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Kdyňsko se těší na léto
Texty k fotografiím v rubrice Víte, že... str. 8

Po dlouhé době se vrátily ženy a dívky do zahořanského sálu, aby si po ná‑
ročných měsících karantény udržovaly své tělo.

15. března proběhly v Eschlkamu volby. Ve funkci starosty vystřídal Jose‑
fa Kammermeiera 40letý Florian Neppl (vpravo). Starosta městyse Vše‑
ruby věnoval oběma starostům upomínkové předměty a dárkové koše.

Obec Libkov pořídila pro své hasiče novou stříkačku.

V letošním roce byly oslavy konce druhé světové války v Kolovči pozna‑
menány celosvětovou pandemií koronaviru.
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Pomoc členským obcím Městys Všeruby se připojil
Centrum společných služeb zřídil DSO Kdyňsko v rámci projektu
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce.
Projekt měl původně skončit v roce 2019. DSO Kdyňsko ale využilo
možnosti pokračovat ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR na
aktivitách, o které byl projekt rozšířen. Jedná se o shrnutí běžných
denních sociálních potřeb obyvatel v obcích DSO, ověření aktuál‑
ních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a zpra‑
cování přehledu o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO.
Kromě těchto činností se připravuje v současné době setkání
starostů, které bude spojeno s valnou hromadou DSO. Dále se
mimo jiné pracuje na aktualizaci strategie rozvoje DSO Kdyňsko.

150 let od založení
pošty v Koutě

10. května 1870 byl v obci Kout na Šumavě (německy Kauth)
zřízen poštovní úřad. Prvním poštmistrem se stal Jakub Tauer.
První umístění poštovního úřadu bylo v domě č. p. 7, kde poš‐
tmistr se svou rodinou bydlel, říkalo se zde a stále říká „U Libi‐
chů“. Pošta fungovala v denním režimu. Kromě své obce a správ‐
ně příslušných osad měla také přespolní doručování do osady
Bělohrad a vesnic Oprechtice a Starec. Později byly přiřazeny
obce Stanětice, Spáňov a Zahořany. V roce 1901 zde byla otevře‐
na i telegrafní služba. Na poště se vystřídalo několik poštmistrů
a doručovatelů. Na paní listonošku Růženu Voňkovou si někteří
pamětníci vzpomenou ještě nyní. Dále stojí za zmínku pan Vra‐
tislav Havlovic, který se svou lety nablýskanou brašnou roznášel
v Koutě, Oprechticích a Starci, nejen dopisy, noviny, balíčky, ale
také vždy dobrou náladu. Na poště také fungovalo jednatelství
Státní spořitelny. Další sídlo poštovního úřadu byl dům č. p. 213
uprostřed obce a v této budově sídlí dodnes.
Sepsala Helena Klimentová, poštmistrová v.v., za pomoci infor‑
mací z knihy Příběhy pošt ‑ historie poštovnictví na Domažlicku.

k tichému protestu
26. května 2020 rozhodovala Poslanecká sněmovna o dopadech
zákona o kompenzačním bonusu, který bude mít zásadní dopad na
financování všech obcí, měst a krajů. Odhadovaný dopad vládního
návrhu do příjmů rozpočtu obcí, měst a krajů bude celkem více než
16 mld. korun. Pomoc živnostníkům, malým firmám a jejich spo‑
lečníkům a OSVČ je bezesporu nutná. Není však zcela v pořádku
způsob, jak tohoto hodlá Vláda České republiky dosáhnout. Navíc
se již začínají projevovat výpadky v daňových příjmech samospráv
ve spojitosti se zavedenými opatřeními v souvislosti s pandemií ko‑
ronaviru. Odhad MF ČR je výpadek ve výši 11% oproti roku 2019.
Já se obávám, že skutečný výpadek však může být až dvojnásobně
vyšší. V případě městyse Všeruby se tak jedná o výpadek ve výši
přibližně 1,5 mil. Kč.
Pan premiér Babiš a ministryně financí Schillerová mluví o obcích
a městech jako o bohatých městech a bohatých obcích. Ano, obce,
města a kraje patří k nejlépe hospodařícím veřejnoprávním kor‑
poracím. Jde mnohdy o dlouholeté úspory, které obce shromažďují
na předfinancování zásadních investičních projektů. O těchto ve‑
řejných financích rozhodují obecní a krajští zastupitelé a jsou pod
přísnou kontrolou ze strany občanů a jejich využití je mnohem
efektivnější a hospodárnější než veřejné finance spravované stá‑
tem a státem zřizovanými příspěvkovými organizacemi.
Podle mého názoru by měla Vláda České republiky v danou chvíli
naopak přesměrovat část financí z plánovaného deficitu státního
rozpočtu ve výši 300 mld. korun přímo do rozpočtů obcí, měst a
krajů. Obce, města a kraje spravují poměrně rozsáhlý soubor ma‑
jetku jako např. mateřské školy, základní školy, kulturní a spole‑
čenská zařízení, bytové domy, nejrůznější infrastrukturu, lesy
apod., kam by bylo možné tyto finance obratem investovat a pod‑
pořit tak drobné podnikatele a živnostníky. Přispělo by to k nastar‑
tování lokální ekonomiky a zabránilo by se tak omezování pláno‑
vaných investičních akcí, k čemuž se samosprávy buď již uchýlily,
nebo to budou muset vzhledem k nastalé situaci v nejbližší době
řešit. My ve Všerubech jsme samozřejmě již pracovali s variantou
výpadku na straně daňových příjmů, nicméně výpadek související
s kompenzačním bonusem je pro nás zcela nová situace. Nyní doj‑
de k analýze rozpočtu na straně příjmů a na základě výsledku této
analýzy Zastupitelstvo městyse přehodnotí plánované investiční
akce.
Příliš nerozumím postoji Vlády České republiky. Poté, co se obce
bez váhání zapojily do boje s koronavirem, kdy ze svých rozpočtů
neváhaly vyčlenit nemalé finance, vybavily své občany ochranný‑
mi a dezinfekčními prostředky, informačními materiály a pomá‑
haly i jinde, kam se pomoc od státu nedostala včas, bych ze strany
státu očekával spíše pomoc než „podpásovku“ v podobě podílu sa‑
mospráv na kompenzačním bonusu.
Když hovoříme o tzv. první linii, tak bychom po boku zdravotníků,
policistů, vojáků a hasičů měli zařadit právě i úřady obcí, měst a
krajů v čele s jejich zaměstnanci a zastupiteli. Právě města, obce
a kraje sehrály v boji s koronavirem velmi významnou a nezastupi‑
telnou roli.
Obce, města a kraje jsou jedny z největších investorů v České re‑
publice a je to právě samospráva, která mohla přispět k znovunas‑
tartování ekonomiky. Vždyť snahou samospráv je investovat do
svého rozvoje a kvality života svých občanů. Jsme svědky podvodu
a loupeže v přímém přenosu. Zatímco v okolních státech se připra‑
vují nejrůznější balíčky na pomoc obcím a městům, tak Česká re‑
publika se vydává přesně opačným směrem. Pan premiér se netají
tím, že by rád centralizoval moc. Možná jde o první krok, jak osla‑
bit samosprávu a postupně tak dosáhnout svých cílů.
Nejhorší scénář se skutečně naplnil. 26. květen byl opravdu „Čer‑
ným dnem pro obce a kraje“.
Václav Bernard
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Černé vlajky zbytečně straší občany
Krize spojená s šířením onemocnění
COVID přinesla vedle ekonomických do‑
padů i různé příležitosti k politickým
turbulencím a zasáhla do aktuálně přijí‑
maných zákonů. V překotné legislativní
aktivitě vlády se tak náhle objevily vlád‑
ní návrhy, které jinak vždy sama torpé‑
dovala. Jedním z nich je zrušení zcela
nemravné daně z nabytí nemovitých vě‑
cí, kterou v minulosti opakovaně a ne‑
úspěšně prosazovala opozice, nebo sni‑
žování DPH u ubytova‑
cích služeb, vstupného
na kulturní a sportovní
akce. Potvrzuje se mimo
jiné i to, že vláda nemá
žádné dlouhodobější
koncepce a vize.

