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V Loučimi likvidovali starý a letitý nemocný jilm. Snímek zachytil, jak část
kmene nakládají na auto.                                                         Zdeněk Huspek

PS Safír zabavila děti „šifrovanou“ hrou. Více str. 5.            Julie Bihunová

Letošní Velikonoce byly hlavně pro děti ochuzené od všech tradic, které si
o svátcích jara užívají. A tak se jim je snažily maminky a babičky zpříjemnit
jiným způsobem. Symbol jara – krásné vajíčko z pentlí – pomohla vytvořit
své devítileté Gábince Skalové maminka ze Stanětic.   Hanka Hoffmannová

Nová polní cesta, která byla vybudována Státním pozemkovým úřadem
v rámci pozemkových úprav a v březnu bezúplatně převedena do vlas‑
tnictví obce Libkov. Ta by sama na tuto akci neměla finanční prostředky.
Libkov za vybudování nové cesty Pozemkovému úřadu děkuje.  

Barbora Černá, starostka obce 
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Organizace Člověk v tísni, o. p. s., působí na Domažlicku již řadu let se svými službami a
nic se na tom nemění ani v době nouzového stavu nebo mimořádných opatření. Spolupráce
má však samozřejmě svá specifika. V ideálním případě probíhá distančně, a to telefonicky, e‐mai‐
lem, ale je možné se domluvit i na alternativě a spojit se s pracovnicemi například přes počítač.

Pokud situace vyžaduje fyzické jednání a je neodkladná, je možné se s pracovníky setkat osob‐
ně. Setkání pak probíhá v ideálním případě ve venkovních prostorách a vždy za dodržení všech
aktuálních opatření. 

Kontaktní hodiny fungují každý čtvrtek od 12 do 15 hodin v Domažlicích (náměstí Míru 40),
nic méně je doporučeno se s pracovníky domluvit předem telefonicky či e‐mailem (778 470 828,
 plzen.domazlice@pinf.cz). Pracovnice mohou v naléhavých případech přijet také za Vámi. 

A s čím se na pracovníky můžete obracet? Pokud máte potíže v dluhové oblasti, řešíte potřebu
odkladu splátek, komunikaci s věřiteli či exekutory, ale i pokud zvažujete oddlužení a nevíte jak na
to, pak se určitě ozvěte. „Kontaktovat nás ale mohou také lidé, kteří se dostali do potíží v zaměstná‑
ní, s bydlením, neví si rady s dávkami nebo se dostali do úzkých v důsledku aktuální epidemiologické
situace – bojují s registrací na očkování, onemocněli oni sami nebo někdo jejich blízký a mají nejas‑
nosti v tom, na co mají nárok, neorientují se v aktuálních opatřeních,“ vyjmenovává možné situace
pracovnice Věra Horváthová. Mohou se objevit obtíže v souvislosti s výchovnými problémy dětí či
jejich distanční výukou, pak je možnost zkontaktovat se s Ladou Forstovou (608 226 713,
 lada.forstova@clovekvtisni.cz), která pracuje s rodinami s dětmi, nebo Eliškou Ferkovou, která se
věnuje podpoře vzdělávání dětí. Ostatní kontakty a informace na www.clovekvtisni.cz/plzen ne‐
bo www.facebook.com/clovekvtisni.plzenskykraj.                                                       Mgr. Tereza Králová

Chtěl bych velice poděkovat občanům měs‐
tyse Všeruby, kterým není lhostejné, v ja‐
kém prostředí žijí. Chtěl bych jim poděko‐
vat, že si všimli a sami od sebe se rozhodli,
že vyčistí plné příkopy různých odpadků.
Jejich vlastní iniciativou a pílí přispěli ke
zvelebení městyse Všeruby a jeho okolí.

Pokud jste se nechali inspirovat a chtěli
byste odlehčit přírodě, stačí si na procház‐
ku přibalit igelitový pytel a gumové rukavi‐
ce. Vším potřebným vás i rádi vybavíme.
Poté stačí jen na ÚM Všeruby zavolat, kde
máme plný pytel odpadků naložit a ekolo‐
gicky jej zlikvidujeme. 
Neuvěřitelné množství „bordelu“ nasbíraly
během chviličky i paní Kislingerová s paní
Václavovičovou a paní Beranová. 

Václav Bernard, starosta městyse Všeruby

Člověk v tísni v této době

Na konci roku 2020 dokončilo vedení TJ Slavoj Koloveč rekonstrukci a modernizaci ob‑
jektu sportovního zázemí u fotbalového hřiště v Kolovči, kterému se neřekne jinak než
sauna. Víceúčelová jednopodlažní budova byla postavena v 70. letech minulého století
v tzv. akci “Z“. Sloužila tehdy mimo jiné opravdu jako sauna pro regeneraci sportovců,
dále jako šatny pro hráče, technické místnosti, sociální zázemí a v patře společenská
místnost, provozovaná jako restaurace s proskleným výhledem na fotbalové hřiště.

Stav budovy, která je především fotbalovými hráči stále využívána, byl poměrně žalost‑
ný. Proto TJ Slavoj Koloveč ve spolupráci a za finanční podpory městyse Koloveč využil do‑
tačního titulu Krajského úřadu Plzeňského kraje Podpora vybudování a modernizace
sportovišť v roce 2020 a objekt rekonstruoval. Celkové náklady akce činily cca 1 mil. Kč,
z toho dotace z Plzeňského kraje 500.000 Kč, příspěvek městyse 350.000 Kč a vlastní
zdroje TJ Slavoje Koloveč 150.000 Kč. Kolovečtí sportovci i jejich věrní fanoušci se nemo‑
hou dočkat, až se po ukončení mimořádných opatření vrátí nejen na fotbalové hřiště, ale
i do jeho zrekonstruovaného zázemí. Mgr. Petra Křížová, kronikářka městyse, foto: Petr Dolejš

V Kolovči opravili „saunu“

Podpora výstavby
stanic odpadu

O dotaci na výstavbu překládací stanice
směsného komunálního odpadu a ostat‐
ního energeticky využitelného odpadu
mohou obce zažádat v rámci Dotačního
programu překládací stanice odpadu –
podpora výstavby (2021), který vyhlásil
Plzeňský kraj. Žádosti budou přijímány
v období od 26. dubna do 7. května 2021. 

Podpora bude poskytována až do výše
85 % celkových uznatelných nákladů. Žá‐
dat mohou také dobrovolné svazky obcí a
právnické osoby, ve kterých jsou obce ne‐
bo dobrovolné svazky obcí společníky se
100 % podílem. Všechny potřebné infor‐
mace a dokumenty jsou k dispozici na
tomto odkazu – https://dotace.plzensky‐
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/986/

Poděkování



Obtížná koronavirová doba ohrožuje ži‑
voty lidí, ničí naši ekonomiku.  Stala  se ale
také příležitostí k některým změnám ve
prospěch obcí a krajů.

