaný za vybrané poplatky činí
398 500 Kč. Takže ještě není konec
roku a již nyní je z obecní pokladny
zaplaceno 300 000 Kč navíc, které
nám pak chybí na jiné činnosti. Pomoci nám může jen příspěvek za třídění odpadů, kde rozhoduje množství tříděných odpadů. Ten předpokládám za letošní rok cca 70 000 Kč.
PETR KLÁSEK

Fotbal

Na ukončení podzimní sezóny sehrálo mužstvo dorostu fotbalový zápas proti
výběru fotbalových hvězd. Utkání skončilo remízou 4:4, rozhodčí nadržoval mlad
ším, starší více běhali a všichni se pobavili na společné dokopné v kulturním domě.

Dorost
V dalším zápase jsme prohráli
v Mochtíně a po výhře nad Hradešicemi nás čekala velmi důležitá bitva
v Hrádku. Podařilo se nám vyhrát,
ale náš spoluhráč Matěj Klásek byl
vyloučen a dostal stop na tři zápasy.
Po této výhře jsme se posunuli na
třetí místo v okresním přeboru. Potom jsme doma porazili Žichovice a
vyhráli jsme i v Hartmanicích. Pře-

zimujeme na 2. místě. Těšíme se na
jarní část sezóny a zveme všechny na
naše zápasy.
HŠ
Mochtín–Ch. 3:1 (Ondra Skuhravý)
Ch.–Hradešice 11:3 (4 M. Mrázek,

4 J. Šulc, P. Soukup, H. Šebek, vlastní)
Hrádek–Ch. 1:2 (P. Soukup, V. Zoubek)
Ch.–Žichovice 13:0 (5 V. Zoubek,
3 P. Hora, J. Prýmas, M. Mrázek,
J. Šebek, D. Beránek, P. Lukeš)
Hartmanice–Ch. 1:2 (J. Šulc, V. Zoubek)

Podzimní fotbalové soutěže skončily
Áčko po špatném začátku podzimu se výsledkově zlepšilo. Především čtyři vítězství v posledních pěti
kolech pomohly k posunu z pásma
ohrožení sestupem.
Stod–Chanovice A
2:1

Béčku zbytečně utekly tři výhry
doma. Toto jsou body, které by situaci v tabulce výrazně vylepšily.
Z hráčů těžko někoho vyzdvihnout.
Velký vliv mělo na druhou polovinu
i velké množství zraněných hráčů,a
(Lukáš Černohorský) tím vynucené improvizace v sestavě.
Chanovice A–Chrást
0:1 Sušice B–Chanovice B
1:1
Stříbro–Chanovice A
2:3
(Jiří Brejcha)
(Dyrt, Kostka, Zelenka) Chanovice B–Velký Bor
3:1
Chanovice A–Příkosice
3:0
(V. Klásek 2, L. Černohorský)
(Kostka, R. Patsch, R. Hnídek) Měcholupy–Chanovice B
1:2
Horní Bříza–Chanovice A
0:1
(Jurij Vivatenko, David Pavlovský)
(Šefl) Chanovice B–Žihobce
1:1
Bolevec–Chanovice A
1:0
(David Bártík)
Chanovice A–Rozvadov
3:0 Vel. Hydčice–Chanovice B
0:0
(M. Polena 2, R. Hnídek) Mochtín–Chanovice B
1:1

15 14
1. Chrást
2. Tachov
15 11
3. Rokycany 15 10
4. Stod
15 9
5. ZČE Plzeň 15 8
6. Vejprnice 15 6
7. Holýšov
15 6
15 6
8. Přeštice
9. Bolevec
15 5
10. Chanovice 15 6
11. Stříbro
15 4
12. Rapid Plzeň 15 4
13. Příkosice 15 4
14. M. Touškov 15 4
15. Horní Bříza 15 3
16. Rozvadov 15 2

0 1
2 2
1 4
2 4
3 4
4 5
3 6
1 8
4 6
1 8
5 6
3 8
1 10
1 10
2 10
3 10

53:10
40:13
36:22
28:20
28:17
27:24
24:25
30:31
19:21
18:28
30:34
23:38
17:30
26:53
24:34
14:37