Vláda v EET
neustoupila!
S tím souvisí i vládní laví‐
rování kolem spuštění tzv.
3. a 4. vlny elektronické
evidence tržeb, která zatí‐
ží profese, jako jsou insta‐
latéři, elektrikáři, kadeřní‐
ci, účetní nebo lékaři. Nej‐
prve o tři měsíce po ukončení vyhlášeného
stavu nouze, teď do 31. prosince. Zcela ne‐
povšimnuto veřejností, včetně té odborné,
přitom zůstala skutečnost, že 3. a 4. vlna
nebyla oddálena, ale fakticky naběhla už
1. května. V Senátu jsem proto navrhnul,
aby došlo k dočasnému vyjmutí povinnosti
evidence pro tyto profese, a přestože senát
můj návrh podpořil a dal poslancům mož‐
nost se k němu přidat, vládní koalice setr‐
vala na svém a změnu nepřijala.
Takové urputnosti vlády nerozumím,
protože přínosy dosavadního fungování
EET jsou přinejmenším sporné. Premiér
Andrej Babiš a kupodivu i dnešní dvojná‐
sobný ministr za ANO Karel Havlíček, dříve
předseda Asociace malých a středních pod‐
nikatelů a živnostníků, kdysi zaníceně mlu‐
vili o narovnání tržního prostředí. Namísto
toho nastal pozvolný rozpad živností a slu‐
žeb na venkově.
Teď se pomalu vzpamatováváme z nejhorší
fáze strachu před šířením skutečně nebez‐
pečného viru. Naše země to zatím přežila
relativně bez větší zdravotnické pohromy.
Určitě v tom pozitivní roli sehráli epide‐
miologové, byť jsme na příkladu Itálie a ně‐
kterých jiných zemí viděli, že průběh pan‐
demie může být mnohem dramatičtější.
Teď jde o to, abychom ještě přežili nebez‐
pečí ekonomické pohromy a také naprosté‐
ho rozvratu veřejných financí.

Ministryně financí Alena Schillerová se pod
tlakem Andreje Babiše a na druhé straně
Jany Maláčové vydala na riskantní cestu.
Pomoci je třeba jak živnostníkům, tak i za‐
městnancům. Na tom se shodnou všichni.
Současně je ale třeba předjímat dopady ta‐
kové pomoci a konkrétních kroků, které
vláda v rámci ní přijímá.

Pomoc živnostníkům a firmám
financují z velké části obce!
Velkou bouři vyvolalo
přijímání tzv. kom‐
penzačního bonusu,
který má pomoci
k přežití živnostní‐
kům. Mnozí museli
v důsledku pandemie
ze dne na den zavřít
své provozovny nebo
omezit činnost. Tu
bouři nevyvolal sa‐
motný fakt, že vláda
v souladu s opozicí
touto cestou podnika‐
telům pomůže, ale
způsob, jakým chce
pomoc financovat. Vý‐
znamnou část nákladů totiž ponese samo‐
správa, tedy obce a kraje. Současná pomoc
se tak může v důsledku obrátit proti těm,
kterým je směřována – obcím budou chy‐
bět finance na investice, nebudou vypiso‐
vat výběrová řízení a dávat práci živnostní‐
kům a lidem ve svém obvodě.
Osobně jsem před zvoleným způsobem vy‐
plácení kompenzačních bonusů a jeho fi‐
nančními důsledky pro obce varoval už při
jejich schvalování v senátu. Paní ministryně
Schillerová tehdy argumentovala potřebou
pumpování peněz do ekonomiky i z daňo‐
vého inkasa, které přísluší obcím a krajům.
A starostové vesměs mlčeli. Teprve ve chví‐
li, kdy se kompenzace navyšovaly a staro‐
stové to začali pociťovat na příjmech svých
obcí, se probudili. Bohužel pozdě a v situa‐
ci, kdy se rozumné řešení bude jen těžko
hledat.

Méně nahodilých návrhů,
více rozvahy
Senátoři za hnutí STAN a KDU‐ČSL v Sená‐
tu prosazovali k poslednímu ze série kom‐
penzačních bonusů pozměňovací návrh,
který byl ale bohužel v praxi neproveditel‐
ný a mohl zásadně ohrozit vyplácení kom‐
penzačních bonusů podnikatelům. V mezi‐
dobí se naštěstí v Senátu zrodil zcela nový
návrh zákona, kterým se skutečně dá výpa‐
dek daňových příjmů obcí a krajů smyslu‐

plně kompenzovat. Osobně jsem tento ná‐
vrh zákona, podpořený všemi politickými
subjekty v Senátu, nepodepsal, ale to jen
z toho důvodu, abych mohl být jako před‐
seda hospodářského výboru jeho zpravo‐
dajem. Je jednoduchý a srozumitelný a po‐
čítá s jednorázovou pomocí obcím na ob‐
čana (viz níže). Stále platí, že rozhodnutí
o tom, jak obcím a krajům vynahradit je‐
jich podíl na vládních krocích, musí být
přijímáno s nezbytnou rozvahou.