Sledujeme vesměs nega‑
tivní zprávy o přetížených
nemocnicích, úmrtí lidí
i ekonomických ztrátách.
Jako kdyby neexistovalo
vůbec nic pozitivního. 

Měl jsem prostor se za‑
číst do knihy Michaela
Třeštíka „Chceš‑li roze‑
smát pánaboha“. Fascinují‑
cí líčení strastí, které při‑
nesla 1. světová válka.
Osmnáctiletý vystudovaný
absolvent konzervatoře
šel do 1. linie bojů na ru‑
ské frontě. Každý den vlastně uléhal s oba‑
vou, zda přežije bojové akce  příští den.
V jeho rotě většina spolubojovníků padla.
On zázrakem přežil. Po jakémsi intermezzu
v ruském zajetí pak vstoupil do českoslo‑
venských legií a podnikl strastiplnou cestu
do Vladivostoku a zpátky. Především na
frontě byli všude padlí a ranění. Šťastně se
nakonec vrátil. Ale kolik takových bylo.
Chci říci, že přes všechny současné problé‑
my jsme šťastnou generací, která se teď
prostě musí trochu uskrovnit. 

Omezení ale nesmí trvat dlouho a hlavně
nesmí být nesmyslná. Čím absurdnější
omezení existují, tím menší je ochota lidí
zákazy dodržovat. Na místě je velká opatr‑
nost. Nošení respirátorů i roušek. Ale rou‑
šek v prostoru, kde nikdo není, už postrádá

význam. Uzavření okresů je v našich pod‑
mínkách opatřením nesmyslným a musím
trvat na tom, že hloupým. Přináší pouze

formalistická čestná prohlá‑
šení. Okresy u nás jsou již
jen administrativními čára‑
mi na mapách. Pokud chce
vláda či ministerstvo zdra‑
votnictví uzavřít nějaká úze‑
mí, tak to má dnes logiku
pouze v rámci krajů. Proč
nemůže obyvatel Libkova
překročit pomyslnou čáru a
dojet do blízkých Klatov, kde
je přece jen jiné obchodní
zázemí. A nemít možnost
překročit hranice obce je už
hloupost úplná, která byla
mezitím sice zrušena, ale

o něčem to vypovídá. Minimálně o tom, že
ministři vůbec neznají administrativní čle‑
nění státu a neví, že existují obce, které na
sebe katastrálně vůbec nenavazují. Při
otrockém dodržování takového hloupého
zákazu není možné přejít z jedné části měs‑
ta Kdyně (např. Hluboké, ale i Dobříkova či
Smržovic) bez toho, aby občan porušil zá‑
kaz. Musel by vždy totiž přejít do další sa‑
mostatné obce Nová Ves nebo Brnířov. Stej‑
ně tak není možné, aby byly dlouhé měsíce
zavřené kadeřnické a další služby, které
člověk prostě potřebuje. Chci se ale vy‑
hnout dalšímu hodnocení nepodařených
kroků vlády. Myslím, že si to každý z nás do‑
káže zanalyzovat sám. 

Obrátím minci a uvedu více pozitivního.
Na začátku pandemie se zvedla nebývalá

vlna solidarity a pomoci. Už na to zapomí‑
náme. Vinit občany ze současné situace ne‑
ní vůbec na místě. Pandemie přináší velké
problémy ve státním rozpočtu. Obce to re‑
lativně zvládají lépe než kraje. Ty mají ji‑
nou výdajovou strukturu a zodpovědnost
za fungování přetížených nemocnic a mno‑
ha domovů seniorů. A to není jednoduchý
úkol. Povedlo se ale zrušit tolikrát kritizo‑
vanou a zcela nemorální daň nabytí nemo‑
vitých věcí. V rámci kontroverzního daňo‑
vého balíčku došlo k významnému zvýšení
podílu obcí a krajů na vybraných daňových
výnosech. Tady musím říci, že zásluhou vel‑
ké aktivity Senátu. Zatím se možná to zvý‑
šení podílu z 23,57 % na 25,84 % tolik ne‑
projeví, protože bude beztak doprovázeno
sníženou ekonomickou aktivitou a tedy po‑
klesem výnosu daní. Z dlouhodobějšího
hlediska je to však pro obce a nakonec
i kraje významný krok. V budoucnu sice
může dojít k nějakému jinému daňovému
mixu, o kterém mluví v hádankách součas‑
ná ministryně financí, ale podíly obcí na
vybraných daních se  budou těžko snižovat.
A starostové ze všech politických subjektů
mají významnou politickou sílu. Je jich cel‑
kem 6252. Hejtmanů krajů je sice 14, ale
jejich hlas je také veliký, pokud se dokáží
dát dohromady. Jsem přesvědčen, že tady
covidová situace nabídla příležitost, kterou
nakonec  Senát ve prospěch obcí a  krajů
dokázal využít. A to je ta pozitivní zpráva.  

Ing. Vladislav Vilímec, senátor 
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Možná jste zaznamenali na sociálních sí‑
tích nebo ve své mailové schránce video
s malým chlapečkem. Malý šikula v něm
zapáleně vypráví, kolik při
procházkách lesem nasbírali
odpadků, a vyzývá diváky,
aby si také vzali rukavice a
uklidili svoje okolí. Na tuto
výzvu zareagovaly dvě naše
zastupitelky. Je smutným fak‑
tem, že jsou tací, kteří na pro‑
cházce sní sušenku nebo vy‑
pijí pití a je jim za těžko si
svoje odpadky odnést domů
a řádně je vyhodit. Někdo ji‑
ný pak místo procházky musí
vyrazit do stejných míst s pyt‑
lem a nepořádek po nich uklidit. Naše za‑
stupitelky vyrazily na jarní úklid na cyk‑
lostezku mezi Brnířovem a Hlubokou. Na‑

sbírané odpadky poctivě vytřídily a vyho‑
dily do příslušných kontejnerů. Cyklostez‑
ka prokoukla a nám všem se po ní teď bu‑

de chodit líp. Dámy, děkujeme, a doufáme,
že uklizené okolí vydrží co nejdéle. 

Věra Jandová, Obecní úřad Brnířov

Jarní úklid v Brnířově

Obyvatelé Plzeňského kraje budou mít
opět možnost zažádat o dotaci na výmě‐
nu stávajícího kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňující třídu
3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303‐5 za plynový
kondenzační kotel, tepelné čerpadlo ne‐
bo kotel pouze na biomasu. 

