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Podzimní Kdyňsko

Jako každý rok, i letos se na Václava konaly v Černíkově rybářské závody
pod záštitou party dobrých kamarádů, letos na rybníce s účastí 18 soutěží
cích. Pro tento rok se vítězem stal Lukáš Toupal ze Srbic, na druhém místě
se umístil Libor Šlachta ze Slavíkovic a krásné třetí místo obsadil Matyáš
Šmídl z Rudoltic, který zároveň chytil největšího kapra o délce 55 cm. Tra
dičně bylo připraveno občerstvení a večerní program v hasičské klubovně.
Tereza Velíšková

Loučimská madona spojuje národy už 600 let.

Více str. 3

V Kolovči 27. října slavnostně vítali nové občánky, čtyři holčičky a pět
chlapečků. V kulturním domě vše zahájila matrikářka městyse Koloveč
Kamila Krištofová a starosta Václav Pergl všechny přivítal. Následoval mi
lý program dětí z mateřské školy pod vedením učitelek Jany Součkové a Ja
ny Kociánové. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy a obdrželi dáreč
ky. Slavnosti přihlížely hlavně babičky.
(jb, pd)

Téměř v letním počasí a bezvětří pořádala obec Kout na Šumavě Drakiádu.
V sobotu 19. října se sešly na louce Za pivovarem děti s rodiči a draky. Ně
kteří nevěřili, že draci budou vůbec létat, proto účastníků nebylo mnoho.
Přesto se na nejvyšším bodě louky všem podařilo dostat draky do vzduchu.
Obec zajistila občerstvení, hasiči posezení.
(OÚ)
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Německé učitelky a české děti
Děti v Pocinovicích přiví
taly učitelky z Německa.
Před dvěma lety byla zdejší
mateřská škola zapojena
do projektu koordinačního
centra Tandem „Sousední
světy – Nachbarwelten“, při
kterém se děti hravou formou seznamovaly s němčinou. Tenkrát byl odměnou
za roční činnost výlet do
ZOO v bavorském Lohbergu. V letošním roce se naše
škola zapojila do obdobného projektu, tentokrát pořádaného univerzitou v Českých Budějovicích. V listopadu se uskutečnila exkurze v rámci semináře
„Výměna pedagogů v oblasti mezi Bavorskem a
Českem“, který realizoval Tandem – koordinační
centrum pro výměnu mládeže z prostředků Bavorského ministerstva práce, rodiny a sociálních
věcí. Pocinovickou školku navštívily německé

pedagožky mateřských škol a seznámily se s organizací naší školky a se zdejšími učitelkami si
vyměnily své zkušenosti. Děti předvedly, co se
během pár týdnů v němčině naučily – pozdravy,
říkadla i hry a zazpívaly k radosti návštěvy německou písničku.
Jana Rynešová

Den veteránů v Chodské Lhotě
Obecní úřad ve spolupráci s místními hasiči a mateřskou školou uspořádal pietní akt ke Dni válečných veteránů. V tento významný den,11. 11. 1918, oficiálně
skončila 1. světová válka. V jedenáct hodin a jedenáct
minut bylo podepsáno příměří mezi Spojenci a Ně-

meckem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje
1.světové války. Každoročně se akce v obci zúčastňuje
mateřská škola, starosta a místní hasiči, členové Klubu
zasloužilých hasičů. V jedenáct hodin se vydal průvod
s věncem od obecního úřadu k pomníku, na kterém je
devatenáct jmen hrdinů a vlastenců z naší obce. Po položení věnce u památníku padlých
první světové války odstála Čestná stráž složená ze starosty, pěti hasičů a devíti dětí, dvě
minuty ticha. Počasí ceremoniálu příliš nepřálo, byla nepříjemná zima. Velikost celé akce podtrhla soudržnost mládí a zkušenosti,
která by mohla vyjadřovat předání hodnot
tolik potřebných a v dnešní době opomíjených, jakými jsou vlastenectví, národní hrdost a úcta k předchozím generacím. Proto
jak hasiči, starosta, tak i děti ze školky a jejich
učitelky zaslouží veliké poděkování.
M. Jäger, starosta obce

Ovocné stromy
na cyklostezce

zaci z Domažlic CHODSKO ŽIJE. 22. listopa
du město Kdyně slavnostně předalo dokon
čenou výsadbu za podpory NADACE ČEZ, ve
řejnosti, Sboru dobrovolných hasičů Kdyně
a Dobříkov, organizace CHODSKO ŽIJE. Zve
me všechny milovníky přírody k procházce
cyklostezkou Dobříkov – Smržovice osáze
nou novými ovocnými stromy.
Soňa Spěváková

Město Kdyně podalo na jaře letošního roku
žádost u NADACE ČEZ o poskytnutí nadační
ho příspěvku v rámci grantového řízení
STROMY. Vybrán byl projekt na „Liniovou
výsadbu ovocných stromů podél cyklotrasy
u obce Dobříkov na Šumavě“, který byl NA
DACÍ ČEZ schválen a městu Kdyně byl po
skytnut nadační příspěvek. 30. října byla
zahájena výsadba 24 ks ovocných stromů
v prostoru cyklostezky. Celý projekt včetně
realizace zajišťovala společnost ARBORIS
TÉ, s. r. o., se sídlem Nový Kramolín 59 pod
vedením p. Tomáše Radovana Ridla, České
ho certifikovaného arboristy, který pozval
ke spolupráci a podpoře neziskovou organi
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Oprava
bazénu
Kdyňské centrum vodní zábavy prošlo
v uplynulých dvou měsících řadou oprav.
Z důvodu dlouhodobě špatného technického stavu stropních desek, které se uvolňovaly a představovaly pro návštěvníky i personál možné nebezpečí, bylo nutné přistoupit k jejich odstranění. Pracovalo se také na
tobogánu – stav schodů i zábradlí byl bohužel natolik žalostný, že bylo třeba zábradlí
i schody za pomoci specializované firmy
zcela odinstalovat, otryskat a pozinkovat,
případně nahradit novými komponenty.
Poté byly tyto díly natřeny speciální barvou, díky které zábradlí nebude v agresivním a vlhkém prostředí tak rychle korodovat. Bazén je pro veřejnost již otevřen, avšak zatím stále bez provozu tobogánu. O jeho zprovoznění budeme veřejnost informovat prostřednictvím webových (www.kdyne.cz) a oficiálních facebookových stránek
města Kdyně („Město Kdyně“).
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně
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Loučimská madona spojuje národy už 600 let
Po 600 letech se v sobotu 9. listopadu do kos
tela Narození Panny Marie vrátila soška lou
čimské Madony. Sice na pouhý jeden den, ale
i tak to byla událost zásadního významu.
O poslední sobotě před svatým Martinem
roku 1419 ukryly ženy mariánské družiny
dřevěnou sošku před očekávaným nájezdem
husitů v pomezních hvozdech na hranicích
s Bavorskem. V dutém kmeni lípy ji našel
husitský vůdce Ctibor Krčma a hodil ji do
blízké studny, ale soška se sama vrátila na
své místo. Když neuspěl ani potřetí, ťal ji
mečem do hlavy, vytryskla krev, Krčma se
lekl a dal se na pokání… tak praví pověst v li
dovém podání. Místo, kde Bavoři sošku na
lezli, nazvali „u svaté krve“, německy „beim
Heiligen Blut“. A tady vznikl v roce 1659 vel
ký barokní poutní chrám, nad jehož oltářem
je nazdobená soška umístěna dodnes. Ko
lem chrámu pak vyrostlo městečko Nové
Kostely. Myšlenka zapůjčení Madony u příle
žitosti kulatého výročí sošky do Loučimi by
la iniciována již před dvěma lety, a to v rámci
dobré spolupráce farností a obcí Loučim a
Neukirchen. V úvodu zmíněný den zastavilo
před loučimským kostelem hasičské auto
z Nových Kostelů a v dřevěné bedýnce přive
zlo vzácnou relikvii. Tu přenesl v čele malé
ho průvodu do kostela tamní farář Mons. Ge
org Englmeier a spolu s loučimským fará
řem Mons. Miroslavem Kratochvílem, P. Pr
zemyslem Ciupakem, se starosty obcí Janou
Dirriglovou a Markusem Müllerem ji posta
vili do pravé niky před oltářem. Kratochvíl
zapálil svíčky a po půl deváté začala marián
ská pobožnost.

va, ale je to cenná věc a pochází odtud, takže
je to velká událost pro všechny.“
Po mši si lidé mohli sošku prohlédnout a hlav
ně vyfotit zblízka.
Dozor v kostele si vzali na starost hasiči z Ne
ukirchenu, vystřídali je kolegové z Vorder
buchbergu a nakonec z Atzlernu. Dohled měli
i místní hasiči, pro něž
byla sobota vyvrchole
ním několikadenních
příprav, z nichž nejvíc
práce bylo se stavbou
nového společenského
stanu na parkovišti u re
staurace, který obec po
řídila nejen pro tuto pří
ležitost. Před jednou ho
dinou se pak pět členů
SDH vydalo na křižovat
ku od starého viaduktu a
do zatáčky u kostela, aby
zabezpečili hladký prů
chod poutníků, jichž
z Nových Kostelů letos
(chodí každý lichý rok)
vyrazilo na 25 km dlou
hou cestu 165 v počasí
poněkud nevlídném – na vrcholku Hogen Bo
genu přes noc napadl sníh a v kopcích kolem
Fleků a Liščí poutníci zmokli. To jim ale ne
ubralo na dobré náladě, když před sebou uvi
děli věž loučimského kostela a uslyšeli vyzvá
nět oba zvony, včetně nového.
Kostel už ale byl skoro plný těmi, co přijeli
autobusem nebo auty, přesto se většina z nich
ještě vešla. Poutníky přivítala starostka Jana