42 (21)
35 (11)
31 (7)
29 (8)
27 (3)
22 (-2)
21 (0)
19 (-5)
19 (-2)
19 (-2)
17 (-4)
15 (-9)
13 (-8)
13(-11)
11(-10)
9(-15)

(V. Klásek)

1. Žichovice 13 11
2. Luby B
13 10
3. Nezamyslice13 8
4. Janovice
13 7
13 6
5. Sušice B
6. Mochtín B 13 6
7. Vrhaveč
13 5
8. Velký Bor 13 4
9. Chan. B
13 4
10. V. Hydčice 13 3
11. Bezděkov 13 2
12. Žihobce
13 2
13. Měcholupy 13 2
14. H. M. Boží 13 2

1 1
1 2
3 2
2 4
3 4
2 5
4 4
4 5
4 5
5 5
4 7
4 7
1 10
0 11

38:13
37:14
34:14
24:21
19:20
24:22
21:15
17:17
15:17
14:17
28:33
16:27
7:30
11:45

34 (16)
31 (10)
27 (6)
23 (2)
21 (3)
20 (2)
19 (-2)
16 (-2)
16 (-5)
14 (-4)
10(-11)
10 (-8)
7(-11)
6(-15)

V sobotu 2. října 2010 proběhl pouťový turnaj v malé kopané v Kadově. Bylo to super, počasí vyšlo a vyhráli ti nej
lepší… z Blatné. Kadovští borci do toho tentokrát šli s heslem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ A jak řekli, tak
hráli a obsadili první příčku od konce…
VT

Vzpomínka na prázdniny

Během prázdnin jsme zažili hodně
hezkého. Něco z toho jsem tady na
psala. Na začátku prázdnin jsme jeli
za babičkou a dědou. Každý den bylo
hezky, a tak jsme se koupali v bazénu.
Jednou nás děda vzal na houby. Ba
bička s námi nešla, protože si zlo
mila nohu. Ve stejné vesnici bydlí
i moje tři sestřenice: Míša, Monča
a Eliška. S nimi jsme krmili koťátka
a právě vylíhlá kuřátka. Jeden den
jsme vyzkoušeli sjíždění řeky na raftu.
Všem se to moc líbilo. Potom jsme
jeli na dovolenou na Slovensko. Měli
jsme objednanou chalupu ve Velkém
Mederu už od jara. Kousek od cha
lupy bylo termální koupaliště. Vy
zkoušeli jsme všechny tobogány a ba
zény. Večer bylo teplo a grilovali jsme
maso. Jeden den jsme se jeli koupat
do Maďarska k Balatonu. Byly tam
i mušle a hodně daleko jsem vystačila.
Voda byla vlažná. Když jsme přejíž
děli na Moravu, viděli jsme v Bra
tislavě Bratislavský hrad. Na Mo
ravě jsme navštívili zámek Lednice
s ukázkou výcviku dravců. Nakonec
jsme viděli i rychlého geparda. Večer
jsme v kempu rozložili stan, nanosili

Tam jsme se koupali, hráli různé hry,
hledali trilobity, lezli po zdi a navlé
kali korálky. Také jsme šli na celo
denní výlet na zámek do Hořovic. Ve
čer jsme zpívali u obrovského tábo
ráku. O prázdninách jsme také jeli
s tetou, strýcem a se sestřenicemi
na Orlík. Ve vodě, kde jsme se kou
pali, plavala užovka. Všichni, kdo ji
viděli, vylezli z vody. Zbytek prázdnin
jsem trávila doma a venku s kama
rádkami. Myslím, že letošní prázd
niny byly krásné, moc jsem si je užila,
ale utekly jako voda.
SIMONA STRAKOVÁ
V červnu 2010 vyšla za podpory
Plzeňského kraje knížka Města
a obce očima dětí, která je součástí
projektu Galerie talentů. Do knížky
přispělo obrázky 699 dětí ze všech
krajů České republiky, děti z Horního Bavorska a z egyptské Káhiry.
Chanovická škola je zastoupena 15
výtvarnými díly třinácti autorů.
eSm
František Chlanda: Historická
místnost (kresba tuší).