Nejprve budou finanční prostředky po‐
skytnuty všem žadatelům, kteří mají již
podané žádosti v rámci dotačního titulu
„ZÁSOBNÍK ‐ Pořízení ekologického vy‐
tápění v domácnostech III“ dotačního
programu "Pořízení ekologického vytá‐
pění v domácnostech". Pro další zájem‐
ce bude poté vyhlášena výzva k podává‐
ní žádostí o dotaci v rámci dotačního ti‐
tulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického
vytápění v domácnostech III/2“. Příjem
žádostí bude probíhat pravděpodobně
od 1. 6. 2021. Více na webu Plzeňského
kraje – https://www.plzensky‐kraj.
cz/dalsi‐financni‐prostredky‐poputuji‐
do‐3‐vlny‐kotl.                                     (red)

Koronavirová doba může obcím prospět

Kotlíkové
dotaceNABÍDKA SEZÓNNÍ PRÁCE 

Přijmeme uklízeče, uklízečku do Chatové osady
 Hájovna. Nástup možný  ihned. Info – 724 857 249.



Všeruby poskytly dočasný azyl německé
hraniční policii.

Hranice je znovu uzavřena, tentokráte
z německé strany. Nejen přeshraniční pra‑
covníci netrpělivě sledovali rozhodnutí
spolkového ministerstva vnitra a zjišťovali
podrobné informace k překračování hrani‑

ce, které se během víkendu několikrát mě‑
nily. 

Německo považuje ČR za oblast s vyso‑
kým výskytem mutací koronaviru. 

Od neděle 14. února 2021 obnovilo stálé
kontroly na hranicích s ČR. Hranice mohou
překračovat s negativním testem jen do‑
pravci a někteří pendleři, jejichž práci vy‑
hodnotila SRN jako nezbytnou. 

Rada městyse Všeruby na svém mimo‑
řádném jednání dne 15. 2. 2021 jednomysl‑
ně schválila bezúplatné poskytnutí prosto‑
rů bývalé celnice a odstavného parkoviště
na hraničním přechodu Všeruby/Neuaign
v souvislosti se znovuzavedením kontrol
na hranici CZ/DE. Díky tomu dojde nejen

ke zlepšení podmí‑
nek pro výkon
kontrol a s tím
související bezpeč‑
nosti, ale i k rych‑
lejšímu odbavová‑
ní v obou směrech. 

Téměř týden se
čekalo na to, jak
Ministerstvo vnit‑
ra ČR posoudí žá‑
dost Německa o to,
aby mohli prová‑
dět hraniční kon‑
troly na českém
území, podobně
jako to bylo na jaře
loňského roku,
kdy na Folmavě
kontrolovali Češi
na německém úze‑

mí. Od 19. 2. 2021 provádějí policisté ba‑
vorské pohraniční policie v souladu s práv‑
ními normami, mezinárodními úmluvami a
souhlasem Ministerstva vnitra České re‑
publiky kontroly v místech bývalého hra‑
niční přechodu Všeruby/Neuaign na území
České republiky. Bavorští hraniční policis‑
té mají díky tomu zázemí s teplou vodou a
WC ve střední části budovy bývalé celnice,

kterou městys získal před lety od státu. Na
přilehlém parkovišti je umístěný kontej‑
ner, ze kterého provádějí vlastní kontroly. 

Situaci kolem uzavřené hranice neseme,
stejně jako na jaře loňského roku, velmi
těžce a pevně věříme, že tento stav nebude
trvat dlouho. Václav Bernard

Všeruby poskytly azyl německé  policii
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Upozornění Technických služeb Kdyně
pro podnikající osoby, jejichž provo‑
zovny jsou zcela uzavřeny. 
PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, kte‑
ré mají v důsledku nařízení vlády
v souvislosti s opatřeními proti šíření
nemoci COVID‑19 zcela uzavřené pro‑
vozovny a nevykonávají v nich žádnou
činnost, při které by vznikal odpad, to
znamená, že nejsou v současné době
původci odpadu a ani nevyužívají služ‑
bu na svoz SKO, prosím o sdělení této
informace na e‑mailovou adresu:
 reditel@tskdyne.cz.  Cena bude násled‑
ně upravena (ponížena) a faktura za
svoz SKO bude zaslána až po znovuo‑
tevření provozovny.  Toto opatření není
možné uplatnit zpětně (to znamená
např. za předešlý rok). Případné dota‑
zy též rád zodpovím. 

Martin Fremuth, ředitel 
TS Kdyně, tel. 602724460

Upozornění
Technických služeb

Kaple U tří křížů s pozitivní energií
Asi jeden km od středu obce Kout na Šumavě, jižním smě‑
rem, při zelené turistické značce stojí kaple U tří křížů.  
Dala ji prý postavit, asi v roce 1750, jedna zbožná žena. 
Podle pověsti tady zahynulo 27 horníků, kteří zde v blíz‑
kosti dolovali železnou rudu pro vrchnostenskou vysokou
pec pracující v Peci pod Čerchovem. 
Jiné zdroje uvádějí, že se zde dolovala olověná ruda.
V blízkosti kaple se v minulosti propadla zem a objevila
se stará štola. Kaple je vystavěna na obdélném půdorysu.
Čelní stěnu tvoří široký výklenek, v němž jsou na zadní
stěně zavěšeny tři kříže. Je u ní pět lip, jedna je přímo
u kaple a ostatní jsou v nepravidelném čtyřúhelníku.
Uprostřed lip je silné energetické místo a vnímavější pří‑
chozí skutečně energii pociťují. Lidmi je toto místo často
vyhledáváno a rádi zde postojí nebo posedí na lavičce. Je
odtud hezký výhled na Kout na Šumavě, Kdyni, Rýzmberk,
Koráb a okolí. 
Kaple je zapsána v seznamu památek a udržována ve vel‑
mi dobrém stavu. Ještě jedna zajímavost – vrch Ráj u Nové
Vsi, kaple Tři Kříže, bývalé slovanské hradiště Tuhošť
u Smolova a věž kostela v Domažlicích jsou v jedné přímce.  

Helena Klimentová



Historický úspěch České republiky
v plážovém volejbalu v katarském Dau‑
há má kdyňské kořeny.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David
Schweiner získali zlato na čtyřhvězdičkovém
turnaji světové série v katarském Dauhá. Jedná
se o zatím největší úspěch České republiky
v tomto sportu, který si za posledních 20 let zís‐

kal obrovskou popularitu a od roku 1996 je
sportem olympijským. Dvojice je nyní ve světo‐
vém žebříčku na desátém místě a má tudíž ob‐
rovskou šanci zahrát si na Letních olympijských
hrách v Tokiu. Minulý rok byla olympijská kvali‐
fikace zastavena celosvětovou pandemií, kdy
naše dvojice byla na postupovém čtrnáctém

místě. Od března tohoto roku se mezinárodní
volejbalová federace FIVB rozhodla začít znovu
organizovat světovou sérii, ovšem za velmi pří‐
sných hygienických podmínek.  Turnaj v Kataru
byl tak prvním pokračováním. Mezitím v srpnu
minulého roku v Opavě získala dvojice Perušič
– Schweiner titul mistrů České republiky.

