Setkání rodáků a oslava 100. výročí SDH
Významnou událostí roku 2015 v naší obci byla oslava 100 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů spojená se setkáním rodáků a přátel Nevolic.

Celá akce se uskutečnila v sobotu 22. srpna 2015 a předcházela jí pečlivá příprava.
Byl ustanoven přípravný výbor, který se hlavní měrou podílel na náročné organizaci, ale
spolu s ním pomáhala také řada dobrovolníků.

Oslavy začaly ve 13 hodin bohoslužbou pod širým nebem. Před kapličkou sv. Martina byl
postaven oltář a celé prostranství návsi bylo zaplněno hasiči, místními občany, rodáky a
dalšími hosty.

Nevolická náves a kaple sv. Martina

Během slavnostního obřadu posvětil domažlický arciděkanem M. Gierga pamětní stuhu,
kterou obec věnovala hasičskému sboru k jeho 100. výročí jako poděkování za jejich
činnost. Na žerď k hasičskému praporu ji připnul starosta obce Josef Velek.

První pamětní stuha k praporu SDH Nevolice
Po ukončení mše svaté se všichni vydali na začátek obce, odkud vycházel slavnostní
průvod.

V čele průvodu šel velitel hasičů, následovali vlajkonoši, hasiči s věncem, uniformovaní
hasiči, zástupci hasičů ze sousedních sborů a z okrsku, pozvaní hosté, muzikanti a
zejména krojovaní v hojném počtu. Průvod uzavírali nekrojovaní účastníci, přidávali se
další a další až se pestrý průvod za doprovodu hudby Dupalky vydal na pochod obcí.

Slavnostní pochod u příležitosti oslav 100. výročí založení SDH Nevolice

Do krojů se oblékly nejen muži a ženy, ale také mnoho místních chlapců a děvčat, mnozí
z nich poprvé v životě a naše nejmenší ratolesti.

Nálada byla výborná, počasí nám přálo
a všem to moc slušelo.

Celé přehlídce přihlíželi lidé podél silnice a pro každého diváka to byl překrásný pohled.
Průvod byl tak dlouhý, že od kapličky nebylo vidět jeho konec.

U pomníku padlých, kde se průvod zastavil, čestná stráž - hasiči Vladimír Jansa a Pavel
Čadek položili věnec a za zvuků státní hymny byla uctěna památka obětem I. světové
války.

Poté přivítal účastníky slavností ve svém úvodním slově starosta obce pan Josef Velek
a pak promluvila k hasičům, všem spoluobčanům, rodákům a přítomným hostům
starostka hasičů paní Anna Cichá.

Již od svých počátků plnili dobrovolní hasiči v naší obci nejenom svou základní funkci –
požární ochranu, ale měli velké zásluhy na kulturním a společenském dění v obci, což se
daří dodnes. Nepochybně platí, že nechybí u žádné akce, nebojí se žádné práce, pořádají
brigády a jsou vždy ochotní pomoci druhým a udělat něco pro ostatní.
Řada členů převzala v tento mimořádně slavnostní den ocenění za svou činnost a
dlouholetou službu a byly předány pamětní listy.
Jména vyznamenaných vyhlašoval jednatel sboru pan Václav Kůstka.

Tuto oficiální zahajovací část svou bezprostředností obveselovaly děti, pobíhající
fotografové a hlavně sluníčko.

Milou zprávou bylo, že náš sbor dobrovolných hasičů měl při oslavě svého 100. výročí
poprvé v historii 100 členů. Tento historický okamžik bylo potřeba zdokumentovat a po
zavelení k rozchodu se všichni přítomní členové shromáždili ke společné fotografii.

Nevoličtí hasiči slavili 100 let založení sboru
Odpoledne pokračovalo bohatým kulturním programem. Jakmile se lidé usadili z
v hlavním stanu, začala hrát dechová hudba Dupalka, na stoly se roznesly koláče a v sále
hospody byl uspořádán raut, kde starosta poděkoval všem sponzorům.

Každý účastník oslav obdržel ke vstupence
poukázku na malé občerstvení, ručně

malovanou mapu Domažlicka, pohlednici Nevolic
a dárkové pivo se speciální etiketou,

uvařené výhradně pro tuto příležitost.