Ve Kdyni černé vlajky vyvěšovat
nepotřebujeme!
Vyvěšování černé vlajky na kdyňské radni‐
ci a vystavování černě orámovaných výzev
zástupců profesních svazů samospráv pod‐
porujících ne zcela aplikovatelný návrh
zbytečně straší občany. Text podepsaný
i předsedou Svazu měst a obcí ČR nebo
předsedkyní Spolku pro obnovu venkova
byl alespoň uvážlivější. Původně mi však
zástupci sdružení místních samospráv
před sněmovnou předávali parte, kde pří‐
slušný pan starosta a zastupitelé obce
oznamují, že zemřely obecní a krajské pe‐
níze na investice. V Plzeňském kraji, kde od
počátku jeho vzniku působím jako zastupi‐
tel, rozhodně žádné peníze na investice ne‐
umřely. Naopak se dlouhodobě vyplácí
fakt, že Plzeňský kraj založil tradici vyrov‐
naného hospodaření a nadále se ji snaží
udržovat.
Určitě proto není třeba lidi strašit. Debatu
o financování obcí je ale třeba vést a Senát
v tomto ohledu dělá maximum. Společně
s předsedou Senátu, předsedy všech senát‐
ních klubů, všemi zástupci obecních samo‐
správ i dalšími poslanci jsem se setkal s je‐
diným cílem dohodnout se na společném
postupu při řešení výpadku daňových příj‐
mů v důsledku výplaty tzv. kompenzačních
bonusů. Dohodli jsme se přitom i na zvýše‐
ní původně navrhované jednorázové pod‐
pory pro všechny obce na 1.100 Kč na ob‐
čana obce. Využijeme všech legislativních
možností, které se Senátu nabízí, včetně
vrácení daňových zákonů předložených
vládou s doplněním o uzákonění výplaty
jednorázové podpory všem obcím a kra‐
jům. Tento návrh budou dle učiněné doho‐
dy podporovat všechny politické subjekty
zastoupené v Senátu. Je třeba se důrazně
ozvat. Černé prapory jsou však přece jen
příliš silným symbolem a obávám se, že ve
svém důsledku autoritě starostů nepřispí‐
vají. Nestrašme se, ale hledejme dobrá ře‐
šení.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor
Parlamentu ČR a zastupitel města Kdyně
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Sběrný dvůr města Kdyně
Sběrný dvůr ve Kdyni (ulice Starokdyňská)
je provozován firmou EKOŠROT, s. r. o., Plzeň.
Tato sběrna odpadu slouží pouze občanům
města Kdyně a jeho spádových obcí (Prapořiště,
Starec, Podzámčí, Hluboká, Dobříkov, Smržovice).
Je rozdělena do dvou skupin – na výkup že‐
lených šrotů a barevných kovů (vč. autobaterií
i papíru), kam může za úplatu předat tento
odpad jakýkoliv občan bydlící nebo zdržující
se v naší republice a vlastnící bankovní účet,
kam mu budou peníze z tohoto výkupu převe‐
deny. Druhá skupina se týká odevzdání odpa‐
du, který má obec ze zákona povinnost od
svých občanů, bydlících v jejím obvodu, odebí‐
rat. Jedná se o sběr nebo zpětný odběr.
Ve sběrném dvoře mohou občané města
Kdyně a spádových obcí odevzdat bezplatně
nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad,
velkoobjemový plast, sklo a veškerou elektro‐
techniku či elektrozařízení. Obec, která toto
zařízení neprovozuje, je ze zákona o odpadech
povinna mít buď sběrné místo, nebo 2x do ro‐
ka uskutečnit v obci sběr. Sběrný dvůr ve Kdy‐
ni byl zřízen pouze pro potřeby občanů města
Kdyně a jeho spádových obcí a nebylo nikdy
počítáno s tím, že by toto zařízení využívaly
další obce – pro tyto účely ani nikdy nebyl sta‐

noven žádný ceník. Provozovatel zde má pou‐
ze jednoho zaměstnance a místo, které má
pronajaté, je přiměřené k velikosti města Kdy‐
ně a jeho spádových obcí.
UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ NÁDO‐
BY JE KVALIFIKOVÁNO JAKO PŘESTUPKOVÉ
JEDNÁNÍ, ZA KTERÉ JE MOŽNÉ FYZICKÉ OSO‐
BĚ ULOŽIT POKUTU AŽ DO VÝŠE 10.000 KČ.
MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ SE V SOUČASNÉ DO‐
BĚ ŘADOU TĚCHTO PŘESTUPKŮ JIŽ ZABÝVÁ
– ODKLÁDEJTE PROTO ODPAD PŘÍMO DO
SBĚRNÝCH NÁDOB! V PŘÍPADĚ VELKOOBJE‐
MOVÝCH KOMODIT VYUŽÍVEJTE SBĚRNÝ
DVŮR. V PŘÍPADĚ, ŽE JE DANÝ KONTEJNER
PLNÝ, VYUŽÍVEJTE KAPACITY OSTATNÍCH
SBĚRNÝCH MÍST.
vedoucí provozovny Kdyně:
Josef Krbec
telefon: 775 260 188
Provozní doba sběrného dvora:
pondělí: 08:00–13:00 hod.
úterý: 13:00–16:00 hod.
středa: 08:00–12:00 hod.; 13:00–16:00 hod.
čtvrtek: 08:00–12:00 hod.; 13:00–16:00 hod.
pátek: 08:00–12:00 hod.; 13:00–16:00 hod.
sobota: 09:00–14:00 hod.
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Novinky
v autobusové
dopravě
Plzeňského kraje
Od neděle 14. června se veřejná do‐
prava v našem kraji výrazně změní.
Cestující se mohou těšit na nové mod‐
ré autobusy společnosti Arriva se žlu‐
tými a bílými prvky. Autobusy budou
klimatizované, nízkopodlažní, vyba‐
vené bezpečnostním pásem u každé
sedačky, USB nabíječkami pro mobil‐
ní telefony a na vybraných linkách ta‐
ké WIFI připojením. Jízdenku je mož‐
né platit v jakémkoliv nástupním
místě bankovní nebo Plzeňskou kar‐
tou. První dva týdny bude platit zá‐
kladní jízdné jednotné pro všechny
cesty na jakoukoliv vzdálenost ve výši
12 korun. Uznávány budou i všechny
slevy. Od 1. července se už bude jezdit
podle nového tarifu.
(sh)