Úspěch je pro naše město o to cennější, že

šestadvacetiletý David Schweiner má babičku a
otce ze Kdyně, a v našem městě trávil společně
se svojí sestrou Luckou každoročně velkou část
letních prázdnin u babičky a dědy. Jeho otec Pa‐
vel, rovněž aktivní volejbalista, vedl Davida od
malička ke sportu, ať už to byl tenis nebo právě
volejbal. První kontakty s volejbalem získal

 David v pražském klubu KOMETA, odkud po‐
stupně pokračoval do dalších pražských klubů,
až po pozici nahrávače extraligového klubu
v Benátkách nad Jizerou. Před sedmi lety se
 David přesunul z šestkové palubovky na písek a
tvoří s Perunem ‐ Ondřejem Perušičem neroz‐
lučnou dvojici. 

Vedle plážového volejbalu studuje David Vy‐
sokou školu ekonomickou v Praze, rád lyžuje,
miluje zvířata a pochutná si na svíčkové a gu‐
mových medvídcích. David často volá babičce
do Kdyně, která pak v atlase hledá, kde se zrov‐
na její vnuk nachází.

Přejeme našim sportovcům hodně úspěchů a
držíme palce v reprezentaci České republiky
v blížících se dalších turnajích světové série
v mexickém Cancúnu a hlavně pak v účasti na
letních olympijských hrách.       Sylva Heidlerová

Historický úspěch s kořeny ve Kdyni
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DUBEN
24. 4. Chodská Lhota, vítání občánků, od
14.00 hod. v sokolovně v Chodské Lhotě. 

KVĚTEN
15. 5. Chodská Lhota, pochod "CHODSKÁ
BŮTA" s cílem v Lomečku nad Ch. Lhotou,
start před OÚ Ch. Lhota od 10.00 do 14.00
hod. 

ČERVEN
5. 6. Chodská Lhota, tradiční Pohádkový
les pro děti, začátek od 14.00 hod u OÚ.              

Konání akcí závisí na příznivé 
epidemiologické situaci.

Kulturní servis 

Šifrovaná hra
děti bavila

Pionýrská skupina Safír Kdyně opět ne‐
lenila a na prázdninový týden od 22. do
27. února si připravila pro veřejnost ze
Kdyně a okolí další bezkontaktní hru.
Nyní se jednalo o Šifrovanou. Lidé se tak
mohli naučit nové šifry nebo si zopako‐
vat ty, které už uměli. Zároveň zavzpo‐
mínali na místa ve Kdyni. Děti měly
k dispozici klíče k šifrám, kterých muse‐
ly rozluštit celkem 5, aby se dostaly do
cíle k odměnám. Naučily se tak šifry, jako
mobilní, Caesarovu nebo tradiční mor‐
seovku. Jejich úkolem bylo dostat se do
drogerie na Náměstí ve Kdyni, odkud se
zaslouženě rozdalo přes 60 cen. Děti se
tak mohly radovat z maličkostí jako jsou
omalovánky, bloček, propiska nebo něco
sladkého na zub.                  Julie Bihunová



Domažlický okres ztratil jeden ze svých
polistopadových osobnostních symbolů. Pav‑
la Faschingbauera. 

Kdo by ho na Domažlicku neznal. Pavel
Faschingbauer prožil svůj život naplno a ob‑
darovával nás vznešeností své povahy a na‑
kažlivou lidskostí. 

Byl vynikajícím sportovcem. K největ‑
ším úspěchům jeho sportovní atletické
kariéry patřilo vítězství na Evropském
poháru v běhu na pět kilometrů. Byl člo‑
věkem pevných morálních zásad a vystu‑
dovaným pedagogem. Kvůli svému zása‑
dovému postoji nemohl po osmašedesá‑
tém roce učit. Živil se tedy u Melioračního
družstva v Horšovském Týně jako dělník.
Podle svých slov se tam ale potkal s úžasný‑
mi lidmi.  

Dálkově absolvoval také Fakultu tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
Atletice zůstal věrný i po skončení své aktivní
běžecké činnosti. K atletice přivedl i mladší‑
ho syna Pavla, také vynikajícího běžce a
mnohonásobného mistra České republiky na
dlouhých běžeckých tratích. Listopadová re‑

voluce se pro něho stala dalším životním im‑
pulsem a příležitostí. 

Nejprve byl kooptován do funkce místo‑
předsedy ONV. Od 1. ledna 1990 se pak stal
rozhodnutím vlády prvním a jediným před‑
nostou Okresního úřadu v Domažlicích. Byl
sice oficiálně úředníkem, ale všemi vnímán
jako první muž okresu, reprezentant našeho
Domažlicka. Bylo by na dlouhý seznam vyj‑
menovávat  všechny věci, které svým vlivem
dokázal prosadit či ovlivnit. Bez něho by
dnešní Domažlická nemocnice určitě  nestá‑
la. Má také výrazné zásluhy na  zlepšení pod‑
mínek sociálních služeb v Domažlicích,
Černovicích a také u nás ve Kdyni. Byl klíčo‑
vou osobou, která prosadila výstavbu dneš‑
ního Domova seniorů ve Kdyni. Spolupraco‑
val přitom velmi úzce s kdyňskou radnicí. 

A hlavně se nebál. Osobně jsem s ním byl
přítomen při jednání na generálním štábu
armády. Tam jsme dohodli převod užívacích
práv k majetku bývalých kdyňských kasáren
na Okresní úřad v Domažlicích. Samotné
město tehdy ještě nemohlo nemovitosti zís‑
kat. Až později po vzniku krajů se mohly

všechny majetkové věci narovnat. Pavel Fas‑
chingbauer po zrušení okresních úřadů pak
ještě stál včele Okresního ústavu sociálních
služeb a po jeho rozdělení dnešního Centra
sociálních služeb v Domažlicích. Zažil tak ješ‑
tě dokončení výstavby domova seniorů ve
Kdyni a byl přítomen jeho slavnostnímu ote‑
vření a později i u oslav kulatých výročí jeho
fungování. 

Bylo by málo neúplné Pavla Faschingbaue‑
ra představovat  pouze jako bývalého repre‑
zentanta okresu Domažlice. 