Brambory

Blíží se Vánoce a málokdo si dnes
dovede představit štědrovečerní stůl
PKČ bez bramborového salátu. Bereme
brambory jako samozřejmost, ale
víte něco o jejich historii?
Na základě archeologických nálezů, se usuzuje, že brambory byly
Jubilanti listopad–prosinec
domestikovány v oblasti dnešního
60 let Marie Bělochová Slatina, Stanislav Brožek Vrbno, Marta Slancová Peru přibližně před 4 až 5 tisíci lety.
Vrbno, Ladislav Bláha Chanovice
Inkové nazývali tyto odolné hlízy
65 let Božena Vondrášková Chanovice, Marie Sulková Kadov
„papa“ a toto pojmenování zůstalo
70 let Božena Prokopiusová Lnářský Málkov
bramborám v latinskoamerické špa75 let Jaroslav Brož Vrbno
nělštině dodnes. Brambory předsta80 let Marie Strolená Dobrotice
vovaly pro inckou říši podobný dar
81 let Jan Krůta Slatina, Ladislav Vávra Chanovice, Václav Pokorný
nebes jako pro říši Aztéků kukuřice.
Chanovice, Milada Slavíčková Pole
Brambory byly buď konzumovány
přímo či uchovávány v podobě su84 let Václav Běhavý Pole
šeného prášku. Inkové z nich rovněž
85 let Marie Mottlová Defurovy Lažany, František Slavíček Pole,
připravovali alkoholický nápoj chaLibuše Hrbková Vrbno
cha podobný pivu. Byly používány
86 let Blažena Šimonová Chanovice
i pro medicínské účely.
87 let Božena Vaněčková Slatina
Po dobytí incké říše Španěly
96 let Marie Zikánová Kadov
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! v první polovině 16. století putovaly

Společenská rubrika

dříví, rozdělali oheň a opékali vuřty.
Další den jsme přejeli do Nového Pře
rova. Všude podél silnice byly vinice
a pole plná slunečnic. Znovu jsme
rozložili stan a utábořili se v kempu
Jáňův dvůr. Za plotem běhali kozy
s kůzlaty, koně a prasátko Růžena.
Na půjčených kolech jsme vyrazili
do Rakouska. Když jsme projížděli
jednou vesnicí, zrovna se tam ko
nala slavnost vína. Ochutnali jsme
sýrovou pomazánku, která se nabí
rala slanými tyčinkami. Ráno jsme si
sbalili věci a vyrazili domů. Za dva
dny jsem jela na tábor do Praskolesů.

do Evropy kromě mnoha tun zlata
a stříbra i některé exotické rostliny,
mezi nimi i brambory. Roku 1565
dostal první větší zásilku brambor
z Cuzca jako dar španělský král Filip II. Později začali španělští námořníci používat brambory jako hlavní
potravinu, což jim mimoděk pomáhalo jako prevence proti kurdějím.
Nezávisle na španělských dobyvatelích se brambory dostaly do Anglie
na palubě slavné Golden Hind Francise Drakea. V Británii a zejména pak
v Irsku, které má podobné přírodní
podmínky jako horské oblasti Peru,
se brambory začaly běžně pěstovat
ve druhé polovině 17. století.
Brambory byly v kontinentální Evropě zpočátku přijímány se značnou
nedůvěrou a obavami. Byly považovány za pohanskou a nekřesťanskou
plodinu, za plodinu nečistou a zdraví
ohrožující. Případně byly používány

pouze jako okrasná exotická rostlina
na dvorech velmožů a v klášterních
zahradách. Někteří tehdejší lékaři je
předepisovali jako zaručený lék proti
široké škále onemocnění od průjmů
po tuberkulózu. Dokonce se používaly jako afrodisiaka. Tato nedůvěra
trvala téměř dvě staletí!
Okolo roku 1740 rozpoznal význam brambor pruský král Bedřich II. Veliký a nařídil jejich pěstování v tehdejším Prusku. Do českých
zemí přišly brambory z Braniborska, odtud vznikl zkomolením jejich dnešní název.
Nejstarší zmínka o bramborech
v českých zemích je z roku 1623 a hovoří o jejich podávání na stole Viléma
Slavaty. Ve větším měřítku se začaly
v Čechách pěstovat a používat jako
potraviny teprve od druhé poloviny
18. století v souvislosti s pruskými
válkami.
Brambory obsahují rostlinné bílkoviny, železo a vitamíny skupiny C
a B.
ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ
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