
Z vrcholku Aschberg zněly na Štědrý den
koledy, lidé tam nakrmili i lesní zvěř
Vše začalo už před lety, kdy
vyráželo jen několik lidí.
Nyní jich bylo přes sto

JIŘÍ DROZDÍK

Bublava – Z vrcholku
Aschberg v Bublavě na So-
kolovsku zněly na Štědrý
den vánoční koledy. Již tra-
dičně se tam setkávají
místní a lidé z okolí, aby si
popřáli veselé Vánoce, spo-
lečně si zazpívali koledy a
také nakrmili lesní zvěř.
Vše přitom začalo už

před třinácti lety, kdy
tamní otcové brali děti na
Štědrý den na procházku
právě na Aschberg, aby
ženy mohly doma chystat
štědrovečerní tabuli. „Po-
stupem let ale s námi za-
čali chodit další a další, až
se z toho stala tradice,“ po-
ukázal bublavský starosta
Igor Jirsík. „Dnes už doma
chystáme vše o den dříve,
aby mohla jít celá rodina,“

doplnil.
Lidé se v dopoledních

hodinách sešli u obecního
úřadu. Společně se pak vy-
dali na Aschberg, kde se
rozléval horký čaj, svařené
víno a rozdávala se vánočka.
Přišla jich více než stovka.
Zazněly ty nejznámější vá-
noční
ko-

ledy. „Je skvělé se na
Vánoce takto provět-

rat, odstřihnout od
stresu. Hlavně dětem se

líbí krmení zvířátek, kterým
jsme pod stromem nechali
lesní plody,“ řekla spokojeně
Kristína Burggraf.

ZVRCHOLKUAschberg zněly naŠtědrý den koledy.
Sešla se tamvíce než stovka lidí. Foto: Deník/ Jiří Drozdík

Čelovka ozářila Mírové náměstí a pomohla třem ženám
Ostrov – Červené nosy,
zmrzlé nohy. Přesto byli
všichni ve středu 21. pro-
since plní odhodlání a
nadšení. Tu noc šlo o jedi-
né. Vyjádřit solidaritu a
pomoci dvěma dívkám a
jedné ženě, které onemoc-
něly roztroušenou skleró-
zou.

Takový byl třetí ročník
Běhu s čelovkou, který or-
ganizuje Michaela Valento-
vá. „Ze samotného běhu se
holčinám předalo 55 717
korun a celkem se vybralo
100 000 korun,“ řekla Va-
lentová.
Světýlka poletovala po

nocí zalitém Mírovém ná-
městí a běžci se pomalu
srocovali u startu. Svařák
provoněl okolní studený
vzduch a všichni se vydali
vstříc trase, která měřila
4,5 kilometru. Běželi nebo
šli velcí i malí, staří i
mladí. Dokonce dorazilo i
několik psích závodnic.
Celkem se jich na startu

sešlo 626.
„Běželi jsme poprvé. Syn

Tonda má trénink. Chodí
na atletiku a na fotbal,“
řekl Pavel Matoušek.
„Na Běhu s čelovkou byla

perfektní atmosféra. A ne-
uvěřitelně milí lidé. V létě
běžně běháme venku, ale i
teď to stálo za to. Doběhli
jsme sice zmrzlí, ale za to
nadšení,“ svěřila se Monika
Sklenářová.
Benefiční běh pro Te-

rezku, Michalku a Romanu
přilákal spoustu nových
běžců, ale i těch, kteří se
nemohli zúčastnit před-
chozích ročníků.
„Letos jsem běžela popr-

vé. Loni jsem čelovku pro-
marodila. No a teď jsem
zase měsíc neběhala, pro-
tože jsem byla opět ne-
mocná. Ale i přesto jsem si
letošní běh užila. Bylo to
naprosto super a domů
jsem sice dorazila unavená,
ale totálně nabitá,“ řekla
Darina Toltési. (šmu)

TŘETÍROČNÍKBěhu s čelovkouměl letos velký úspěch. Foto: Deník/
B.Šmudlová

Hasiči věnovali útulku osm tisíc korun
Horní Hraničná – Osm tisíc
korun věnoval Sbor dobro-
volných hasičů Cheb – Háje
psímu útulku v Horní Hra-
ničné u Chebu. A to těsně
před Vánoci. Peníze využijí
pracovníci útulku k nákupu
nejen krmiva pro psy.
„V útulku jsme se zasta-

vili již druhým rokem, dá se
říci, že se jedná o tradiční
akci. Na tuto částku se nás
skládalo přibližně deset a
peníze jsme dohromady dali
přibližně za měsíc,“ sdělil
Pavel Pagáč ze sboru dob-
rovolných hasičů.
V částce osmi tisíc korun

se objevil i výtěžek z dražby
jarního plesu.
„Vloni jsme sice přivezli

mnoho krmiva a i deky pro
pejsky, ale následně jsme se
s vedoucí útulku Marií Lo-

kingovou domluvili na tom,
že finanční hotovost pomů-
že celému zařízení mnohem
více, protože peníze využijí
přesně na věci, které nejvíce
potřebují,“ poznamenal Pa-

vel Pagáč.
„Psů v útulku každoročně

přibývá, a proto jakoukoliv
pomoc ať už od hasičů ane-
bo široké veřejnosti vítám,“
sdělila Marie Lokingová.(bur)