Květen v Chodské Lhotě
Pochod Chodská Bůta se letos z důvodu nouzového stavu ne‐
mohl konat, neboť bylo povoleno konat akce pouze do sta účas‐
tníků. Přesto si skalní příznivci tento pochod nenechali utéct a
soukromě si vyrazili se svými nejbližšími trasu projít. Šlo pře‐
vážně o ty, co jiné roky pracují a obsluhují ostatní. Teď si vzali
špekáčky do baťůžku a užili si po‐
chod, i když s daleko menší účas‐
PRODÁM archivační
tí. Nehrála kapela, ale i přesto má
otočnou skříň – karu‑
Lomeček s táborákem svoje
sel, na šanony. Karu‑
sel je téměř nepouží‑
kouzlo. Příští rok se těší pořada‐
vaný, k vyzvednutí
telé Zahrádkáři Chodská Lhota
v Domažlicích, tel.
na třetí květnovou sobotu 15. 5.
602 168 171. Cena
2021 a doufají v opět velkou
5.000 Kč (původní
účast pochodníků z celého kraje.
10.000 Kč).
Nejen pochody v krásné příro‐
dě, ale i cvičení v sokolovně začalo
v plném nasazení. Aerobic s Na‐
ďou je nadále každou středu a ne‐
děli od 19.00 hodin. Starší ženy
cvičí vždy ve středu od 18.00 hodin.
Obec Chodská Lhota zakoupila cvi‐
čenkám nové gymnastické míče.
Fotbaloví fanoušci se mají také na
co těšit. FC Chodská Lhota začal
hrát přátelská utkání s týmy Pocino‐
vic, Zahořan a Kouta na Šumavě. Na
domácím hřišti hraje klub jednou za
čtrnáct dní vždy v neděli od 15.00
hodin.

Začátkem května se v obci konala brigáda na sběr šrotu pořá‐
daná SDH Chodská Lhota. Vybraly se opět dva plné valníky šrotu.
Děkujeme za zapůjčení traktoru a valníků Pošumavskému země‐
dělství, a. s.
Za obec Chodská Lhota bych chtěl poděkovat všem dobrovolni‐
cím, které pomáhaly při zvládání nouzového stavu šitím roušek,
distribucí roušek a dezinfekce, ochotou pomáhat přestárlým a po‐
třebným. Děkujeme.
Doufejme, že společenské a sportovní dění v obci se již bude
postupně vracet do normálu.
Miroslav Jäger, starosta obce
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Brnířovské traktory a Covid‑19
Deváté setkání starých traktorů a vete‑
ránů v Brnířově bylo již od loňského roku
naplánováno na 16. května 2020. Nikdo
nepočítal s tím, že může přijít něco jako
koronavir a zastaví nejen traktory v Brní‑
řově, ale vlastně i celý
svět. Již v březnu se ruši‑
ly všechny akce, proto
i my jsme zrušili květno‑
vé setkání. Ale jak šel
čas, přísná opatření se
pomalu
uvolňovala.
Proto jsme využili na‑
bídku domažlických ko‑
misařů – veteránistů,
kteří nás oslovili s tím,
že by rádi provedli letoš‑
ní testování veteránů
v Brnířově na návsi – za
dodržení všech vládních
nařízení /roušky – roze‑
stupy 2 m – max 50 účas‑
tníků/.
Majitelé veteránů byli
zváni po jedné hodině,
takže se tím dodržoval
i počet lidí na návsi. Tes‑

tování veteránů probíhalo od 9.00 do
16.00 hod., bylo zde pět zkušebních ko‑
misařů, svou návštěvou poctil Brnířov
i vicepresident ÚAMK Praha a předseda
Asociace veterán car klubů AČR Franti‑

Socha dřevěného medvěda
...bude zdobit Všeruby
Letos si Všerubští připomenou 450 let od svého založení, kdy v roce
1570 povýšil císař Maxmilián II. Všeruby (starší obec založenou při vel‐
kém rybníku) na městečko. Dle kroniky zde v hustých lesích pobývali
medvědi, a proto se medvěd stal symbolem nově vzniklé obce.
Zastupitelé městyse Všeruby věnovali občanům a starostovi Václavu
Bernardovi dřevěnou sochu. Překvapení pro pana starostu, jakožto zá‐
stupce obce, připravili za‐
stupitelé v sobotu 16. květ‐
na 2020, kdy před úřadem
odhalili sochu medvěda
měřící 2 m a vážící okolo
půl tuny.
Hlavním důvodem této
akce bylo poděkování ob‐
čanům a starostovi, kteří se
aktivně zajímají o veřejný
život a starají se o další roz‐
voj městyse Všeruby a jeho
okolí. Autorem této sochy
je pan Pučelík z Petrovic,
který z bukového kmenu
vytvořil krásnou sochu,
která bude zdobit a střežit
Všerubský průsmyk u bu‐
dovy úřadu městyse.
Zastupitelé
městyse Všeruby

šek Čečil, který dohlížel na regulérnost
testování.
Brnířovští traktoristé vyjeli již ráno se
svými veterány a vystavili je na hrázi ryb‑
níka. Využili jsme přítomnosti ostatních
veteránů a v 11.00
hod. za krásného
slunného dne vyjela
spanilá jízda trakto‑
rů, aut a motocyklů
2x kolem rybníka.
Celkem jelo 25 strojů,
každý účastník jízdy
obdržel medaili 2020
a my jsme tímto usku‑
tečnili „9. setkání sta‑
rých traktorů a vete‑
ránů v době koronavi‑
ru“. A budeme doufat,
že do příštího roku se
podaří vir porazit a
povede se v květnu
2021 uskutečnit jubi‑
lejní 10. ročník oblí‑
bených brnířovských
setkání. Mirek Beneš,
SDH Brnířov

Divadelní
spolek
Kolofantí
Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Vlády ČR ohledně
opatření proti šířícímu se koronaviru zasáhlo i divadelní spo‐
lek Kolofantí.