Dárkové pivo světlé -Nevolický oudolí a Svatomartinské a tmavé -Cíbovna blackout.

Rodáci dostali navíc upomínkový předmět – keramický zápich s nápisem Nevolice 2015,
vyhotovený rukama našich žen.

Po hudbě Dupalce vystoupil dětský folklórní soubor Mráček z Mrákova a velký úspěch
mělo harmonikářské štandrle, při němž šest harmonikářů rozezpívalo celý stan.

Obrovský aplaus sklidili naše děti za divadelní představení Obrození Nevolic,
inspirované návštěvou Aloise Jiráska v nevolické hospodě. Všechny hrály tak úžasně a
profesionálně, že by strčily do kapsy herce z Prahy. Dík patří Kristýně Pinkrové, která si
s nacvičením dala náročnou práci.

Součástí hlavního program byly dvě výstavy. V sále Cíbovny se mohli zájemci seznámit
s historií piva a prohlížet špičkovou sbírku pivních etiket.

Druhá výstava byla u Kůstků č.p. 5. Pro její účel dali k dispozici svou garáž a dvůr a po
celý čas byla v plném provozu. Zájem byl veliký. K nahlédnutí byly staré obecni kroniky,
matriční zápisy, zápisy z členských schůzí a mnoho dalších historických dokumentů.
Nechyběla bohatá prezentaci fotografií ze života obce, různých akcí kulturních,
společenských, sportovních a všech významných změn, ke kterým v obci došlo od roku
2005, kdy se u nás rodáci naposledy sešli. To vše se setkávalo s nadšením u přítomných,
kteří tak mohli zavzpomínat.

Celé odpoledne vládla příjemná nálada. Prostranství před hospodou, okolo rybníka a na
návsi bylo stále plné hostů, rodáků, místních i přespolních obyvatelů a rodinných
příslušníků, známých a přátel a bylo hezké sledovat, jak se všichni vzájemně zdravili,
podávali si ruce a srdečně si povídali. Mnozí vyzkoušeli nové posezení pod lípou a tohoto
pěkného prostředí využili také k focení jak jednotlivci tak celé rodiny a skupiny přátel.

V podvečerní hodině připravily naše hasičky všem překvapení. Předvedli v kroji ukázku
požárního zásahu tak, jak byl vyobrazen na dobové fotografie z roku 1930. Po signálu
z trumpety: „Hoří!“ uhasily úspěšně oheň u rybníka a ještě stačily ošetřit zraněnou. Na
rozdíl od historické fotografie se všechny hasičky smály a byly veselé.

Podium vystřídala dechová hudba Hájenka a o tom, že se o výbornou zábavu dokáže
postarat i ona, svědčil plný parket. Rodáci i nerodáci, místní i přespolní si sedli pospolu a
ukázali, že se umí bavit. Naplno si zazpívali, zatancovali a nechyběla chodská kolečka.
Pozdní večer zpestřilo představení ponocného z Domažlic a skvělý den ještě dlouho
nekončil. I tak bylo jasné, že se zapíše natrvalo do historie naší obce. Atmosféra byla
opravdu nádherná a věřili jsme, že si všichni přítomní odnášeli ty nejlepší zážitky.
Potěšili nás upřímné odezvy ze všech stran: „Bylo to krásný!“

Velké „Díky!“ všem, kteří se účastnili nelehkých a dlouhých příprav, všem sponzorům za
finanční podporu a za všechny práce, které přispěli, aby obec měla při oslavách hezčí
vzhled. Pocit sounáležitosti s obcí prokázali občané jak společnými silami, např. při

budování zídky, tak individuálně při úklidech a zvelebování svých obydlí. Natírali se
ploty, vrata, fasády domů. Lukáš Kůstka zhotovil rumpál na studnu

Sestřih z průběhu slavností nám připomene pěkně natočené DVD a poděkování patří
také fotografům Milanovi Mlezivovi a Davidu Šimánkovi, kteří pořídili nespočet
fotografií.
Na viděnou někdy příště se těší obec Nevolice.