Josef Dědina, jehož zpěv se nese z kůru za do
provodu varhan jeho sestry Martiny Matějko
vé při všech významnějších církevních ak
cích, nemohl chybět ani dnes a k bohoslužbě
řekl: „Teď ráno jsme začali modlitbou růžen
ce, mezitím byly modlitby a písně a končili
jsme mariánskými litaniemi, což je modlitba,
v níž se připomínají ctnosti Panny Marie. To,
že soška je na dneska tady, je malý zázrak,
protože před 30 lety tohle nebylo možný, aby
my jsme jezdili tam a oni sem, natož aby se
vrátila vzácná gotická soška. Sice jen kus dře

Dirriglová. Vyjádřila radost nad tolika poutní
ky a lidmi, kteří přicházejí od časného rána do
kostela k Madoně, která spojuje národy. "Tato
společná přeshraniční historie je ale také
krásný příklad toho, jak se někdy zdánlivě
malý čin jednotlivce může v budoucnu stát
pevným mostem přes hranice. Po celá deseti
letí a staletí přivádí tato pouť lid z Čech a Ba
vorska dohromady a všichni jsou pevné víry,
že bude přinášet radost a přátelství mnoha li
dem bez přerušení a v míru i v budoucnu."
Mše se zúčastnilo pět duchovních  Kratochvíl,

Ciupak, Englmeier a kaplan v Klatovech Fera
nec Bystrík, celebroval ji generální vikář re
gensburské diecéze Mons. Michael Fuchs. Jeho
přítomnost tak dokazuje význam výročí.
„Dnes se žena vrací do svého starého domova,“
řekl Fuchs česky, „ne po 6 nebo 60 letech, ale
po 600 letech přinášejí bavorští poutníci pou

tníkům českým „svou“ Matku Boží z Loučimi.
Ale komu vlastně patří ta, která byla po staletí
nazývána loučimská Madona v Nových Koste
lích? Věřící to očividně vždy věděli – neexistu
je „naše“ nebo „vaše“ Madona. Ona je Ježíšova
matka, která nás vykoupí ze všech potíží, dává
nám naději, spojuje nás ze všech koutů světa
do společné víry.“ Mši pěvecky doprovázeli
"Neukirchner Sänger".
Po skončení mše pak postavili obě
sošky vedle sebe na oltář a kdo měl
zájem, mohl se podívat zblízka anebo
se s nimi vyfotografovat. Možná ně
koho zarazilo, že loučimská replika
je oděna ve zlaté roucho a vůbec její
barvy jsou pěkně jasné, zatímco ori
ginál je poněkud omšelý – ale u tak
staré dřevěné sošky – pověst nepo
věst – to ani jinak být nemůže.
Zakončení celé akce se konalo v sále
restaurace pana Matějky a ve stanu
na parkovišti, který obec zakoupila.
Podával se guláš s chlebem, pivo, ká
va, koláče, i harmoniky z Mrákovské
ho souboru a muzika Kolovanka za
hrála.
„Chtěla bych poděkovat všem, kdo se
na přípravách podíleli,“ řekla starost
ka Loučimi Jana Dirriglová, „ přede
vším hasiči, kteří připravili zázemí a
převzali dohled nad dnešním vý
znamným dnem, a také místní ženy, které po
mohly s úklidem spadaného listí, a dalším
spoluobčanům, byla to prostě týmová práce.
Jeden člověk by to nezvládnul. A bylo by hezké,
kdyby se tato zvláštní událost opakovala i pro
budoucí generace a Madona nás přišla navští
vit vždy alespoň jednou za 100 let.“ Celá akce
bude podpořena z Dispozičního fondu z Pro
gramu přeshraniční spolupráce EÚS CZBY.
Součástí bude i vydání publikace v příštím ro
ce s historickou dokumentací kostela a poutí.
Text Z. Huspek, J. Dirriglová, foto Z. Huspek
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O parkování ve Kdyni
Parkování – to je častá noční můra nejen
obyvatel města Kdyně, ale bohužel i většiny
obyvatel naší republiky. Důvodem tohoto
stavu je především koncepce sídlišť, která
vznikala ještě v dobách minulého režimu,
kdy bylo vlastnictví automobilu výsadou
vyšší vrstvy společnosti a při projektování
sídlišť tedy nebylo třeba pamatovat na parkoviště či odstavné plochy. V dnešní době je
situace zcela odlišná – vlastnictví automobilu je věcí běžnou, dokonce nezbytnou, a na
jednu bytovou jednotku připadají hned dvě
až tři vozidla. Ve Kdyni se problém parkování týká bohužel všech sídlišť, bez výjimky.
V letošním roce jsme proto začali s plánováním tam, kde je problém jedním z nejpalčivějších – na Markově sídlišti. Automobily
zde dlouhodobě parkují nejen na zeleni, která pod koly automobilů trpí, ale také na
chodnících či v místech, kde tvoří překážku
silničního provozu. Tento stav pak představuje značná rizika zejména v případě nutnosti průjezdu vozidel IZS – hasičů, sanitky
či policie. Další vozidla na Markově sídlišti
pro změnu blokují přístup k popelnicím či
sběrným nádobám, vinou čehož se pak potýkáme s odpadem odloženým mimo tyto nádoby, protože se k nim občané přes zaparkovaná vozidla zkrátka nemohou dostat.
V současné době je proto pro tuto lokalitu
zpracováván projekt, který bude řešit všechna tato úskalí s jediným cílem – zajištěním
dostatku parkovacích míst a vhodným umístěním další potřebné infrastruktury – např.
lamp veřejného osvětlení, popelnic či kontejnerů. Projekt bude rovněž řešit bezbarié-

rovost jednotlivých ulic a jejich snadnější a
bezpečnější propojení. Stávající schody, které obě části sídliště spojují, by měly být nahrazeny bezbariérovým řešením. V prostorách bývalého „krámečku“ navíc nyní vzniká
nové sídlo kdyňské pečovatelské služby, a
i z tohoto důvodu je pro nás bezbariérovost
tohoto sídliště obzvlášť důležitá. V souvislosti s tímto projektem nyní pracujeme také
na vytipování vhodné lokality pro tzv. fitness
hřiště pro seniory, tzv. seniorpark, který bychom rádi umístili právě v blízkosti „krámečku“. Jedná se o cvičební prvky či stroje,
na kterých se senioři mohou nejen zabavit,
ale především zlepšit svoji kondici či motoriku.
Ale zpět k parkování – řešením neutěšeného
stavu s parkovací kapacitou se v současné
době zabýváme i v jiných částech města,
např. v ulici Družstevní, kde rovněž plánujeme potřebné změny, které by pomohly stávající kapacitu parkovacích ploch navýšit.
V příštím roce dojde také k vyznačení parkovacích stání u hřbitova a k osazení svislého
dopravního značení. Situace s parkováním je
zde totiž často chaotická – někteří řidiči zde
parkují podélně, jiní naopak kolmo. Přestože
je kapacita tohoto parkoviště dostatečná,
zmatky ve způsobu parkování ji výrazně snižují, což je nejvíce znatelné zvlášť v době vánočních svátků či dušiček. I v samotném areálu hřbitova se v brzké době plánují změny,
již nyní je téměř dokončen projekt na úpravy urnového háje i prostoru před smuteční
síní. Ale o tom zase někdy příště.
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

V Chodské Lhotě o pouti
Pouťové slavnosti začaly
branným závodem mladých
hasičů. 28. září se sešlo před
sokolovnou několik týmů
z klatovského a domažlického
okresu. Dohromady závodilo
132 dětí a dorostenců. Putovní pohár nakonec vybojoval
místní tým mladých hasičů.
Velký dík patří Josefu Tvardíkovi, který společně s 30 dobrovolníky převážně z hasičského sboru tento závod pořádá.
Večer v místní sokolovně byla
pouťová zábava, kde k tanci a
poslechu hrál skvělý Míla
Šobr a výtěžek ze zábavy putoval do místní mateřské školky. Děkujeme všem, kteří pouťovou zábavu zajišťovali. Svatováclavské slavnosti pokračovaly v neděli mší svatou
v zaplněné kapli Sv. Václava
celebrovanou Mons. Miroslavem Kratochvílem. (M. Jag.)

Branný závod dětí – vítězné družstvo Chodské Lhoty.
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Žáci ze Kdyně převzali
ocenění od hejtmana
Téměř padesát talentovaných studentů ocenil
30. září 2019 na krajském úřadě hejtman Josef Bernard a jeho náměstkyně Ivana Bartošová. Oceňování nejúspěšnějších žáků předmětových a uměleckých soutěží za školní rok
2018/2019 se uskutečnilo v sále zastupitelstva. Spolu se studenty byli oceněni také jejich pedagogové. Všichni ocenění se tak zasloužili v oblasti vědecké a umělecké o reprezentaci Plzeňského kraje. Většina se již
o prázdninách zúčastnila společenskovědních, přírodovědných, jazykových, uměleckých, řemeslných a hudebních kempů, které
se konaly v Plzni, projekt podporuje ze svého
rozpočtu Plzeňský kraj. Cílovou skupinou
kempů jsou mimořádně nadaní žáci základních, středních a uměleckých škol.
(ZUŠ)

Ze ZUŠ Kdyně si ocenění převzal Jan Matějka a
jeho sestra Hana Matějková za reprezentaci
Plzeňského kraje ve hře na akordeon. Oceněna
byla i jejich učitelka Mgr. Petra Křížková.