Nejen, že musela být zrušena všechna naplánovaná předsta‐
vení hry „Je to náš syn“ (Kdyně, Bělá, Stod, Tachov, Horšovský
Týn, Plasy), ale byly na dlouhou dobu pozastaveny i veškeré
zkoušky na nově vznikající představení – muzikál „Peklo v ne‐
bi“. Dokonce byla zrušena i připravovaná oslava 10. výročí za‐
ložení spolku.
Díky uvolnění některých opatření se členové spolku mohli
v současné době prozatím vrátit alespoň ke zkoušení, které
hodně zintenzivnili. Takže muzikál již nabývá své konkrétní
podoby!
Potěšující zprávou je, že za odvolaná představení se na da‐
ných místech určitě uskuteční nová představení v náhradních
termínech.
Za DS Kolofantí Petra Křížová, foto Pavel Dolejš
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Navigátor a letec
František Khon (Klements),
navigátor a letec RAF
V rámci pátrání po historii židovských do‐
mů ve Kdyni, po osudech židovských rodin a
jednotlivců, byly nalezeny zajímavé informa‐
ce o panu Františku Khonovi (Klementsovi),
židovském lékaři, letci a navigátorovi RAF.
Narodil se 8. 12. 1914 ve Kdyni č.p. 139
(v budově dnešní pošty), kde měli jeho rodi‐
če vlastní obchod. Po absolvování domažlic‐
kého gymnázia (1927–1935) se rozhodl pro
studium medicíny v Praze. Protižidovská
opatření v Německu ho přivedla k rozhod‐
nutí ukončit studium po sedmi semestrech.
Začátkem dubna 1939 republiku opustil a
stal se jedním z prvních uprchlíků. Dne 19.
května 1942 byl přijat v St. Athan do RAF ja‐
ko AC2 vojín. Dne 1. srpna byl povýšen na
svobodníka a určen jako letecký navigátor,
10. června 1943 nastoupil po různých kur‐
zech a výcviku k 311. čs. bombardovací pe‐
ruti RAF. U ní sloužil do konce války a získal

řadu medailí: Čs. vojenskou pamětní medai‐
li, Good Conduct badge, Čs. válečný kříž, Čs.
medaili Za chrabrost, Čs. medaili Za zásluhy.
Dne 9. listopadu 1946 byl (v hodnosti nad‐
poručíka) uvolněn z čsl. armády. Zemřel 29.
7. 1985 (†70) v Izraeli.
Konce války se dožila i jeho sestra Vera
Khonová (Klementsová). Vrátila se do Kdy‐
ně jako třiadvacetiletá jen na krátko. Její
manžel zemřel v r. 1943 v Polsku, v Osvěti‐
mi. Vdala se podruhé, velkou část života
prožila v Austrálii, kde také v roce 1972
zemřela. Z koncentračního tábora, z Osvěti‐
mi, se nevrátili ani její rodiče. Jména rodičů
najdeme na seznamu obětí kdyňského Pom‐
níku padlým za druhé světové války na ná‐
městí.
Za řadu cenných informací o Františku Kle‐
mentsovi děkuji sběrateli vojenské historie
Františku Šmerdovi. Spolu s ním pevně vě‐
řím, že se městu podaří dojednat zhotovení a
umístění pamětní desky na rodném domě
Františka Khona (Klementse).
L. Brychová
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Rozvoj vzdělávání
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání
(MAP II), který je zaměřen zejména na pod‐
poru vzdělávání pedagogů, nezahálel ani bě‐
hem nouzového stavu. Semináře sice musely
být přeloženy, ale pracovní skupiny fungova‐
ly dál. Proběhly však tentokrát e‐mailovou
formou. Díky aktivnímu přístupu jednotli‐
vých členů a jejich zodpovědné práci „z do‐
mova“ se podařilo zfinalizovat řadu doku‐
mentů na nadcházející období. Distanční
formou zasedal i řídící výbor. Všichni si tak
mohli poprvé vyzkoušet hlasování po e‐mai‐
lu známé jako „per rollam“. S koncem května
se rozbíhají i prezenční akce a my jsme moc
rádi, že jsme se z očí do očí, ač pod stínem
roušek, mohli setkat s řediteli mateřských a
základních škol z celého území a probrat
s nimi možnosti financování jejich aktivit při
společném workshopu. Těšíme se i na další
semináře určené pedagogům, ale i rodičům
a veřejnosti, které pro první statečné připra‐
vujeme již v červnu. Více k projektu, schvále‐
ným dokumentům i akcím najdete na
www.map.masceskyles.cz nebo facebooku
www.facebook.com/mapdoht.

Vážení příznivci kultury
Rádi bychom Vás informovali o změnách v kulturním progra‑ to, že spolu s vámi nenakrojíme plánovaný narozeninový dort a
mu, ke kterým došlo omezením (nejen) kulturního života po do‑ nepřipijeme si z pódia do hlediště. Přesto plánujeme menší osla‑
bu celosvětové koronavirové pandemie. V letošním roce nepro‑ vu těchto „gulášových“ narozenin ještě letos, věříme, že se pří‑
běhnou koncerty série vážné hudby v podobě, ve které je znáte, pravy na skromnější akci podaří dovést do finále.
ale pouze v omezeném režimu. KPH jako celek je pro letošek zru‑
Představení, která jsme přesunuli: Vítkovo kvarteto/Vítkovo
šeno. Předplatitelům bude vráceno abonentní vstupné v plné vý‑ veteráni/Veteráni studený války – koncert pražské bigbítové le‑
ši, do konce června je možno o vrácení zažádat v kanceláři info‑ gendy má nový termín 25. září 2020, Dva nahatý chlapi se usku‑
centra. Z původního cyklu koncertů jsou na programu pouze dvě teční 7. prosince 2020 a očekávaná talkshow 3v1 má nový ter‑
představení: 1. října ve společenském sále Sokolovny vystoupí mín 8. prosince. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Vladislav Vilímec (klavír) s bratrem Miroslavem Vilímcem (hous‑
A těšíme se již potřetí na Kinematograf bratří Čadíků, který do
le) a 20. listopadu přivítáme Plzeňskou filharmonii. Příznivcům kdyňského parku přijede ve dnech 8. až 10. července s českými
vážné hudby děkujeme za pochopení tohoto omezení a věříme, filmy a pohádkami, které vám pustíme po setmění. Promítat bu‑
že se společně sejdeme alespoň při těchto dvou koncertech.
deme tituly: Afrikou na pionýru, Hodinářův učeň a Poslední aris‑
Neuskuteční se ani představení kolovečských Kolofantů pod tokratka.
Za MKS, J. Podskalská
názvem Je to náš syn, které jsme po konzultaci
s režisérem představení na základě jeho roz‑
hodnutí zrušili. Již zakoupené vstupné je rov‑
něž vraceno v kanceláři infocentra, a to od 3.
9
června 2020 dle otevírací doby. Děkujeme za
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pochopení a děkujeme také za váš velký zájem
.
RG
o toto představení, který jste během nejasné
doby projevovali. Potěšilo to nejen nás, ale
hlavně ty, kteří představení nazkoušeli a vložili
do něj spoustu energie.
Již před časem jsme informovali, že se ne‑
uskuteční Rýzmberský hradní Guláš, který by
v letošním roce oslavil 35. výročí založení. Po‑
zvání na něj přijala opět zvučná jména folkové,
country a blugrassové hudby jako Malina Brot‑
hers, Fešáci, Trapeři s Robertem Křesťanem, ji‑
hočeský Spolektiv, místní kapela Dýně a nebo
5\FKORVWDŀ0EVNDQ£Oı
 