Byl především noblesním člověkem, jehož
přítomnost byla vždy ozdobou každé sešlos‑
ti. Navštěvoval pravidelně Kdyňsko. A to nej‑
en radnici, ale konkrétně třeba do Brnířova
ho přiváděla  záliba v chovu poštovních holu‑
bů. Byl v tom nejlepším slova smyslu rene‑
sančním člověkem, na kterého se nedá zapo‑
menout. O jeho úmrtí referoval na prvních
stránkách bavorský a regionální tisk. V roce
2008 mu byla za přínos v oblasti obnovení
kontaktů a přeshraniční spolupráce s bavor‑
skými sousedy předána společností Bavaria
Bohemia prestižní cena „Stavitel mostů“.
Město Kdyně mu v roce 2014 udělilo Pamětní
list. Naposledy se ve Kdyni při oficiální akci
objevil v kdyňské Sokolovně při slavnostním
koncertu k 30. výročí listopadové revoluce,
kdy zazněla Beethovenova 9. symfonie se
Schillerovou Ódou na radost. Byl vynikajícím
společníkem, nenapodobitelným svou jazy‑
kovou kulturou. Dokázal překrásně recitovat
verše Fráni Šrámka a dalších básníků.   

Pro jeho slovní projev se stalo typickým
používání slova přemýšlení v mnoha podo‑
bách. Jeho slovní projevy byly vůbec ozvláš‑
tněny použitím netradičních výrazů. Jednou
v diskusi poukazoval na zvláštní zabarvení
v básnických projevech používaného slovíč‑
ka „maně“. Bylo by mnoho toho, co charakte‑
rizovalo jedinečnost jeho působení a život‑
ních postojů. Byl srdečným, skromným a ta‑
ké velkorysým člověkem. Domažlicko ho bu‑
de postrádat. Senát ho proto i z mé iniciativy
navrhl v minulém roce  na státní vyznamená‑
ní. Toho se mu již sice nedostalo, ale nikterak
to nesnižuje jeho dílo. Po Pavlu Faschingbau‑
erovi tady zůstává mezera. Ale také mnoho
vzpomínek a překrásných setkání.  

Ing. Vladislav Vilímec
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Odešel charismatický člověk
a velký přítel Kdyňska

Vzpomínka 
na Václava Krafta 

Dne 14. března  2021 nás opus‑
til nejen občan Nové Vsi, ale
především bývalý starosta obce a
letitý starosta SDH Nová Ves‑Ví‑
tovky. Jako starosta obce působil
od roku 1998 po tři volební ob‑
dobí. Do sboru dobrovolných ha‑
sičů vstoupil v roce 1982, od ro‑
ku 1990 do roku 2020 byl jeho
starostou a po ukončení této
funkce nadále ve sboru působil
jako místostarosta. Za léta jeho
práce v čele obecního úřadu zve‑
lebil obec. Jeho odkaz dále žije a
do dnes na něj obec navazuje. Byl
poctivý, hodný a obětavý. Pro
SDH si vždy našel čas – hasiče do‑
kázal ocenit za jejich práci i vý‑
sledky. Nechyběl na žádné brigá‑
dě i přes jeho zdravotní problé‑
my. Vždy měl v sobě humor, kte‑
rým všechny pobavil.

Čest jeho památce. 
OÚ Nová Ves a SDH 

Nová Ves‑Vítovky
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V Loučimi likvidovali nemocný jilm
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Kamennou zeď, oddělující místní hřbitov
u kostela od silnice č. 22, v létě stíní 7 vzrost‐
lých lip, které jsou památkově chráněné. Po‐
slední kmen ve směru od obce ale nebyla lípa,
nýbrž jilm a ten musel pryč. Dostal totiž ne‐
moc zvanou Grafióza (nebo též holandská ne‐
moc). 

Onemocnění postihuje jilmy a je způsobe‐
no houbou druhu Ophiostoma novo‐ulmi,
která zamezuje protékání mízy cévami, což
způsobuje postupné odumírání nejdříve větví
a později celého stromu. Strom uschne nasto‐
jato, opadá z něho  veškerá kůra a zbyde jen
holé dřevo. Houbu přenáší kůrovec bělokaz
pruhovaný (Scolytus multistriatus), živící se
celulózou z jilmového dřeva. Celulózu ovšem
neumí rozložit, proto na sobě přenáší houbu,
která jí mimo jiné rozkládá.

Likvidaci stromu u frekventované silnice
provedla firma "Péče o stromy a zeleň s.r.o.
Lukáš Čermák" ze Starého Klíčova, obor se
jmenuje Arboristika a šéf pracuje jako arbo‐
rista už 13 let. Ve firmě má dalších 6 lidí, na
větší nárazové akce najímá externí lezce. 

„V současné době sucha a zvýšeného ex‐
portu a importu zeleně se zde vyskytuje mno‐

hem více škůdců, kteří likvidují nebo
ohrožují naší zeleň a arboristé pracují
daleko intenzivněji než kdy předtím,“
řekl Čermák po skončení první fáze, kdy
odřezali a uklidili hlavní větve a horní
část kmene. Jeho zbytek zlikvidovali ve
čtvrtek 18. března.

A jak to probíhalo? Před osmou hodi‐
nou ranní přijel jeřáb, na každou stranu
silnice od Loučimi a Kdyně se postavil
člověk, aby kyvadlově řídil dopravu, a
po uvázání horní části kmene ji Lukáš
Čermák podřízl morovou pilou s metro‐
vou lištou. Jeřáb kmen zvedl, naložil na
auto a došlo na zbytek, spodní část kme‐
ne. Ten bylo nutno říznout i z druhé
strany, neboť dole byl kmen široký víc
než metr. Další postup byl stejný, zved‐
nout, naložit… a bylo hotovo. Operace
trvala necelých 50 minut.

„Ten strom může mít i 250 roků,"
zhodnotil spokojeně práci Lukáš Čer‐
mák a všichni se přesunuli do Pocinovic,
kde měli další práci.  