V adventu rozzáří
Všeruby nová
vánoční výzdoba

Městys Všeruby pořídil nákladem 180.590 Kč
25 ks vánoční výzdoby určené pro stožáry veřej
ného osvětlení a kompletní sadu na výzdobu vá
nočního stromu.
(VB)
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Spolužáci z černíkovské základky
Již podesáté se sešli bývalí spolužáci ze Zá
kladní školy v Černíkově spolu se svými učiteli
v pohostinství v Mezholezích. Tato pravidelná
setkání organizují od r. 2008. Myšlenka se
scházet vznikla v souvislosti s uzavřením školy

v r. 1967. Školu opustili poslední „deváťáci“ a
žáci 6. až 8. třídy dokončili školní docházku ve
Kdyni. Zpočátku se scházely 4 ročníky, později
se přidaly další, které dokončily docházku již
dříve a poslední 3 roky se pravidelně schází

devět ročníků. Tedy nejmladším spolužákům
je 64 let a těm nejstarším 72 let. Setkávají se
spolužáci, kterým to zdravotní stav dovolí a
pravidelně se zúčastňuje pan ředitel Jaroslav
Kubů a paní učitelka Jana Špechtnerová ze
Kdyně. Někteří spolužáci se prvně setkali po
41 letech. Po dobrém jídle pro dobrou náladu
zahraje harmonikář a kdo chce, přidá se i zpě
vem. Na závěr večera si spolužáci popřejí pev
né zdraví a všichni doufají, že se za rok opět
setkají.
Ing. Balín Josef

Pomůžeme vám
s vaší nemovitostí!
Byty Klatovy se specializují na správu
nemovitostí a pronájmy v Klatovech, hypoteční úvěry a pojištění ve spolupráci
s Regio Point s. r. o.
Ing. Jitka Dundová,
+420 602 473 374, www.bytykt.cz,
bytyklatovy@seznam.cz,
Nádražní 57, 339 01 Klatovy

Osada VýrovLazy slavila 640 let
V sobotu 12. října se za krásného počasí v jednu hodinu odpoledne sešlo na 130 osadníků
z Výrova, rodáků a ostatních občanů z Chodské Lhoty, Pocinovic a dalších okolních vesnic. Akce
začala přivítáním hostů a proslovem starosty Chodské Lhoty Miroslava Jägera a starostky Pocinovic Marie Homolkové.

V Loučimi strašilo
Zvýšený výskyt strašidel různého dru
hu mohli v pátek 1. listopadu zazname
nat všichni, kdo se za tmy vydali kolem
obce a byly to nejen děti, ale také jejich
rodiče. Místní TJ Sokol pro ně jako kaž
dý rok připravil „Strašidelnou stezku“.
Stezku absolvovala dvacítka dětí, stej
ný počet pak byl i dospělých. Ti byli
kromě místních také z Libkova, Pod
zámčí u Kdyně anebo z Chodské Lhoty.
Z. Huspek

Rodáci z Výrova. (zh)
Následně se všichni účastníci akce přesunuli k Výrovskému křížku, kde položili květiny a minutou ticha uctili památku osadníků, kteří již nejsou mezi námi. Následovalo vysazování dvou
lip u autobusové zastávky. Jedna lípa k výročí 640 let Výrova, druhá ke 30 letům svobody od sametové revoluce. Po návratu účastníků do stanu pan Milan Zajíc seznámil přítomné s historii
osady Výrov – Lazy. Pan Václav Svoboda promítal fotky z historie i současnosti osady a pan Milan Lokaj s rodinou a některými Výrováky připravil ve stanu krásnou výstavu historických fotek
a zároveň poskytl zázemí a pozemek u svého domu pro konání akce. Nálada byla výborná, klobásy skvělé, pivo taky a povídalo se až do večerních hodin. Velké poděkování patří všem, kdo se
na této zdařilé akci při přípravě a organizaci podíleli.
M. Jäger, starosta obce

Princezna Bára byla na děti hodná. Přesto se
Veronika Siková, doprovázena rodiči Irenou
a Pavlem, dívá poněkud nedůvěřivě.
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Třicet let dětského souboru Mráček
Dětský soubor Mráček vznikl v roce
1989. Za 30 let se v Mráčku vystřídaly
stovky dětí. Některé děti odešly a někte
ré přešly do Mrákovského souboru a roz
dávají radost z chodských písniček po ce
lé republice i v za
hraničí.
Zpívá a tančí
v něm kolem padesáti dětí. Jméno vymyslela Helena Kohoutová.
Mráček
každoročně vystupuje na Chodské
hyjtě v Mrákově, na
Chodských slavnostech v Domažlicích.
Zpíval a tančil na
folklorních slavnostech v Klatovech, ve
Strakonicích, v Českém Krumlově, také
na Moravě ve Starém Poddvorově,
v Brně a v Tvrdonicích. Neméně důležitá jsou vystoupení
i v blízkém okolí, na
různých oslavách a
výročích. Milá jsou vystoupení na vánočních
koncertech v penzionech pro seniory.
Mráček také každý rok připravuje svůj vánoční koncert. Děti z Mráčku se každoročně
účastní soutěže Lidová píseň v Rokycanech.
Skoro vždycky se některé umístí na prvních

třech místech. Letos Anežka Pincová a Zdeněk Štengl postoupili až do celostátního kola v Brně. O prázdninách také pořádáme letní tábory.
Po celou dobu Mráček doprovázely du-

dácké muziky. Byly čtyři. Od roku 1989 do r.
2001 Mladá dudácká muzika, od roku 2001
do r. 2011 muzika Bulácí, od roku 2011 do
roku 2017 muzika Drátenící a poslední dva
roky Mráček doprovází muzika, která si říká Vavřinečka.

Mráček také spolupracuje s Lidovou školou umění Jindřicha Jindřicha v Domažlicích.
Tímto bych chtěla poděkovat řediteli školy Josefu Kunešovi za dobré rady a psaní not
při vymýšlení nových
pásem i doprovodů
pro zpěváčky. Učiteli
Josefu Stočesovi při
výběru i trénování
muzikantů. Panu učiteli Vlastimilu Konrády, který muziku Vavřinečka sestavil a každý týden ji trénuje.
Zemědělskému obchodnímu družstvu
v Mrákově za sponzorské dary a řediteli
mrákovské školy za
poskytování prostor
pro zkoušky.
Ráda bych také poděkovala Anně Bayerové, Jitce Růžkové a
Ludmile Herlíkové,
které se mnou dětský
soubor Mráček vedly.
Letos ještě Mráček
vystupuje 9. 12. v penzionu ve Kdyni, koledovat bude 14. 12. od 16 hodin ve Starém
Klíčově u kapličky a v neděli 22. 12. od 18
hodin v Mrákově v kostele s místním chodským souborem bude zpívat koledy.
Johánková Marie, vedoucí souboru.

V Hříchovicích brigádničí s nadšením
Nejen zábavou či sportem živ je člověk. Někdy je potřeba také přidat ruce k dílu, aby naše vesnice vzkvétaly. To si uvědomují členové a
členky SDH Hříchovice. Kromě standardních pracovních brigád, jako je pravidelné sekání trávy na obecních plochách, výbor SDH letos
organizoval i další činnosti, kterých se hojně účastnili členové našeho sboru všech generací a pohlaví. Na jaře se uklízelo klestí v obecním
lese po velkoobjemové těžbě. V rámci akce Ukliďme Česko se sbíraly odpadky v příkopech v délce 8 km. Došlo k vyřezání a likvidaci křo
vin, aby se zprůchodnila obecní cesta ke skládce bioodpadu. Nakonec se zrekonstruovala a natřela naše stará dřevěná čekárna, která po
chází z poloviny 80. let. S nadšením se brigád zúčastňují i naši nejmladší členové. Kéž jim to vydrží i do dalších let.
Tomáš Wurm
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Požárnická všestrannost
Závod požárnické všestrannosti jedno
tlivců uspořádal SDH Chodská Lhota v so
botu 28. září. Z Bystřice nad Úhlavou, Dla
žova, Hluboké, Chodské Lhoty, Holýšova,
Kdyně, Klenové, Kolovče, Lub, Malechova,
Milaveč, Nýrska, Petrovic, Pocinovic, Staň
kova, Stanětic a Svrčovce přijelo celkem
116 dětí ve věku od 6 do 17 let.
Rozděleny do 7 věkových kategorií star
tovaly po jedné minutě na trasu dlouhou
necelé 3 kilometry, kde plnily různé úkoly.
Začínalo se rozvinutím hadice, připojením
k rozdělovači a připojením proudnice a
uklizením zpět na místo, na dalším stano
višti čekala střelba ze vzduchovky a na dal
ším bylo třeba použít hlavu. Čím hasit tře
ba elektroniku? Anebo hořící auto? Vo
dou? Pěnou, nebo práškovým hasičákem?
Ve většině případů to soutěžící věděli a
mohli tak běžet lesní cestou do Lomečku,
kde předváděli rozhodčím vázání uzlů.
Cestou zpátky si museli poradit s buzolou,
protože co kdyby zabloudili, že? Během za
dýcháni měli určit topografické značky
v mapě, což se většinou dařilo bez chyb a
následoval praktický test základů první
pomoci – tady záleželo nejen na znalosti
postupů, ale taky na šikovnosti. Tu museli
uplatnit u posledního úkolu, kdy překoná
vali překážku ručkováním po vodorovném
laně, ti mladší na vzdálenost 3 metry, star
ší pak o jeden metr víc. A potom už v cíli
odevzdali papírek s případnými trestnými
body, kam jim rozhodčí vepsali výsledný