třeba objev „Porty“ Michal Willie Sedláček.
Vzpomenout jsme také chtěli výročí Petra Ka‑
landry s kapelou Petr Kalandra Memory Band.
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Téměř všichni vystupující v letošním roce slaví
nějaké své pódiové výročí, a tak je nám moc lí‑
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Hasiči na Kdyňsku dezinfikovali
Z důvodu vysokého stupně rozšíření nemoci Covid ‑19 v domažlickém okrese byla přijata Plzeňským krajem přísnější epidemiologická
opatření. Ta se týkala také občanů Kolovče a spádových obcí. Jednalo se především o preventivní plošnou dezinfekci veškerých veřej‑
ných prostor v Kolovči a okolí, která začala v neděli 12. dubna. První den měla jednotka ještě navíc za úkol doručit do schránek obyva‑
tel Kolovče informační letáky o zpřísněných epidemiologic‑
kých opatřeních. Úlohou místní jednotky SDH byla až do od‑
volání denní dezinfekce všech těchto míst: nádoby na separo‑
vaný odpad, čekárny zastávek, vstupy do veřejných budov
(úřad, škola, školka, obchody, pošta, pečovatelský dům, ordi‑
nace lékařů...), lavičky, aj. Hasičská jednotka prováděla de‑
zinfekci v ochranných prostředcích ve dvou družstvech. Prv‑
ní družstvo pomocí dopravního automobilu Iveco dezinfiko‑
valo spádové obce (Zichov a Všepadly) a druhé družstvo pro‑
vádělo dezinfekci v městysi Koloveč. Ve čtvrtek 7. května byla
plošná dezinfekce veřejných prostor ukončena.
Městys Koloveč

Také v Loučimi preventivně desinfikovali v obci. Ve čtvrtek 16. dubna
vyrazil velitel hasičů Josef Šváb a velitel zásahové jednotky Tomáš
Franc na akci „Preventivní desinfekce v obci“.
Desinfekčním roztokem ošetřili obě autobusové zastávky, kontejnery
na tříděný odpad, vchody na hřbitov a vodovod u hřbitova. Zleva Josef
Šváb a Tomáš Franc.
Text a foto Z. Huspek

Rovněž hasiči v Koutě na Šumavě ve
spolupráci s obecním úřadem prováděli
od 3. dubna dezinfekci veřejných pro‑
stranství a míst, kde se zdržuje větší
množství lidí.
Za obecní úřad Helena Kimentová

www.kdynsko.cz
K D Y Ň S K O – informační zpravodaj
vydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
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pod č. MK ČR E 15943
uzávěrka příštího čísla: 24. 7. 2020

strana 8

Kdyňsko

3/2020

Příběh kolovečského Víte, že...
pomníku osvobození
Ve Kdyni žije naše spoluobčanka paní Ma‐
rie Zímová. V době 1963‐1974 bydlela se
svým mužem a dvěma dětmi v Kolovči u rodi‐
čů svého muže v domku na náměstí. Před je‐
jich okny se rozprostíral parčík, ve kterém
stojí památník ‐ poděkování za osvobození
Kolovče armádou USA 6. května 1945.
Dnes už není moc žijících pamětníků, kteří
tuto dobu zažili, proto na jeho osud naše
spoluobčanka zavzpomínala:

„Každý rok v den osvobození, scházeli se li‐
dé jak z Kolovče, tak i z okolních vesnic
u pomníku. Scházeli se tam s vojáky z Ame‐
rického velvyslanectví. Všichni uctili památ‐
ku padlým vojákům. Tato akce byla kontrolo‐
vána ještě tajnými policisty STB. Chodili
k nám do bytu a sledovali, jací lidé na oslavě
jsou. Pak přišel srpen 1968 a vše se změnilo.
Začalo se říkat, že Koloveč osvobodili sovět‐
ští vojáci a že se musí sundat deska z pomní‐
ku. Tak se také stalo. Ráno jsem šla k oknu a
viděla jsem, že deska na pomníčku nebyla.
Ještě ten den jsme měli návštěvu z STB a do‐
tazovali se nás, zda jsme někoho neviděli, ne‐
bo něco o tom nevíme. Následně se nic nevy‐
šetřilo a ani deska se nenašla.
Přišel další 6. květen, vojáci přijeli, přivezli
věnec, ale nebylo kam ho položit. Na místním
MNV jim bylo doporučeno od dalších návštěv
upustit. V parku ale zůstal prázdný pomní‐
ček, který také někomu vadil, proto ho MNV