Text a foto Zdeněk Huspek

l Obec Nová Ves koupila občanům re‑
spirátory? Jako před rokem, kdy nás zasáh‑
la první vlna pandemie, i letos jsme mysleli
na naše občany. Vloni se sešla skupina do‑
brovolnic, která našila pro občany roušky a
roznesla je každému až domů. Letos, vzhle‑
dem ke zhoršení epidemické situace, bylo
státem nařízeno používání respirátorů ve
vybraných místech.  Obecní úřad zakoupil
dostatečný počet těchto ochranných pomů‑
cek a opět byly dodány našim občanům až
domů. „Chraňme své zdraví a vydržme!“
 vyzývá Šárka Kraftová.

l Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest připravila pro
starosty vzdělávací kurz ONLINE AKADE‑
MIE PRO STAROSTY? Přináší informace
pro rozvoj lokální ekonomiky. Kurz je bez‑
platný. 

l Státní fond podpory investic přijímá
do 30. 4. 2021 žádosti o dotace nebo úvěr
v rámci programu Brownfieldy? Obce
mohou žádat o finanční prostředky na revi‑
talizaci území se starou stavební zátěží pro
jiné než hospodářské využití. Revitalizací
brownfieldu vznikne občanské vybavení. Ža‑
datelé mají možnost kombinovat dotaci
s úvěrem až do výše 90% uznatelných ná‑
kladů. Úvěr je poskytován bezúročně. Infor‑
mace a dokumenty jsou k dispozici na tomto
odkazu – https://sfpi.cz/brownfieldy/

Víte, že...Víte, že... Osvobození 1945.  Vydalo nakladatelství Resonance Domažlice, autor Bohuslav Balcar. 
Edice Z Normandie přes Ardeny až k nám
Název knižní publikace již sám o sobě přesně indikuje její obsah. Demarkační linie je fenomé‐

nem, který má dlouhou historii, do níž se nejvýrazněji zapsala na konci 2. světové války v Evro‐
pě. V kapitole o ní je podrobně popsáno setkání spojeneckých vojsk na Labi i první setkání US
Army s Rudou armádou na českém území.

6. května 1945 projelo bez zvláštního odporu bojové uskupení CCB ze 16. US obrněné divize
od bavorského Weidhausu / českého Rozvadova, kde předtím probíhaly bojové operace, až na
hlavní plzeňské náměstí. Útok dále na Prahu se ale nekonal. Divize se společně s 2. US pěší divizí
(Indianhead) pak rozmístila na demarkační linii východně od Plzně, v prostoru města Rokycany
a okolí, kde došlo k zatčení válečného zločince K. H. Franka. Za tři dny poté na demarkační linii
dorazily první jednotky Rudé armády.                                                                                                           (red)

Z Českého lesa k demarkační linii
Krajní strom byl nemocný jilm.



Pokud situace dovolí, obec
Úboč uspořádá oslavy ku pří‑
ležitosti 770 let založení ob‑
ce, které jsou plánované na
19. června 2021. Srdečně
zveme všechny rodáky
i ostatní veřejnost na příjem‑
ný den s kapelou, občerstve‑
ním a kulturními zážitky
včetně slavnostní mše. 
Další informace na e‑mailu:
 rodaci.uboc@seznam.cz
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Letošní tříkrálová sbírka vstoupila
do třetí dekády.

Ty dvě předcházející byly velmi úspěš‐
né. Výsledek – rok od roku stoupající –
 plnil vždy začátkem nového kalendářního
roku všechna periodika, zejména místní.
Vždyť ukazoval, jak se dělá v jednotlivých
obcích něco, čemu se říká dobročinnost.
Do sbírek se zapojovali ochotně dětští ko‐
ledníci se svými vedoucími či za podpory
příslušných škol, někdy spolků, hasičů,
svým dílem i jednotlivé obecní úřady.

Z výsledků této bohulibé činnosti se tak
mohly financovat charitativní projekty po‐
skytující pomoc lidem, kterou z nejrůzněj‐
ších důvodů nemůže a hlavně nedělá stát.
Ostatně, letáky, rozdávané koledníky, při‐
nášely o tom zevrubné informace a kupo‐
divu byly při koledování žádané a dost po‐
drobně čtené. Na vysvětlení: tříkrálová
sbírka byla svými zakladateli od počátku
zaměřena výhradně na konkrétní pomoc
konkrétním lidem. Bylo tak třeba – hlavně
v prvních ročnících – odmítat i dobře mí‐
něné rady a doporučení, co z jejího výnosu
vylepšit v místním kostele apod.

Zkrátka: radost a uspokojení po ukonče‐
ní tříkrálového koledování bylo vždy na‐
prosto na místě. Bylo také zaslouženou
odměnou všem aktérům.

Tak to bylo vždycky, rok co rok, v prv‐
ních měsících roku, tak tomu bylo i v led‐
nu r. 2020. A zdálo se, že to bude i nadále. 

Klasik kdysi napsal: „nikdy nic nemá mí‐
ti nikdo za definitivní“. 

Za pár týdnů, či spíše dnů, zajímaly
zprávy o nějaké sbírce už málokoho. Chod

úplně všeho, a nejen u nás v republice, se
začal točit kolem něčeho jiného, neviditel‐
ného, slovo koronavirus ovládlo všechny a
vše, bez přehánění celý svět. A po roce se
ukazuje, že ještě „nějakou“ dobu bude. 

Postupně přijímaná restriktivní opatře‐
ní, jejichž cílem bylo a je zamezení šíření
nákazy, nemohla nedopadnout ani na naše
koledování.

Sbírka r. 2021 byla vyhlášena také jinak,
on‐line.

A tak nevyšli koledníci, kasy byly rozdě‐
leny do obchodů, kostelů či na jiná veřejná
místa, bylo umožněno koledování pro‐
střednictvím SMS zpráv, e‐mailem, termín
ukončení sbírky byl posunut až na konec
března. 

S napětím byl sečten výnos. Činil cca
třetinu výnosu loňského, jen v několika
obcích polovinu. 

Schodek je tedy evidentní. Peníze, které
šly na už zaběhnuté projekty, budou chy‐
bět, žádné nové nelze uskutečňovat. A tak
se hledají jiné zdroje. Patrně jeden z nich
budou žádosti na samosprávy obcí o pří‐
spěvky. Pak bude na nás „dole“, podpořit

jakkoliv tyto žádosti: vysvětlováním, pří‐
mluvou, hlasováním – i pro sebemenší pří‐
spěvek. Říká se, že kapka hloubí kámen.

V nastalé situaci možno vidět
i pár kladů:
l všichni ti dárci, kteří letos dávali své
příspěvky do kasiček s logem ČKCH, byli
naprosto anonymní, nedávali pro efekt,
ale s vědomím, že i jejich kapka je jedineč‐
ná. 
l dávali do kasiček České katolické chari‐
ty, která si evidentně za celou dobu orga‐
nizace sbírky vydobyla naprostou důvěru
a solidnost.
l že osobní kontakt, vyjití koledníků me‐
zi lidi, je nezastupitelný a nenahraditelný
jakoukoliv technikou.

Co na závěr? 
Vyslovit velký dík všem dárcům i těm,

kteří jim propůjčili své pracovní prostory. 
A všem popřát úspěšně prožít rok letoš‐

ní a ve zdraví a s pevnou důvěrou a vírou,
že všechno má svůj smysl a vše dobře do‐
padne.  