Historická
Kdyně
V Klubu seniorů ve Kdyni jsme 10. října
společně sdíleli fotodokumentaci „Historické Kdyně“ v tempu an-dante. „Originálním a
vtipným slovem“ celé dvě hodiny doprovázel
pan Rudolf Šlajer ze Kdyně. Děkujeme! Bez
mála 20 nejen „Kdyňáků“ si radostně zavzpomínalo v časovém rozmezí roku 1905–
1985. Setkání obohatila svojí přítomností
i bývalá tajemnice města Kdyně paní Štíbalová. Děkuji všem zúčastněným a pro rostoucí
zájem o „Historickou Kdyni“ na další setkání
slibuji větší prostory i informovanost.
Za Klub seniorů ve Kdyni Renata Mrázová

čas s připočtením jedné minuty za každý
trestný bod. Kristýna Jägerová byla na
zdravotnickém stanovišti: „První pomoc
zvládaly děti různě. Některé jsou šikovné a
je vidět, že to nacvičují hodně. Někde tro
chu méně a je to poznat.“ Než Kristýna To
manová spolu s Hanou Tvardíkovou, man
želkou vedoucího mládeže i celé soutěže
Josefa Tvardíka, zpracovaly výsledky, za
soutěžili si v uzlování vedoucí mladých ha
sičů z 12 sborů. Za nadšeného fandění
svých svěřenců zvítězil Vít Marek z Nýrska.
K čemu je dobré umět vázat uzly, vysvětlil
Tvardík: „Hodí se to vždycky, třeba tesař
ský uzel používám pořád. Úvaz na prou
dnici v případě, že kolega je na střeše a já
mu hodím smotané lano, na jehož konci je
ta proudnice a on ji vytáhne nahoru.“
Sladkou odměnu dostali všichni, ti nej
lepší tři z každé kategorie pak medaile.
Nejrychlejší čas 16 minut a 11 sekund měl
dorostenec Matěj Kraml ze Kdyně, v kate
gorii 610 let zvládla trať nejlépe Lucie
Smáhová z Bystřice za 22 minut. a 57 se
kund. Došlo i na putovní pohár starosty
obce, který získává sbor s nejlepšími vý
sledky ve všech disciplínách. A poněvadž
jich místní posbírali pět, převzala jej Kate
řina Radová a zůstal v Chodské Lhotě. Ro
dina velitele Václava Kafky se činila u ob
čerstvení a tak soutěž proběhla v pohodě –
dvacetiletá zkušenost (tolik už bylo roční
ků) je prostě znát.
Zdeněk Huspek, foto zadní strana obálky
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Večer jen
pro dámy…
… si ženy z Nové Vsi užily v říjnu na obecním úřadě. Cílem bylo vypnout hlavu,
oprostit se od starostí všedních dní, pobavit se a jako bonus si odnést domů něco
pěkného. Nejdříve nám Lenka Hudcová
předvedla, jak vyrobit kožený náramek,
který si každá dáma dozdobila podle vlastního vkusu... Zkrátka - co kus, to originál.
Paní Eva Levičková nám zase ukázala, jak
jednoduše vyrobit kytičky z filcu a kdo
chtěl, mohl rovnou nazdobit ještě věneček
na podzimní výzdobu.
Byly jsme mile překvapené, jak jsou naše
ženy šikovné a nápadité. Takže, milé dámy,
brzy opět na viděnou nejen u sklenky dobrého vína.
Markéta Zemková, foto
Michala Šmejkalová ml.

Pro zdravý a čistý Libkov
Spolek pro čistý a zdravý Libkov za podpory Místní knihovny Libkov uspořádal v so
botu 19. října v rámci celostátní dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ úklid stok a černých skládek v okolí Libkova. Členové spolku včetně rodinných
příslušníků a dětí se sešli ve 14.00 hodin u hřiště v Libkově a rozdělili se do dvou sku
pin. První, ve které byly hlavně menší děti a jejich rodiče, uklidila odpadky ve stokách
směrem z Libkova k rozhledně na Svaté Markétě a ke kapličce u Dobré vody. Druhá
skupina, složená především z dospělých členů spolku, uklidila odpadky v okolí mís
tních zdrojů pitné vody a několik černých skládek směrem na Slavíkovice.
Všichni se nakonec sešli „U Dobré vody“, kde bylo připraveno občerstvení. Při opé
kání buřtů panovala dobrá nálada, osvěžení v podání nealkoholických nápojů přišlo
k duhu a děti si užily i hry v přírodě. Poděkování patří všem, dospělým a především
dětem, kteří neváhali a
jedno krásné slunečné
podzimní odpoledne vě
novali dobré věci. A samo
zřejmě také zástupcům
obce, kteří zajistili odvoz
odpadu na skládku. Je po
těšující, že již nebudou
muset občané nejen naší
vesnice, ale i sousedních
obcí při svých procház
kách „chodit“ kolem plas
tových lahví, pneumatik
apod.
Milada Černá, knihovnice
Místní knihovny Libkov
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Adventní čas
v Libkově
Tvoření adventních věnců v Libkově. Ve čtvrtek 21. listopadu
uspořádala Místní knihovna Libkov pro zpestření pochmur
ných podzimních večerů „Tvoření adventních věnců“. Každý
návštěvník si zhotovil z připravených rekvizit vánoční deko
raci dle svých představ. Pro zúčastněné bylo připraveno malé
občerstvení. Akce všechny zúčastněné naladila do vánoční at
mosféry.
Milada Černá

První Halloween ve Vsi
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Víte, že...
l Sokol Pocinovice pořádal letos

lampiónový průvod netradičně na
druhou stranu vsi? Křížovou cestou
k Dobré Vodě. Dětem svítily na cestu
jen svíčky, obrázky v podobě souhvězdí
a lampióny, i tak všichni dorazili do cí
le, kde si opekli buřty. Po společném
návratu do vsi se v obytné zóně rozsví
til na obloze ohňostroj a zakončil so
botní večer, vzpomíná Jana Rynešová.
l Mši svatou v kapli sv. Martina na

návsi v Brnířově sloužil u příleži
tosti brnířovské pouti pan farář Mi
roslav Kratochvíl?
l V Chodské Lhotě hrabali listí?
Obecní úřad a SDH pořádaly v sobotu
16. listopadu brigádu na úklid celé
vsi od spadaného listí. Jeho shrabání
a nakládání do připravených kontej
nerů se zúčastnilo 36 brigádníků na
příč všemi věkovými kategoriemi. Za
tři dopolední hodiny se povedlo shra
bat celou náves a většinu listí odvézt.
Starosta Chodské Lhoty velmi děkuje
všem brigádníkům za celou obec.

Čarodějnice, piráti, kočičky, pavouci a jiná ať malá či velká strašidla se sešla v budo
vě Obecního úřadu v Nové Vsi, aby se poprala s připravenými halloweenskými úkoly.
První a velice důležitý úkol zněl vyřezat tradiční halloweenské dýně. S tím se stateč
ně poprala i ta nejmenší strašidýlka. Děti, které neměly masku, si mohly nazdobit
připravené škrabošky, a komu to ještě nestačilo, mohly si nabarvit sádrové dýničky
nebo vyrobit sovičky z borových šišek. A až zhasla pouliční světla, byl ten pravý čas
zit na průvod obcí jen za svitu lucerniček.
Markéta Zemková, foto Michala Šmejkalová

Pohádky v Kolovči
Žáci z dramatického kroužku Základní školy v Kolovči nezaháleli a nacvičili pohádku
„Utopený hastrman“, na kterou pozvali do haly školy ve středu nejprve své spolužáky a
v pátek 25. října předvedli své výkony veřejnosti od 17 hodin. Děti dramatického krouž
ku hru, převleky i pře
suny s důmyslnými
změnami na jevišti
skvěle zvládly a ukáza
ly, že se dokáží nejen
naučit mimo své nema
lé školní povinnosti
množství textu, ale
zvládnou i herecké ro
le. Divadelní pohádku
nacvičila s dětmi ve
doucí dramatického
kroužku paní učitelka
Světlana Göttingerová.
J. Bartáková,
foto P. Dolejš

l Další zastávka je Nová Ves? Přes
dvacet občanů navštívilo přednášku
Michala Hudce. Příjemný večer jsme
strávili veselým vyprávěním o Nové
Vsi… a nejen o té naší! Michal se v létě
společně se svými dcerami vydal na
výlet po jižních a západních Čechách
a vytipoval si celkem osm Nových Vsí,
které společně navštívili. Jako správ
ný hasič se pídil především po tom,
zda se v obci nachází hasičárna a ta
ké kaplička. Skoro v každé objevil ně
jakou zajímavost, se kterou nás nevá
hal seznámit. Nejmenší obec měla
pouhých 7 obyvatel. „Vyprávění pro
kládal typickými vesnickými vtipy. Na
závěr pobavil výčtem nejvtipnějších
názvů obcí, které se v Čechách nachá
zí. Znáte například Nahý Újezd nebo
Vajglín?“, ptá se Šárka Kraftová.
l V říjnu začalo studium zimního
semestru pro studenty virtuální
univerzity 3. věku pod obecním
úřadem v Zahořanech? Studenti si
vybrali téma ,,Život s energií". Kurz
posluchače seznámí s různými zdroji
energií včetně principů jejich využí
vání v šesti přednáškách, napsala
Hanka Hoffmannová.

www.kdynsko.cz
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Alej 2019
ARNIKA – Centrum pro podporu Občanů, se
sídlem Dělnická 13, Praha 7 vyhlásila celo
státní soutěžní anketu pod názvem Alej ro
ku 2019, do které byla přihlášena lipová
alej rostoucí na Náměstí ve Kdyni. Hlasovat
může každý prostřednictvím webových
stránek www.alejroku.cz.
Naše favoritka je umístěna pod názvem „li
pová alej Náměstí Kdyně“. Hlasování probí
há od 7. 11. 2019 do 7. 1. 2020. I když lipová
alej na náměstí zažívá svůj ozdravný proces
a stáří některých stromů je již patrné (vý
sadba bezmála před 115 lety), přesto pro
cházka nebo pohled na alej zpříjemní chvil
ky pod korunou těchto stromů.
Za MÚ Kdyně Soňa Spěváková