nechalo traktorem odstranit. Nikomu se do
této práce nechtělo, ale přece se našel jeden
mladý traktorista z místního JZD. Ten pomní‐
ček vytrhl ze země a odvezl na skládku. Ame‐
ričané přijeli ještě následující rok, ale když
nenašli ani desku ani pomníček, tak odjeli.
Vždycky tam ale na tom místě stála v ten den
velká váza plná květin. Většina místních oby‐
vatel ale nezapomněla.
Když už jsme bydleli ve Kdyni, řekl mému
muži jeho otec jméno toho,
kdo tajně tu desku sundal a
ukryl. Byl to otec mého muže
a jeho kamarád Jirka Najma‐
nů. Uložili ji v baráku otce
pod žlab ve chlévě a nikdo ji‐
ný o tom nevěděl. Po delší
době řekl dědeček mému
muži, kde deska je uložena, a
aby ji odvezl do Kdyně a ně‐
kam ji tam schoval, kdyby se
s ním něco stalo, protože je
už starý. A tak také udělali.
Přišel podzim 1989 a do‐
ba se pomalu začala měnit.
Všichni „horlivci“ z osmaše‐
desátého začali nové myšlení
a hledali ztracenou desku
osvobození. Druhý den jsem
přišla domů z práce, můj
muž byl na zahradě se svým
vnoučkem a vedle nich byla
opřená o kmen stromu nale‐
zená deska z kolovečského
pomníčku (viz foto). Byla vy‐
leštěna, opravená písmena,
která byla uvolněna a u ní
byla v zemi zapíchnutá česká
a americká vlajka. Byla jsem
hodně překvapená a měla
jsem z toho šok. Pojal mě
strach, co by se bylo stalo, kdyby ji u nás na‐
šli! Bylo lepší, když jsem o tom já, ani ostatní
raději nevěděli. Pomníček se vrátil na své
místo zpátky a na něj byla opět umístěna pů‐
vodní pamětní deska.
Pomníček musel přivézt nazpět opět ten
„horlivý“ traktorista a umístit do parčíku. By‐
la to pro něho snad lekce. Pomníček dnes sto‐
jí opět na svém místě v parku, trochu na ji‐
ném místě, ale je k němu udělaný ze silnice
úzký chodníček. Dostal zase důstojné místo,
které mu náleží.
Závěrem bych touto vzpomínkou chtěla
připomenout mladé generaci, že byli mezi
prostými lidmi odvážní lidé, kteří tímto či‐
nem mohli ohrozit nejen sebe, ale i své rodi‐
ny. Proto dík za vzpomínku na mužovo otce
pana Františka Zímu (*4. 12. 1911 – †3. 2.
1983) a Jirku Najmana.“
Tolik pamětnice paní Zímová.
Sepsal Rudolf Šlajer

l V letošním roce byly oslavy konce
druhé světové války v Kolovči pozname‑
nány celosvětovou pandemií koronavi‑
ru? Stejně jako ostatní veřejné akce
i každoroční květnové uctění památky pří‑
slušníků armády USA a spoluobčanů, kteří
položili své životy v první a druhé světové
válce, bylo zrušeno. Městys ovšem na své
osvoboditele nezapomněl. Ve čtvrtek 7.
května dopoledne se k oběma pomníkům
padlých přišli poklonit a položit věnce zá‑
stupci Kolovče spolu s dobrovolnými hasiči.
To vše bez účasti veřejnosti za dodržení
stanovených bezpečnostních podmínek.
l Po dlouhé době se vrátily ženy a dív‑
ky do zahořanského sálu? Aby po měsí‑
cích karantény udržovaly své tělo, jak po
zdravotní stránce, tak i po psychické.
Protože právě ony v nelehké době korona‑
viru musely být tím nejsilnějším článkem
v rodinách. Konečně přišel čas uvolňování,
kdy se za dodržení přísných podmínek
mohly vrátit ke svému cvičení a odpočinout
si tak od denních starostí, kde je i dobrou
náladou motivuje Jana Váchalová z gym‑
názia J. Š. Baara.
Hanka Hoffmannová
l 28. dubna proběhlo na hraničním
přechodu ve Všerubech netradiční
přeshraniční setkání? Starosta městyse
Všeruby Václav Bernard se rozloučil s bý‑
valým starostou městyse Eschlkam Sepem
Kammermeirem a současně se přivítal
s nově nastupujícím starostou Florianem
Nepplem. Florian Neppl v krátkém přátel‑
ském rozhovoru zdůraznil, že určitě bude
pokračovat a podporovat tradiční přeshra‑
niční akce, jako jsou česko‑bavorské týdny,
Svatojakubská cesta a Česko‑bavorské Vá‑
noce a i nadále se bude snažit o další rozvoj
přeshraniční spolupráce.
Městys Všeruby

l Obec Libkov pořídila pro své hasiče no‑
vou stříkačku? SDH Libkov se dnes může
pyšnit novou přenosnou motorovou stříkač‑
kou s vřetenovými uzávěry TOHATSU VE
1500, za níž vděčí obci, která ji pro ně pořídi‑
la od firmy MANITEC z Kouta na Šumavě. Do
této chvíle jim sloužila stříkačka z roku 1977,
vlastní dokonce i veterána z roku 1935, který
se dnes využívá pouze na výstavy. V pondělí
1. června, v Den dětí, proběhla zkouška nové
stříkačky, které se účastnili profesionální ha‑
siči z Domažlic spolu s místními dobrovolný‑
mi hasiči, starostkou i místostarostkou obce,
přišli se podívat ale i místní občané a nechy‑
běly ani děti, pro které to byla největší zába‑
va. Místní hasiči si ji bezpochyby zaslouží za
obětavou práci, kterou pro obec vykonávají
vždy, když je potřeba. Bc. Lucie Mlezivová
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Dostupnost lékařské péče je na dobré
cestě stejně jako cesta Na Skalce
S dostupností lékařské péče se v současné
době potýká většina měst i obcí a tento pro‑
blém bohužel neminul ani město Kdyně.
Nejvíce nás nyní trápí absence zubařské pé‑
če, jejíž kapacity nejsou z důvodu odchodu
řady lékařů do důchodu bohužel dostateč‑
né. Lékařů, ať už všeobecných, zubařů či
specialistů z jiných odvětví, je zkrátka ne‑
dostatek a malá města pro ně většinou ne‑
bývají natolik atraktivní, aby zde usídlili
nejen svoji praxi, ale také své rodinné záze‑
mí. Tento problém jsme začali ve Kdyni řešit
již spolu se vznikem nové směrnice týkající
se přidělování bytů, kde jsou právě lékaři
součástí zvýhodněné skupiny žadatelů a by‑
ty ve vlastnictví Města Kdyně jsou jim přidě‑
lovány vždy přednostně. To ale v dnešní do‑
bě nestačí k tomu, aby lékaři měli o působe‑
ní na malém městě zájem, tato výhoda se
totiž postupně stává samozřejmostí a při‑
stupuje k ní i řada jiných měst i obcí. Roz‑
hodli jsme se proto, že prostřednictvím Pl‑
zeňského kraje podáme žádost na podporu