Anna Váchalová, Kout na Šumavě

770 let založení obce Úboč

Výnos tříkrálové sbírky na Kdyňsku v r. 2021:
Kdyně ………………………. 48 310 Kč Loučim ………………………. 12 161 Kč
Pocinovice ……………….. 14 680 Kč Zahořany …………………… 3 809 Kč
Chodská Lhota …………. 18 720 Kč Všeruby …………………….. 8 471 Kč
Mezholezy ……………….. 2 360 Kč Libkov ……………………….. 3 000 Kč
Spáňov …………………….. 2 161 Kč Oprechtice ………………… 3 010 Kč
Kout na Šumavě ………. 33 059 Kč ONLine ……………………… 5 650 Kč

Celkem na Kdyňsku           155 391 Kč

Tříkrálová sbírka trochu jinak



Před několika dny uplynul rok od chvíle, kdy virová
epidemie uzavřela školy poprvé. Z počátečního nad‑
šení byla po měsíci nejistota, po pár dalších týdnech
už se děti do znovuotevřené školy vyloženě těšily. Ni‑
kdo v tu chvíli nečekal, že bude hůř. Na podzim byly
jarní problémy spojené s distanční výukou postupně
vychytány, systém začal na straně učitelů i žáků fun‑
govat. Zdálo by se tedy, že vše se v dobré obrátilo. Bě‑
hem ledna ubylo komunikace řešící prospěch, výpad‑

ky wi‑fi či nedostatečné technické vybavení. V únoru
ale začalo e‑mailů a telefonátů rodičů i dětí přibývat:
stesk, ztráta motivace, frustrace z osamělosti, dlouhé
hodiny u počítačových her a na sociálních sítích. Co s
tím?

Bylo jasné, že vymýšlet k dlouhým hodinám sezení
v dětských pokojíčcích cokoli dalšího online nemá
smysl. Tak vznikla dobrovolná soutěž, která dostala
název OFFLINE Z NUDY. Její základní myšlenkou je
dostat děti od počítačů, tabletů a mobilů – na vzduch,
k tvůrčím činnostem. Mohou plnit 16 disciplín, mírně
průběžně upravovaných na základě aktuální, zejmé‑
na meteorologické situace (tak třeba zimní radován‑
ky a bruslení byly vystřídány jízdou na in‑linech nebo
na kole). Jaké jsou další disciplíny? Např. chůze, běh,
jízda na koloběžce, kruhový trénink, cvičení jógy,
malování, stolní hry, pomoc potřebným, vaření a pe‑
čení, pletení či háčkování, zaslání dopisu či pohledu
blízkým a několik dalších. Systém je založený na fair
play – každý soutěžící vždy do večera vyhodnotí, kte‑
ré disciplíny splnil (soutěžit se smí až poté, co jsou
splněny všechny školní povinnosti, a samozřejmě se
zřetelem ke státním epidemiologickým nařízením,

což je limit zejména v možnosti pracovat ve větších
skupinách), a zašle tyto informace administrátorům
prostřednictvím google classroom.

Soutěž je koncipována na 6 týdnů a právě vstupuje
do své poslední třetiny. Síly mezi sebou poměřují
jednotlivci zvlášť z prvního a zvlášť z druhého stupně
a také celé třídy, přičemž pro zatraktivnění celé akce
za tímto účelem vznikla jedna třída zcela nová – slo‑
žená z učitelů a jejich asistentů. Mimo pravidelných

disciplín, které jsou vymezeny buď absolvováním ur‑
čité vzdálenosti nebo časem, který je bez přerušení
třeba činností strávit, dostávají soutěžící různé speci‑
ální pobídky. Tak například uplynulý pátek, který je
dnem, kdy jsou pravidelně soutěžící nejméně aktivní,
mohli za všechny disciplíny získat dvojnásobný počet
bodů. O víkendu plnili tzv. DÁLKOVÝ KVADRIATLON –
pokud absolvovali chůzi, běh, jízdu na kole i jízdu na
koloběžce, místo běžných 4 bodů obdrželi celých de‑
set. Příští víkend bude zaměřen zase na aktivity vý‑
tvarné. 

Závěrem několik zajímavých statistických infor‑
mací: do soutěže se od jejího počátku zapojilo 15 uči‑
telů či asistentů a více než 100 dětí. Během jednoho
týdne účastníci nachodí přibližně 1000 km, uběhnou
200 kilometrů, 800 kilometrů ujedou na kole, 200 ho‑
din vaří, odešlou 30 dopisů a radost budou mít jistě i
základní umělecké školy, protože více než 70 hodin
odehrají na hudební nástroje!

Je jasné, že ani OFFLINE Z NUDY dětem stesk po
kamarádech a běžném životě nezažene. Snad je to
ale jedna z cest, která jim pomůže náročné období
překonat. Lucie Formanová

Mrákovští školáci nežijí
jen distanční výukou
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Kontejnerová
stání Koloveč

Městys Koloveč provedl úpravu kontej‐
nerových stání na separovaný odpad. 

I v této době v Kolovči nezahálí a stále
pracují na zvelebení svého městyse. Ten‐
tokrát šlo o úpravu kontejnerových stání
na separovaný odpad.

Moderní doba vyžaduje moderní na‐
kládání s odpadovým materiálem. Měs‐
tys Koloveč disponuje celkem 39 plasto‐
vými kontejnery na separovaný odpad
(sklo, plast, papír), 4 plastovými kontej‐
nery na směsný odpad, 1 kontejnerem na
textil a 1 kontejnerem na elektroodpad.
Občané Kolovče umí třídit a za tímto úče‐
lem odpadních nádob hojně využívají. Je‐
jich umístění bylo volné na veřejných
prostranstvích (8x Koloveč, 1x Zichov)
na travnatém nezpevněném povrchu, což
byla nevyhovující situace z hlediska je‐
jich přístupnosti, manipulace s nádoba‐
mi ze strany odvozové společnosti, mož‐
nosti úklidu, atd. Nezanedbatelná byla
i nevyhovující stránka estetická. 

Díky dotačnímu titulu Plzeňského kra‐
je v rámci Programu stabilizace a obnovy
venkova mohl městys vybudovat devět
nových kontejnerových stání na podkla‐
du se zámkovou dlažbou a obrubou z
parkových obrubníků a kovovým oploce‐
ním s výškou cca 160–170 cm z taženého
prolisovaného plechu s pozinkovou po‐
vrchovou úpravou. 

Mgr. Petra Křížová, kronikářka 
městyse Koloveč, foto Petr Dolejš

Jedním ze speciálních úkolů bylo upéct dort s logem soutěže.