Má Kdyňsko podnikatelský potenciál?
Kdyňsko se připravuje na příští období.
I když je teprve rok 2019, už nyní se rozhoduje o penězích, které budou k dispozici za
tři roky v novém sedmiletém plánovacím období Evropské unie. Svaz měst a obcí ČR
v rámci svého projektu Centra společných služeb zjišťoval stav nevyužívaných ploch a
objektů, tzv. brownfieldů, na venkově, a tedy i na území obcí v dobrovolném svazku
Kdyňsko. Protože větší pozornost bude věnována také podpoře drobného podnikání a
zejména inovaci výroby v souvislosti s plošným zaváděním digitálních technologií, zjišťovali pracovníci dobrovolného svazku obcí podnikatelský potenciál na Kdyňsku. Tyto údaje budou současně využity v aktualizované strategii rozvoje DSO Kdyňsko, bez níž většina členských obcí nebude moci žádat ani o dotace z ministerstva pro místní rozvoj či
Plzeňského kraje. Strategie bude dokončena na jaře 2020, až statistický úřad zveřejní počty obyvatel k 1. 1. 2020.
(hk)

Trumpeta umlkla
Muzikantský život se naplnil.
10. října odešel ve věku 86 let do muzikantského nebe kapelník a trumpetista Ota
Heller. Narodil se v Soustově u Kdyně, ale miloval Smržovice. Sám ostatně uváděl, že pochází ze Smržovic. V mládí se učil hrát na
housle, ale více se mu líbila trubka. V plzeňské Škodovce se vyučil strojním zámečníkem, dodělal si
strojní průmyslovku,
a ve Škodovce mu také umožnili výuku
hry na trubku v hudební škole.
Prvním angažmá
Oty Hellera bylo v orchestru Jana Dobřichovského.
V roce 1958 přešel
do kapely Miroslava
Čecha, protože chtěl
hrát taneční hudbu. Po absolvování kapelnického kurzu převzal jako sedmadvacetiletý
vedení kapely v roce 1960. Kapela hrála v celých západních Čechách. Posluchači si tuto
kapelu dodnes pamatují z tanečních kurzů,
maturitních a jiných plesů, odpoledních čajů,
ale i z promenádních koncertů. Později Ota
Heller založil dechový orchestr. Všude pro-
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pagoval českou muziku. S dechovkou hrál v
Německu, ale dokonce i v Americe a Japonsku. Kapela nahrála řadu skladeb v plzeňském rozhlase. Ota Heller založil také tradici
hraní vánočních koled na Štědrý den z věže
chrámu sv. Bartoloměje v Plzni.
Svůj orchestr vedl téměř 60 let. Orchestr
nejen dirigoval, ale v
některých skladbách
hrál ještě na svoji
trumpetu. Až dokonce svého života koncertoval v Plzni, a to
ještě těsně před
svým
odchodem.
Mnohokrát
mohli
kdyňští posluchači
jeho kapelu poslouchat. Měl zde také
koncert ke svým
osmdesátinám. Patřil
k tomuto regionu.
Vždyť napsal a instrumentoval Kdyňskou
polku. Měl radost, že ji mohl v plzeňském
rozhlase také nahrát. Chodil i na koncerty
klasické hudby a se vší svou muzikantskou
skromností obdivoval její interprety. Ota
Heller byl houževnatý člověk. Pro svou kapelu dýchal. Bude nám na Kdyňsku chybět.
Ing. Vladislav Vilímec

Rozloučení s Josefem
Po oslavách 25 let výročí partnerství obcí Eschlkam, Všeruby, Kdyně se v neděli 3. listopadu v Horské
chatě na Hohenbogen konala další významná událost přeshraniční spolupráce. Josef Altmann (zprava)
pořádal svoji „poslední“ kulturní akci jako pracovník informačního centra v Eschlkamu. Nechce se tomu uvěřit, ale tento energií, elánem a činorodostí obdařený člověk odchází do penze. Hostům představil pan
Altmann svoji knihu, do které doslova napěchoval všechny akce, které
během svého 25letého působení v TIC Eschlkam pořádal. Všichni, kdo
Josefa Altmanna znají, vědí, že Josef zůstane aktivním článkem přeshraniční spolupráce i nadále, a že se mu v hlavě už teď rodí nové nápady a
akce, které pro své přátele z německé i české strany zorganizuje. Josefovi Altmannovi a jeho nástupci Martinu Daimingerovi přejeme hodně sil
a zdaru a těšíme se na další spolupráci.
V. Bernard, městys Všeruby

Farnost Kdyně
restauruje varhany
Jako v loňském roce, kdy hlavně zásluhou
daru města bylo možné začít s restaurací a
opravou nástroje, který byl postaven v roce
1763 a jehož památková hodnota přesahuje
hranice okresu, se i letos pokračovalo v této
činnosti. Díky dotaci Plzeňského kraje ve výši
400 tis. Kč a vlastních 227 tis. Kč je provedeno
restaurování cínových píšťal, ventilových komor a ventilů, píšťalnice, dřevěných píšťal pozitivu, manuálové a pedálové klaviatury. Tím
se restaurování nástroje, které provádí dodavatel Varhanářství Vorlíček, dostalo téměř do
poloviny celkových prací. Částka 227 tis. Kč
pochází ze sbírek farnosti, do kterých přispívají věřící a lidé, kterým není lhostejný osud
varhan. Farnost jim vyslovuje poděkování
s nadějí, že sbírka, která je vedena na samostatném analytickém účtu bude dále pokračovat a veřejnost bude moci po ukončení restaurování uslyšet téměř původní zvuk barokních
varhan. Vyslovuje poděkování Krajskému úřadu Plzeňského kraje za péči a částky věnované na restauraci varhan.
Jan Kadlec

Kdyňsko
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Charita v Zahořanech
Šestým rokem pořádá OÚ Zahořany charitativní sbírku
pro Diakonii Broumov. Ještě se ale nenashromáždilo takové
množství věcí, jako letos. V předvánočním čase spojily ženy
ze spádových obcí Zahořan předvánoční úklid s charitativní
činností a shromáždily nepotřebné a nepoužívané oblečení,
boty a hračky, které se postupně nahromadily ve stanětické
knihovně a v zahořanském kulturním domě. Vyprané a složené věci si v listopadu odvezla Diakonie Broumov do centrálního skladu, odkud věci dále putují do azylových domů,
dětských domovů nebo k lidem ve finanční tísni. Do této
sbírky se v našem okrese zapojuje mnoho obcí, většinou
pod záštitou obecních úřadů. Celoroční kontejnery na textil
sbírku na charitu nevylučují. Věříme, že tato malá pomoc
udělá radost všem obdarovaným.
Hoffmannová Hanka

6/2019

250 let Přádelny
Dne 7. května 2019 uplynulo 250 let od
založení textilní manufaktury ve Kdyni. Je to
pro město i pro bývalé zaměstnance velmi
významné jubileum. Přádelna měla v domažlickém okrese dlouholetou tradici. I přes
to, že již více než šestnáct let závod neexistuje, rozhodla se paní Jana Vachovcová ve
spolupráci s městským úřadem výročí připomenout.

Balónky štěstí v Kolovči
V sobotu 16. listopadu se tradičně konal lampionový průvod, na který se těší hlavně děti.
Jít v temném večeru s rozsvícenými lampiony je pro ně dobrodružný zážitek. Seřazení
účastníků bylo u základní školy v 17:00 hodin, průvod, jištěný efektně blikajícím hasič
ským vozem, se vydal na cestu s cílem na náměstí Svobody. Zde byl stánek se sladkostmi
a vyhrávala reprodukovaná hudba, která vítala příchozí. První se ujal slova starosta Ko
lovče Václav Pergl, který ve svém projevu připomněl "Den boje za svobodu a demokracii"
a s tím spojené události 17. listopadu roku 1939 a o padesát let později. Máme si vážit
naší svobody a bezpečí, možnosti rozhodovat se podle svého uvážení, vyjadřovat své ná
zory a postoje, neboť ne všichni
obyvatelé planety mají takové
štěstí. Na závěr pozval účastníky
na občerstvení teplým čajem a
grogem a také na blížící se rozsví
cení vánočního stromu. Děti s lam
piony vyzval ke společné fotogra
fii. Slavnostní večer pokračoval
rozdáváním a vypouštěním balon
ků štěstí, které krásně, jako bludič
ky, stoupaly k obloze. Večer vyvr
cholil v 18:00 hodin ohňostrojem.
J. Bartáková, foto P. Dolejš

Setkání důchodců v Zahořanech
Sál obecního úřadu v Zahořanech zaplnili v říjnu místní senioři společně s ostatními ze spádových obcí. Opět se zde po roce sešli, již po dvacáté, v hojném počtu, aby společně strávili příjemné chvilky s muzikou, pobavili se s přáteli a známými. Starosta Pavel Vondrovic informoval
přítomné o dění v Zahořanech a spádových obcích za uplynulý rok a stručně je seznámil s plány do budoucna. Nechyběl kulturní program a slavnostní předání pamětních listů za letní semestr studujícím seniorům zdejší Virtuální univerzity třetího věku. Na stolech bylo bohaté občerstvení a celé odpoledne hrála Domažličanka. Přítomní si sobotní setkání bez výjimky užili.
Hoffmannová Hanka