ČLENOVÉSboru dobrovolných hasičůCheb –Háje věnovali psímu
útulku vHraničné8 tisíc korun. Následně vyrazili pejsky vyvenčit.
Foto: Deník/Jan Buriánek
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Na koncertě vystoupí kytarový
mág a uznávaná sopranistka

Ostrov – Velký vánoční koncert se uskuteční v
kostele Zvěstování Panny Marie v klášterním areá-
lu Ostrov. Plzeňský kytarista Lubomír Brabec tu se
sopranistkou Karolínou Žmolíkovou vystoupí zítra
od 17:00. Užijte si jedinečnou tvorbu těchto jedi-
nečných tuzemských hudebníků. (hni)

Výšlap na Třebouňský vrch vás
zbaví kocoviny a přebytečných kil

Třebouň – Jednou z tradičních akcí toužimských
turistů je Novoroční výstup na 824 metrů vysoký
Třebouňský vrch, který je dominantou regionu
Toužimska. Šestatřicátý ročník se uskuteční tra-
dičně 1. ledna 2017, na Nový rok, místní i přespolní
turisté jsou očekáváni od 12:00 do 15:00. Akce se
zúčastňuje několik set účastníků, pro které jsou
vždy připraveny pamětní listy. Třebouňští hasiči s
osadním výborem zajišťují občerstvení a ohřátí u
ohně. (hni)

Do konce roku můžete obdivovat
práci místních krajkářek

Nejdek – Místní spolek Krušnohorská krajka vy-
stavuje až do konce roku v Galerii @, která se na-
chází v Městské knihovně Nejdek. Výstava krajko-
vých zvonečků a dalších motivů je přístupná vždy
během otevírací doby. Neváhejte a vyrazte na ná-
městí za poznáním zapomenutého řemesla. (hni)
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Za krádež trofejí hrozí dvěma
mladým mužům dva roky vězení

Jáchymov – Dva mladí muži odcizili lovecké tro-
feje, teď je za to stíhá policie. „Krádeže se měli
dopustit v dubnu v Jáchymově na Karlovarsku,
kde se za užití násilí vloupali do objektu a odkud
odcizili neupřesněný počet loveckých trofejí, čímž
majiteli způsobili škodu necelých 5 tisíc korun,“
řekla mluvčí policie Zuzana Týřová. Za tento
trestný čin, který obsahuje krádež, poškození cizí
věci a vloupání, hrozí oběma mladíkům až dva
roky ve vězení. (šmu)

Nevrátil kartu a teď půjde sedět
Karlovarsko – Muž předal ženě nalezenou kartu a
ta s ní chtěla zaplatit cigarety na pumpě. Teď je
stíhá policie. „Obviněný muž si v polovině srpna
přisvojil nalezenou věc, a to platební kartu a osob-
ní doklady poškozeného muže. Nalezenou kartu
měl předat obviněné ženě, která se s ní pokusila
zaplatit na benzinové čerpací stanici v Karlových
Varech,“ uvedla mluvčí policie Zuzana Týřová. Ob-
viněný muž se měl podobného chování už v mi-
nulosti dopustit. „V posledních třech letech byl za
takový čin odsouzen. Na konci září nenastoupil bez
závažného důvodu do výkonu trestu odnětí svobo-
dy, který mu uložil soud, i přesto, že si výzvu k na-
stoupení do výkonu trestu odnětí svobody převzal
do vlastních rukou. Do věznice byl obviněný muž
dodán až v polovině listopadu policejním orgá-
nem,“ doplnila Týřová. V případě prokázání viny
hrozí muži tři roky ve vězení a ženě dva roky za
mřížemi. (šmu)
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Správné odpovědi 
zasílejte na číslo 
900 11 07 ve tvaru 
SMS: DEN JACK AneboBneboC 
JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. Ze všech 
odpovědí zaslaných od 27. 12. do 30. 12. 2016 
vybereme 10., 50., 100., 150. a 250. správnou 
SMS. Cena SMS je 7 Kč. Technicky zajišťuje ATS, 
www.platmobilem.cz, (infolinka 296 363 199).

Party plná ohně…
Správný silvestrovský 
večírek se neobejde bez 
kvalitního pití. Zkuste par-
ty rozpálit už na začátku, 
s nejmladší z Tennessee 

rodiny, skořicovou no-
vinkou Jack Daniel‘s 
Fire. Vůně ohnivé-
ho koření splývá 
s vyzrálostí klasické 
whiskey a pálivou 
skořicí. Oproti klasic-
kému servírování se 
podává jako namraže-
ný panák. Jedině tak 
totiž naplno vynikne 
skořicová chuť. Tato 
varianta je skvělým 
party pitím, které vás 
jen tak neomrzí. 

Silvestr jedině s Jackem!
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Stačí 
jen 

správně 
odpovědět 
na otázku: 

Jakou příchuť má 
Jack Daniels Fire?

A) ohnivě kořeněná 
s nádechem čerstvé 

pálivé skořice
B) s nádechem 
máty peprné

C) příchuť cayenskeho 
pepře
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Zapojte 
se 

s Deníkem 
do soutěže 

o 5 lahví 
Jack Daniel‘s 

Tennessee 
Fire 0,7l.
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