Hasiči v noci 16. března vyjížděli k požáru, jenž vypukl v bývalé cel‐
nici na hraničním přechodu u Všerub. V jedné z místností, kterou
v současnosti využívají němečtí policisté jako zázemí při kontrolách.
Hořet začalo od přímotopu a od něj se plameny šířily dál.

Oheň nakonec uhasil jeden z německých policistů, a tak se událost na‐
štěstí obešla bez zranění a větších škod.
Podle starosty Všerub Václava Bernarda zapříčinila požár technická
závada na jednom z přímotopů. „Buď nevypnula tepelná pojistka a

přístroj se přehřál, nebo se porouchal venti‐
látor,“ nastínil možné varianty. V blízkosti
objektu se tou dobou pohybovali tři němečtí
policisté, kteří měli službu. „Když šel jeden
z nich na toaletu a otevřel vstupní dveře, vy‐
valil se na něj hustý dým. Okamžitě běžel pro
hasicí přístroj a požár zlikvidoval,“ popsal
Bernard.
Na místo požáru dorazili jako první dobro‐
volní hasiči ze Všerub, kteří učinili nezbytné
úkony bránící ohrožení životů osob a majet‐
ku. Po příjezdu profesionálních hasičů z Do‐
mažlic a dobrovolných hasičů ze Kdyně došlo
k celkovému odvětrání prostor a šetření pří‐
činy vzniku požáru. Celková škoda se vyšpl‐
hala zhruba na 250 tis. korun.  

Městys Všeruby

Požár bývalé celnice u Všerub

MĚSTYS KOLOVEČ OBDRŽEL DOTACI NA
VÝSTAVBU NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

za účelem změny způsobu odvedení a
kvalitnějšího čištění odpadních vod
v městysi Koloveč.

Rozhodnutím SFŽP ze dne 16. 12. 2020
byla městysi Koloveč poskytnuta dotace
ve výši 96 756 879,20 Kč (63,75 %) bez
DPH na výstavbu nové splaškové kanaliza‑
ce v délce 10,64 km (z toho hlavní řad
7716,02 m a přípojky 2922,02 m). 

Celkové náklady akce se budou po‑
hybovat ve výši cca 151 775 496,79 Kč
bez DPH, a městys Koloveč bude hradit ze
svých zdrojů, případně ze zdrojů Krajské‑
ho úřadu Plzeňského kraje, částku ve výši
55 018 618,‑ Kč bez DPH (36,25 %).  

Je to dobrá zpráva pro občany městyse
Koloveč, neboť výstavba nové splaškové
kanalizace a navazujících kanalizačních
přípojek k jednotlivým objektům v Kolov‑
či je nadčasovou investicí jak pro součas‑
né obyvatele Kolovče, tak pro několik dal‑
ších generací našich obyvatel, která zajistí
s výraznou podporou finančních pro‑
středků ze Státního fondu životního pro‑
středí, že odvádění a čištění odpadních
vod v Kolovči bude dlouhodobě splňovat
stále se zpřísňující legislativní podmínky
v oblasti nakládání s odpadními vodami. 

V novodobé historii městyse Koloveč se
jedná o největší investiční akci, která vy‑
žadovala dvouletou náročnou projekto‑
vou přípravu a inženýrskou činnost a ještě
bude v následujících třech letech vyžado‑
vat intenzivní nasazení a zvýšené úsilí
všech zainteresovaných stran.

Nyní probíhá zpracování projektové do‑
kumentace na modernizaci čističky od‑

padních vod, dále příprava zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby splaškové kanalizace a přípo‑
jek, TDI a koordinátora BOZP. 

Od května do konce roku bude také
probíhat zpracování projektové do‑
kumentace na jednotlivé kanalizační
přípojky včetně domovní části přípo‑
jek (jedná se cca o 380 přípojek),
které se nachází na soukromých po‑
zemcích majitelů objektů a staveb, a
navážou na veřejnou část přípojek do
nové splaškové kanalizace. 

Zpracování této dokumentace bu‑
de vyžadovat velmi úzkou spoluprá‑
ci a součinnost mezi projektantem,
městysem Koloveč a občany Kolovče,
resp. majiteli jednotlivých objektů a
budov v Kolovči, které jsou nyní na‑
pojeny na současnou jednotnou ka‑
nalizaci a u nichž bude muset dojít
k přepojení odvodů jimi produkova‑
né splaškové vody do nově budované
splaškové kanalizace. 

Náklady spojené se zpracováním
projektové dokumentace na nové
kanalizační přípojky bude hradit
Městys Koloveč, který též zajistí hro‑
madné vydání Územního rozhodnutí na
realizaci těchto přípojek. 

ZDE BUDE NUTNÁ SOUČINNOST
S JEDNOTLIVÝMI MAJITELI OBJEKTŮ A
BUDOV A JEJICH SOUHLAS NA SITUAČNÍCH
PODKLADECH JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ,
PŘIČEMŽ vlastní přepojení přípojek z ob‑
jektů či staveb do nového kanalizačního
řadu podle zpracované dokumentace si
budou hradit majitelé objektů či staveb na
své náklady.

Stavební práce na kanalizačním řadu a
přípojkách a související stavební práce na
čistírně odpadních vod budou v Kolovči
probíhat od 2/2022 do 12/2023, s nava‑
zujícím zkušebním provozem od 1/2024
do 12/2024 a to za omezeného silničního
provozu osobní a autobusové dopravy,
s vyloučením nákladní dopravy s jejím od‑
kloněním na objízdné trasy. 

Ing. Václav Pergl, starosta městyse 
Koloveč, foto Petr Dolejš
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Koloveč buduje kanalizaci
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz

Český statistický úřad prodlužuje online fázi sčítání. 
Umožní tak sečíst se přes internet až do 11. května.



Vítání jara v izolaci

Zimní pohled na Orlovickou horu a Jezvinec z osady Výrov.            M. Jäger 

Hráz rybníka v Libkově, která byla v březnu zrekonstruována. Rekonstruk‑
ci hráze a čapu provedla firma L. Marval v hodnotě 350 tisíc korun. Akce
byla financována z rozpočtu obce.     Barbora Černá, starostka obce Libkov

Mrákovští školáci nežijí jen distanční výukou. Zvláštním úkolem byla stav‑
ba papírového modelu školy.                                                                      Více str. 9.

Cílem jarních procházek bývá Kříž na Pohoří u Pocinovic.   Vlastimil Hálek

Nový infokiosek slouží občanům v Kolovči. Městys ho pořídil pomocí
 dotačních peněz z MAS Český les, z. s.                                      Vlastimil Hálek