Oslavy započaly 5. září 2019 vernisáží výstavy v Muzeu příhraničí ve Kdyni. Na výstavě se návštěvníci mohli seznámit s celou historií závodu, od jeho založení až do ukončení
v roce 2003. Dále celým technologickým postupem výroby česané příze s fotografiemi
strojů, na kterých se pracovalo. Ve vitrínách
bylo možné si prohlédnout staré a novější
vzorníky přízí, cívky, potáče, přadena a různé pomůcky, které přadleny používaly při
práci. Nejvíce asi zaujaly fotografie zaměstnanců, kolektivů a akcí závodu, na kterých
se mnozí poznávali.
Hlavní oslava proběhla v sobotu 5. října
v kdyňské sokolovně, kde se uskutečnil takzvaný Ples přádelny. Součástí oslavy bylo
i desáté setkání bývalých zaměstnanců Přádelen česané příze. Letos se v krásném prostředí sešlo 135 bývalých pracovníků výrobních i nevýrobních provozů. Úvodního slova
se ujala paní Jana Vachovcová, která přivítala bývalé zaměstnance, pana starostu města
Kdyně Oskara Hamruse a paní místostarostku Věru Říhovou. Seznámila zúčastněné se
stručnou historií přádelny a všem popřála
krásnou zábavu. Nakonec minutou ticha
uctili památku těch, kteří se tohoto slavného
dne nedožili.
Vydařený ples a krásné setkání přítomným
popřál i pan starosta Oskar Hamrus. V sále to
hučelo jako v úle. Všichni si měli o čem vyprávět. Zpestřením mluveného slova se stalo
vystoupení pěveckého sboru Canzonetta
z Domažlic, které bylo odměněno bouřlivým
potleskem. Při setkání nechyběla živá hudba
Domažličanka, se kterou se návštěvníci bálu
bavili až do jedné hodiny ráno. Zároveň ale
byl prostor i na vzpomínání. Ve vedlejším sále se celý večer promítaly fotografie zaměstnanců, kolektivů a různých akcí konaných
v přádelnách. Nahlédnout se dalo i do starých kronik pracovních kolektivů, které byly
k dispozici přímo v sále. Věřím, že si oslavu
všichni užili a pobavili se se známými. Všem
přeji do dalších let hodně zdraví.
Jana Vachovcová
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Jak se ve Kdyni
před lety žilo
Dnes opět nahlédneme do vzpomínek zaznamenaných panem Karlem Regálem a podíváme se na život na kdyňském náměstí v 2. pol. 19.
stol. Náměstí obdélníkového tvaru se všeobecné říkalo rynk.
Na něm stály dvě kašny. V hořejší části (na místě dnešního stojánku s
vodou) stávala dřevěná, kulatá se širokými dýhami a svázaná železnými
obručemi kašna. Ze čtyř stran k ní vedly schůdky, aby se snáze dosáhlo
s nádobou k naplnění vodou. Opodál stála krytá cisterna, do které byl
sveden odtok z kašny. Do této kašny se přiváděla voda v dřevěných rourách ze studánky u Dobré vody v hořejším Luhu. V těchto trubkách se
voda přiváděla také do tzv. tovární kašny (stojící v parku u Muzea).
O toto vodní zařízení se staral městský zřízenec a sluha Augustýn Šperl.
Dřevěné roury se často ucpávaly a prorůstaly kořínky. Vodovod musel
být často rozkopán a roury vyměněny.
V dolní části stávala druhá kašna, byla také dřevěná, čtyřhranná, ale
menší. Nedaleko od ní stála zploštělá, hranolovitá kaplička se sochou
sv. Jana Nepomuckého a se zvonkem, jímž policajt oznamoval poledne a
vyzváněl ranní i večerní klekání. Kaplička byla později zbourána a socha sv. Jana Nepomuckého stojí dnes v Komenského ul. vedle býv. strojíren čp. 250. Po přestavbě radnice, kdy byla na její střeše v r. 1871 pořízena nynější věž, byly do ní umístěny hodiny a přenesený zmíněný
zvonek ze zbourané kapličky. Na zvonku je Svatá Trojice. Radnice byla
do té doby jediná budova o dvou patrech na náměstí a byla krytá šindelem. Bydleli v ní městský tajemník a ředitel záložny p. Kosík, obecní
strážník p. Hvězda a soudní sluha p. Ertl. V radnici měly také zázemí
okresní soud, berní úřad a občanská záložna. Hořejší příčnou stranu
náměstí tvořil dům p. Wintra (čp.140). Později tento dům koupil Mudr.
Weisl. Dále následoval dvůr Pitrmanův Jiříkův a na rohu (čp.143) dům
Vebrův. Začátek západní strany náměstí tvořil vjezd do společného dvora u Blažků a u Hostašů Kolbajnů (čp. 154). Pan Hostaš byl pekař a hostinský. Jeho syn následně převzal hospodářství, řemeslo i šenk. Pod
hospodou Kolnbajnovic byla zájezdní hospoda se dvorem Martina Lommera (bratra hostinského Vencela Lommera „U veselého vozky“ (čp.
150) stojícího k Brnířovu. U radnice pak byla malá chalupa krupaře a
pekaře Karla Wernera. Na rohu ulice Nádražní směrem ke škole stával
domek řezníka a hostinského p. Rojta. Jeho paní si zde zřídila vyhlášenou kuchyni (čp. 5). Vedle byl přízemní domeček kontrolora Auermüllera a trafika vdovy Wiesnerové (čp. 6), vedle bydlel sedlář Entl (čp. 7)
a za ním krejčí Kotek (čp. 8). Vedle Kotků bylo hospodářství a pekařství

rodu Žákavců (čp. 9). Jejich pečivo bylo vyhlášeno široko daleko. Prodávalo se i do Bavor. Chleba pekařský bílý se prodával malý po 20 krejc. a
velký 40 krejcarů. Nádavkem se přidával k malému jeden rohlík a k velkému dva rohlíky. Výborné preclíky také dělal pekař „Sapér“ bydlící
v dřívější Herštýnské ul. (čp. 184) a na vrbových proutkách je roznášel
„trefný človíček“ Fünfthaler. Za Žákavcovic pekařstvím v rohu náměstí
(čp. 10) byl obchůdek Knotův.
Tolik dnešní povídání o kdyňském náměstí z doby 2. pol. 19. stol. Na
zbylé dvě strany náměstí se podíváme příště.
Rudolf Šlajer

Nová Ves na Madeiře
20. října jsme si na otočku zalétli na
Madeiru. A víte, jak šílený to byl nápad? Stálo nás to hodně odvahy!
Rozumí jen ten, kdo zná zdejší letiště…
Díky další přednášce Lenky Hudcové, jsme si zopakovali nejen základní
grafologii, ale především jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o souostroví Madeiry, které osobně navštívila
a křížem krážem prošla a projela. Promítané fotografie nádherně podkreslily její vyprávění, které doplňoval i její manžel Michal. Oběma tímto moc
děkujeme a rovnou se ptáme: Kam se
vydáme příště?
Šárka Kraftová
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Halové závody v rybolovné technice
V sobotu 16. listopadu uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu Kdyně halové závody v rybolovné technice k 30. výročí událostí
17. listopadu 1989 – „Den boje za svobodu a demokracii“. Závody se konaly ve sportovní hale ve Kdyni, kde účastníky při úvodním nástupu přivítal
vedoucí mládeže ČRS MO Kdyně Václav Váchal, starosta Města Kdyně
Oskar Hamrus, místopředseda ČRS MO Kdyně Jiří Patka a ředitel závodu
Vladimír Nejdl. Do závodu bylo přihlášeno celkem 64 závodníků z deseti
organizací Českého rybářského svazu. Závod byl vypsán pro sedm kategorií, včetně kategorie dospěláků. Nakonec se v sobotu před závodem registrovalo 60 závodníků, žádný závodník se nepřihlásil v kategorii dospělých.
Nejvíce přihlášených bylo v kategorii mladších žáků, kde soutěžilo 27 mladých závodníků. Soutěžilo se v disciplínách zátěž skish a zátěž arenberg,
každou z těchto disciplín absolvovali závodníci dvakrát. Během závodu
mezi nás zavítal předseda ČRS, z.s., PhDr. Karel Mach, který byl přítomen
i na vyhlášení výsledků.
Vítězem kategorie mladších žáků se stal tachovský Pavel Potfaj a kategorii mladších žákyň vyhrála Lucie Nejdlová ze Kdyně. Starší žačky vyhrála Karolína Benešová z Písku. Ve starších žácích zvítězil Jakub Schleiss ze
Kdyně nejlepším výkonem dne 370 bodů a druhý skončil kdyňský Jenda
Dvořák. Kategorii juniorů vyhrál Jiří Beck z Husince a v juniorkách zvítězila Kateřina Bílková z Pelhřimova.
Rodiny našich mladých závodníků připravily sladké zakousnutí, které

Závodníci v akci.
společně s dalším občerstvením bylo servírováno závodníkům na galerii
sportovní haly. Díky sponzorům závodu mohli být mladí závodníci odměněni malou věcnou cenou. Za uspořádání a organizaci závodu patří poděkování vedoucím kroužku mládeže při ČRS MO Kdyně. Všem zúčastněným
děkujeme za pomoc a sponzorům za projevenou přízeň.
JzP

Setkání seniorů pořádají už 24 let
Po úvodu vystoupily děti místní
V pátek 8. listopadu se v kulturzákladní školy, které zazpívaly někoním domě Pocinovice sešli senioři
lik písniček, úspěch mělo také vynejen místní, ale i z okolních obcí
stoupení dětí z mateřské školy v DlaBěhařova, Dlažova, Libkova, Loužově s jejich učitelkou Šlaichovou.
čimi a letos i premiérově z ChodZávěrem se všichni podívali na upraské Lhoty. Celkem se přišlo s devenou ukázku sletové skladby „Ceschovou hudbou Domažličanka
ta“ v podání nejen členek Sokola
pod vedením Jana Mlezivy pobaz okolních obcí a jako všude jinde,
vit více než 110 dříve narozených
kde ji předvedly, sklidily ženy velký
občanů.
potlesk.
Starostka Pocinovic Marie HoNa otázku, jaký význam má podomolková se v přivítání krátce zmíbná akce pro přítomné seniory, odnila o stavu hlavní investiční akce,
pověděl bývalý starosta Pocinovic a
jíž je výstavba vodovodu, kanaliiniciátor setkání před zmíněnými 24
zace a čistírny odpadních vod:
lety Václav Svoboda: „Význam to má
„V obci se potkaly dvě velké akce,
S programem vystoupily děti místní základní školy pod vedením učitelky Len
ohromný. Lidi se tady sejdou, zatankteré velmi významně zasáhly do ky Mejsnarové.
cují si, ale hlavně si popovídají,
dění i života lidí, protože současně
Něco se nicméně povedlo už dokončit, a byla to protože většinou se všichni znají. Zavzpomínají,
provádíme taky rekonstrukci koryta řeky Andělice. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem hlavně rekonstrukce kapličky u Dobré Vody. Pro- pobaví se… a to je dobře.“
Obecní úřady spolupodílejících se obcí přispěly
spoluobčanům, kteří velmi trpělivě snáší úskalí řezány a odborně ošetřeny tamní stromy a osazespojená s výstavbou a věřte, že někteří to nemají ny nové lavičky a odpadkový koš, na což přispěla na občerstvení a každé ženě na kytičku.
i partnerská obec Schwarzach a Nabburg.
Z. Huspek
vůbec jednoduché.“

Brnířovští se vrhli do vln
Dva plné autobusy, jeden ze Kdyně a druhý z brnířovské návsi, v pátek 1. listopadu odpoledne vyjely směr Praha.
Cílem byla Jízdárna Pražského hradu, kde se konalo slavnostní zahájení vernisáže obrazů Michaela Rittsteina.
Slavný malíř má v Brnířově chalupu, kde tráví velkou část roku. Má u nás a v blízkém okolí spoustu přátel a zná
mých, a proto je také na svoji vernisáž pozval a oba autobusy pro ně vypravil. Však se také zdejší kraj odráží v jeho
dílech, což mohl pozorný návštěvník vernisáže zaznamenat na mnoha z jeho 70 vystavovaných velkoformátových
obrazech. Sedmdesát obrazů představuje průřez celou malířovou kariérou a tento počet symbolizuje jeho 70. na
rozeniny, které letos oslavil. Nikdo by mu tenhle věk ale nehádal. To nám dává naději, že obrazů bude ještě do bu
doucna přibývat a právě probíhající vernisáž není poslední, na kterou jsme se vypravili. Ještě jednou tedy tímto
přejeme Michalovi Rittsteinovi pevné zdraví, hodně inspirace a tvůrčích sil, ale také klidu, pohody a obyčejného
lidského štěstí. Pro ty, kteří neseděli v autobusech: výstava Ve vlnách probíhá v Jízdárně Pražského hradu až do 5.
ledna 2020. Skvělá příležitost pro výlet do hlavního města. A možná je to informace i pro ty, kteří v autobusech se
děli, protože „tohle“ se dá vidět i víckrát. A stojí to za to! Michale, děkujeme!
Ing. Věra Jandová
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17. listopad na Náměstí
Listopadový program (nejen) kulturních akcí byl ve
Kdyni zasvěcen zejména výročí 30 let svobody a
demokracie a pádu totalitního režimu, který nastal
po událostech, jež nazýváme sametovou revolucí.
Toto označení jsme se proto rozhodli použít rovněž
pro projekt spolufinancovaný Plzeňským krajem
s názvem „Sametové Kdyňsko…po 30 letech“, v rám
ci nějž se v průběhu celého listopadu ve Kdyni kona
la celá řada akcí, odkazujících k přelomu totalitní a
demokratické doby, tj. k listopadovým událostem
roku 1989. Program těchto akcí, které pořádalo
Město Kdyně spolu s MKS Modrá hvězda Kdyně, za
čal přednáškou Martina Mejstříka, jednoho z před
ních aktérů listopadových událostí v jejich samo
tném centru – v Praze. Martin Mejstřík se ve svém
povídání zaměřil rovněž na události, které tomuto
období předcházely i ty, které bezprostředně násle
dovaly. Dalším bodem programu Sametového
Kdyňska byla výstava se stejnojmenným názvem,
která si kladla za cíl co nejvěrněji zmapovat listo
padové události roku 1989 přímo u nás, ve Kdyni.
Tento zdánlivě lehký úkol se ukázal býti úkolem slo
žitým – dobu strachu, ve které se příliš nefotilo, ne
natáčelo a nearchivovalo, vystřídala doba euforie
z nově nabyté svobody, během které nebyl čas ztrá
cet čas focením či jiným dokumentováním. Nebo
naopak, pro někoho nastal čas pálení mostů a niče
ní materiálů, které se do svobodné doby již nehodi
ly. Přesto se díky spolupráci s občany podařilo vý
stavu zrealizovat a shromáždit řadu zajímavých
dobových dokumentů a fotografií. Díky získání au
diovizuální nahrávky z doby generální stávky pra
cujících ve Kdyni (dne 27. 11. 1989), kterou natáče

17. listopad přímo na náměstí ve Kdyni oslavilo více než 60 lidí – Město Kdyně se rovněž připojilo
k celorepublikové akci organizace Post Bellum a v 17:11 hod. se za účelem připomínky pádu komu
nistického režimu rozezněl nejen kostelní, ale výjimečně také radniční zvon. Bonbónkem programu
„na ulici“ bylo vystoupení kdyňského hudebníka, Antonína Strnada, který zde poprvé uvedl svoji no
vou skladbu „Díky za 17. listopad“.

proto i program akcí byl opravdu svobodně pestrý
a filharmonii v sokolovně mělo podle plánu vystří
dat Vítkovo kvarteto, česká bigbítová legenda 80.
let 20. století. Nejznámějším hitem této kapely je pí
seň Pražskej démon, která měla znít i kdyňskou so
kolovnou. Bohužel, členové kapely v době konání
koncertu ve Kdyni onemocněli a koncert Vítko
va kvarteta byl proto přeložen na pátek, 27.
března 2020. Listopadové oslavy demokracie
byly ve Kdyni zakončeny přesně v Den boje za
svobodu a demokracii, tj. 17. listopadu, a lidé
měli možnost toto 30leté výročí oslavit podle
svého gusta – přímo na ulici, v podobném du
chu, v jakém se odehrávala sama revoluce ne
bo slavnostněji, koncertem ZUŠ Kdyně v soko
lovně. Oslavy na ulici se odehrály přímo na ná
městí – lidé sem mohli přicházet během celého
večera a u budovy MKS zapalovat svíčky nebo
pokládat květiny na připravené pietní místo.
Budova MKS byla k tomuto účelu vybrána zá
měrně – kdo zažil generální stávku pracují
Výstava „Sametové Kdyňsko … po 30 letech“ nabídla cích, nebo ji zhlédl na videozáznamu na výsta
mj. také stylizaci dobového obývacího pokoje, ve kte vě, ví, že právě před budovou MKS se odehrá
rém si návštěvníci mohli vychutnat audiovizuální valy veškeré projevy a občané města Kdyně zde
záznam generální stávky pracujících ve Kdyni, která dávali najevo svůj nesouhlas s tehdejším reži
mem. Město se rovněž připojilo k celorepubli
se konala 27. 11. 1989.
kové akci organizace Post Bellum. Z náměstí se
la tehdejší policie, byla součástí expozice v Muzeu lidé mohli přesunout do sokolovny, kde byl připra
příhraničí také videoprojekce. Ta byla připravena ven bohatý program Slavnostního večera k 17. lis
v dobově zařízeném obývacím pokoji, kde si náv topadu, o který se postarala kdyňská ZUŠ pod vede
štěvníci výstavy mohli u videa v klidu a pohodlí vy ním ředitelky, Mgr. Milady Nejdlové, která pak po
pít kávu nebo čaj a vrátit se zpět do doby před 30 sluchače navíc celým večerem provázela. Všichni
lety, kterou tehdy možná sami prožili… Listopadové příchozí byli uvítáni zpěvem pěveckého sboru Can
oslavy pak pokračovaly koncertem Plzeňské filhar zonetta a šampaňským  abychom té naší 30leté
monie a Pražského filharmonického orchestru svobodě a demokracii společně připili na pevné
v kdyňské sokolovně. Tato zcela výjimečná kulturní zdraví. V předsálí byla navíc připravena unikátní
událost se konala v rámci již tradičních koncertů výstava předmětů mapujících kulturu a společen
Kruhu přátel hudby Kdyně. Na programu byla Beet ské dění na Kdyňsku nejen v posledních 30 letech,
hovenova 9. symfonie, jejíž součástí je i známá Óda ale ještě o několik skoků dříve. Během slavnostního
na radost. Způsobem sestavení programu celého večera vystoupili především pedagogové kdyňské
Sametového Kdyňska jsme chtěli vyzdvihnout zej ZUŠ, ve dvou blocích jsme vyslechli písně v podání
ména svobodu, kterou jsme před 30 lety získali – pěveckého sboru Canzonetta a nechyběl ani před

nes básně Karla Kryla z úst Bc.A. Dany Žákové.
Třešničkou na dortu bylo vystoupení dechového or
chestru Josefa Tíkala spolu s Věrou Píšovou, který
zahrál píseň pro tento večer ze všech nejpříhodnější
– Modlitbu pro Martu. Slavnostní večer, a tím pá
dem i celý program kdyňských listopadových oslav,
byl zakončen českou státní hymnou, kterou si mno
zí z nás spolu se všemi účinkujícími hrdě zazpívali.
Listopadové oslavy svobody a demokracie jsme ve
Kdyni pojali důstojně, s patřičnou úctou i respek
tem a v rámci maximálních kapacitních i časových
možností všech, kteří se na přípravách spolupodíle
li – děkuji proto zaměstnancům MěÚ Kdyně, kteří
s přípravami jednotlivých akcí pomáhali, týmu
MKS Modrá hvězda Kdyně, bez kterého by příprava
ani realizace tohoto projektu nebyla možná, a také
kolektivu ZUŠ Kdyně, pod jehož taktovkou se ode
hrál program slavnostního večera.
Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně
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Kulturní servis
v 18. 12. Kdyně, Dva sněhuláci o Vánocích – v 11. 1. Chodská Lhota, hasičský ples, hraje
17.00 hod., kino, hraje Liduščino divadlo, při- kapela Taka-Taky ve 20.00 hodin v sokolovně.
v 6. 12. Libkov, ochutnávka čajů od 18.00 pravilo MKS.
Zve SDH Chodská Lhota.
hod. v restauraci v Libkově
v 18. 12. Úboč, skupina Hlasoplet zazpívá v 11. 1. Zichov, hasičský bál v KD Zichov od
v 7. 12. Koloveč, dětská mikulášská veselice v místním kostele od 18.00 hod.
20.00 hod, hraje skupina Empatia
v KD v Kolovči od 14.00 hod.
v 19. 12. Kdyně, Andělení s Martinkou od v 18. 1. Prapořiště, sokolský ples, hraje Eliv 7. 12. Hrad Rýzmberk, Rýzmberský staro- 17.00 hod. v Muzeu příhraničí.
xír od 20.00 hod. v sále sokolovny
český advent od 15.00 hod. Zve KČT Kdyně.
v 20. 12. Kdyně, Tři oříšky pro Popelku od
v 8. 12. Kdyně, vánoční koncert od 18.00 16.00 hod. ve stodole zemědělského muzea v 18. 1. Koloveč, myslivecký ples v KD v Kohod., Petr Bende a jeho přátelé z cimbálové (průchod z parku Muzea příhraničí). Připravi- lovči od 20.00 hod., hraje skupina Dupalka
muziky Gromba, písničkář Pavel Čadek s vio- lo MKS.
v 25. 1. Oprechtice, hasičský bál od 20.00
loncellem, kdyňský sbor Radost a další.
v kulturním sále
v 22. 12. Mrákov, vánoční koncert v kostele
Vstupenky v předprodeji 320 Kč, na místě
v Mrákově od 17.00 hod. Vystoupí dětský sou- v 25. 1. Koloveč, sportovní ples v KD v Ko450,- Kč. Připravilo MKS.
bor Mráček a chodský soubor Mrákov. Vstup lovči od 20.00 hod., hraje skupina Asfalt
v 14. 12. Brůdek, Česká mše vánoční J. J. Ry- zdarma. Pořádá obec Mrákov a Spolek přátel
by od 17.00 hod.
dolního Chodska.
v 14. 12. Kdyně - Adventní jarmark paní v 22. 12. Kdyně, Betlémský příběh na faře ÚNOR
Šmerdové od 9.00 do 17.00 hod. v malém sále
v 1. 2. Starý Klíčov, chodský bál od 20.00
od 16.03 hod. Zve ŘK farnost Kdyně.
MKS. Váš dobrovolný příspěvek ze vstupného
hod. v sále KD Starý Klíčov
bude věnován na pomoc čtyřnohým přátelům. v 23. 12. Koloveč - Vánoční koncert muzikálové zpěvačky Michaely Noskové v KD v Kolov- v 1. 2. Koloveč, dětský maškarní bál od
Připravila paní Šmerdová a přátelé.
14.00 hod. se soutěžemi a hudebním doprovoči od 18.00 hod.
v 14. 12. Hrad Rýzmberk, promítání filmu
dem v KD
„Anděl Páně I.“ od 16.00 hod. na Rýzmberku. v 28. 12. Chodská Lhota, vánoční pochod,
v 8. 2. Prapořiště, hasičský bál, hraje Relax
sraz
ve
13
h
u
moštárny.
Pořádají
zahrádkáři.
Připravilo MKS za podpory KČT Kdyně.
od 20.00 hod. v sokolovně
v 15. 12. Kdyně, adventní jarmark paní v 28. 12. Mrákov, myslivecký bál v sále KD
Šmerdové od 9.00 do 16.00 hod. v malém sále Starý Klíčov od 20 hod. Hraje kapela Taky taky. v 8. 2. Zahořany, hasičský bál od 20.00 hod.
MKS. Dobrovolný příspěvek ze vstupného bu- v 29. 12. Kdyně, koncert skupiny ELIAS v kulturním sále
de věnován na pomoc čtyřnohým přátelům. z Klatov od 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. v 8. 2. Starý Klíčov, hasičský bál od 20.00
Připravila paní Šmerdová a přátelé.
Zve ŘK farnost Kdyně. Vstupné dobrovolné.
hod. v sále KD Starý Klíčov
v 15. 12. Kdyně, vánoční jarmark s pohádv 15. 2. Koloveč, ples městyse Koloveč v KD
kou „Anděl Páně II.“ od 10.00 do 18.00 v parku
od 20 h, hraje Music Klatovy Josefa Kolorose
LEDEN
Muzea příhraničí. Připravil pan Lagron za
v 22. 2. Zichov, masopustní průvod od 13 h
4.
1.
Kdyně,
Tříkrálová
sbírka
ve
Kdyni
a
v
spolupráce s MKS.
okolí
v 29. 2. Koloveč, masopustní průvod s huv 17. 12. Kdyně, sváteční povídání s Mgr. Josefem Nejdlem, ředitelem Muzea Chodska od v 10. 1. Prapořiště, DS "Kolofantí", divadelní debním doprovodem Malé dechovky Stavovanky Jana Votruby
17.00 hod. v Muzeu příhraničí. Připravilo MKS. hra "Je to náš syn" od 19.30 hod. v sokolovně

PROSINEC

Sázení stromů v Hříchovicích
V Hříchovicích byla letos založena nová tradice. Každý žák první třídy si zasadil svůj strom.
Místo na obecním pozemku bylo předem určeno, ale volba stromu zůstala na dětech. K nově
vysazeným stromům byly instalovány nerezové cedulky se jménem prvňáka a datem vysazení. Účelem je, aby si každý prvňák vzal strom za svůj, měl k němu vztah, staral se o něj a jednou k němu třeba vodil svá vnoučata. Děti si tak budují vztah k místu, kde žijí a lépe si uvědomují dopady zásahů do kulturní krajiny. Akce se zúčastnily také děti chalupářů. Protože se
jednalo o první ročník, tak si své stromy, kromě čtyř skutečných prvňáků, vysadili i všichni ti,
co ještě navštěvují základní školu. Kromě klasických listnáčů, jako je lípa, jírovec, dub nebo javor, se vysadily také ovocné stromy – celkem 11 stromů.
Tomáš Wurm
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Pionýrská skupina Safír Kdyně pořádala v sobotu 19. října oblíbenou
drakiádu. Hezké počasí nalákalo na louku pod vrchem Škarmanem přes
150 nadšenců. Na rozdíl od sluníčka se ale vítr příliš nesnažil, takže dra
kiáda byla spíše přehlídkou jejich pobíhajících pilotů, kteří se snažili své
draky dostat do povětří v téměř dokonalém bezvětří. Organizátoři moc
děkují všem šikovným dětem a trpělivým rodičům.
Pavla Hrubá

Kateřina Radová převzala putovní pohár starosty Chodské Lhoty za nejlep
ší výsledky členů v Závodě požárnické všestrannosti. Vlevo jednatel SDH a
starosta obce Miroslav Jäger a vedoucí mládeže i soutěže Josef Tvardík.
Z. Huspek

V novodobé historii po šestnácté se v Hříchovicích na dupárně uskutečni
la rocková zábava. S legendárním Aušusem vystoupili ještě přeštičtí Donť
Panic. Akce se zúčastnila necelá stovka návštěvníků. Organizátor akce
SDH Hříchovice děkuje všem účastníkům ze vsi i z okolí.
Tomáš Wurm

Návštěva místního myslivce Stanislava Fořta potěšila děti ve školce v Po
cinovicích. Děda, jak ho děti nazývají, hovořil o důležité práci myslivců,
o tom, jak se bezpečně chovat ke zvěři. Děti podle obrázků a vypreparo
vaných exponátů poznávaly lesní zvěř a vyprávěly své zážitky. Odměnou
byly omalovánky a vystřelená nábojnice, na kterou se učily pískat.
Jana Rynešová

V neděli 27. října, v předvečer státního svátku, vyšel tradiční lampionový
průvod kolem libkovské návsi. Zúčastnilo se ho kolem třiceti dětí z Libko
va a okolí s doprovodem. Děti s lampiony procházely potemnělou vesnicí
osvětlenou pouze svíčkami a vyřezanými dýněmi. Cestou se jim nečekaně
zjevovala strašidla. Po strašidelné procházce čekalo v místním sále na
všechny malé občerstvení.
B. Černá, starostka obce

Celkem 65 dobrovolných hasičů okrsku Pocinovice (Chodská Lhota, Lou
čim, Libkov, Smržovice) a okrsku Dlažov (Běhařov, Slavíkovice, Soustov,
Miletice) se v pátek 18. října večer sjelo do tábora na Orlovici, aby absol
vovali každoroční velitelský den. Na snímku autor námětového cvičení
Václav Ponocný, velitel zásahu Tomáš Reiser a pozorovatel Martin Bečvář.
Z. Huspek