financování rekonstrukce prostor pro zubní
ordinaci v bývalém „Domě služeb“ na ná‑
městí a nově příchozím lékařům poskytne‑
me i adekvátní moderní zázemí. Tyto pro‑
story byly původně zvažovány pro Městskou
polikliniku Kdyně, jejich plná obsazenost
výhradně lékaři je však při stávajícím nedo‑
statku lékařů zcela nereálná. V objektu kro‑
mě ordinace vznikne také prostor pro další
související zázemí – laboratoř, rentgen, če‑
kárnu, místnost pro vhodné uskladnění kar‑
totéky, přijímací kancelář apod. Zubní ordi‑
nace bude disponovat bezbariérovým pří‑
stupem a bude tak dostupná nejen pro se‑
niory, ale i pro osoby s hendikepem. Rekon‑
strukce prostor by měla být dokončena do
konce tohoto roku, celkové náklady projek‑
tu se vzhledem ke stavu objektu pohybují ve
výši 4 mil. Kč.
Zásadním sdělením pro Vás, občany, je ale
jistě skutečnost, že chod ordinace je již nyní
personálně zajištěn a ve Kdyni máme do‑
konce hned 2 zubařky, které zde budou své

služby v budoucnu poskytovat. Jak napoví‑
dá nadpis článku – na dobré cestě je i po‑
zemní komunikace v lokalitě Na Skalce, kde
stále ještě probíhá výstavba rodinných do‑
mů. Většina staveb je již zkolaudována a
místním obyvatelům tak ke štěstí chybí prá‑
vě jen výstavba pozemní komunikace vč.
chodníků, parkovacích ploch a vjezdů
k jednotlivým pozemkům. V květnu se proto
na radnici uskutečnilo setkání se všemi
vlastníky nemovitostí v této lokalitě a pro‑
jekt nové komunikace se řeší zcela individu‑
álně a s maximálním ohledem na požadav‑
ky místních obyvatel. Věřím, že díky tomuto
aktivnímu přístupu nejen ze strany vedení
města, ale především ze strany samotných
obyvatel ulice Na Skalce, bude nová komu‑
nikace uzpůsobena všem potřebám i poža‑
davkům a bude v maximální možné míře
sloužit ke spokojenosti všech. Stejně jako
v případě zubní ordinace se dokončení to‑
hoto projektu plánuje na konec roku 2020.
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Kouzelná truhla kdyňského Safíru
Celý týden trvala bezkontaktní hra
pionýrské skupiny Safír Kdyně, která
reagovala na zákaz konání hromad‐
ných akcí. Při procházce po Kdyni nav‐
štívily děti různá zajímavá místa, kde
zjišťovaly číselné hodnoty podle zadá‐
ní. První otázka je zavedla k místní so‐
kolovně, kde měly za úkol spočítat ka‐
menné sokoly na budově. Další jedno‐
duchou otázkou bylo zjistit počet pís‐
men nad vchodem do místní synago‐
gy. Na náměstí pak děti hledaly leto‐
počet na věži radnice, nové vstupní
brány k pomníkům padlých a rytiny
J. A. Komenského na fasádě staré ško‐
ly. Největší problémy dělaly dětem lí‐
py, kterém měly spočítat na kdyňském
náměstí. Po každé straně je totiž 48
stromů v aleji, dvě další rostou v par‐
cích uprostřed a jedna je ještě na par‐
kovišti hned naproti lékárně. Zadání
děti zavedlo také k pomníku letce plk.
Josefa Hubáčka, kde zjistily rok jeho
narození, a pokračovaly dále k „domu
v kožichu“, který je pravděpodobně
nejstarším stavením ve Kdyni. U řím‐
skokatolické fary bylo za úkol zjistit
její číslo popisné a poslední otázka če‐
kala na děti před kostelem sv. Mikulá‐
še. Pak už stačilo jednoduše všechna

čísla sečíst dohromady a vyšel čtyřcifer‐
ný kód k zámku na kouzelné truhle. Ta
byla umístěna na dvorku u obchodu
s Dřevařskými potřebami (Herštýnská
30) a nechyběla u ní ani dezinfekce na
ruce, kterou pionýrská skupina dostala
od města Kdyně.
První odvážlivci si přišli pro poklad
hned v pondělí ráno, ale kvůli jedné ma‐
lé chybě jim zámek otevřít nešel. Pro ty‐
to případy byla na místě připravená ná‐
pověda ve formě vytisknutých obrázků
navštívených míst. Správné odpovědi si
tedy mohli na místě dohledat a po upra‐
vení výsledku a zadání správného kódu
už následovala radost ze získaných cen,
které se v truhle ukrývaly. Později umís‐
tila pionýrská skupina na svůj web ještě
nápovědu v podobě ciferného součtu,
takže si mohl každý své výsledné číslo
překontrolovat.
Hra měla velký úspěch, i když nemohla
plně nahradit zrušené jarní akce pro ve‐
řejnost, které PS Safír každoročně pořá‐
dá. Každý den navštívilo kouzelnou truh‐
lu asi deset rodin s dětmi a celkem se roz‐
dalo 92 cen. Děti ale získaly i nové vědo‐
mosti o svém městě a udělaly si pěknou
procházku na čerstvém vzduchu.
Pavla Hrubá

Kdyňsko

strana 10

3/2020

Doma ve Kdyni
Koncem května bylo úspěšně zkolaudováno nové
sídlo kdyňské pečovatelské služby Doma ve Kdyni –
centrum sociálních služeb, v bývalém „Krámečku“ v ul.
Markova. Nové bezbariérové prostory nabídnou nejen
zázemí pro práci všech zaměstnanců z řad pečovate‐
lek i zdravotních sester, ale poskytnou také místo pro
jednání s klienty, rodinou či veřejností, ke kterému bu‐
de možné využít i venkovní posezení na terase. Pro‐
jekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednict‐
vím Evropského fondu pro regionální rozvoj.
(vř)

Všeruby – 75 let od kapitulace
V květnu 2020 uplynulo dlouhých 75 let
od chvíle, kdy skončila 2. světová válka
v Evropě. Oblast západních a jihozápad‑
ních Čech byla osvobozena příslušníky
americké armády. Kapitulace němec‑
kých vojsk byla podepsána ve Všeru‑
bech v domě č. p. 1.

že převzít velení sboru. 11. PzD se ve
dnech 25.–28. dubna 1945 přesunula
z prostoru jižně od Zwickau na čs. území
do okolí Domažlic, kde měla zabránit
postupu amerických jednotek 90. pěší
divize (XII. sbor) na Plzeň. Část divize

4. května 1945 v 16:00 přijal
velitel 90. pěší divize brigádní
generál Herbert L. Earnest ka‑
pitulaci 11. pancéřové divize
generálporučíka Wenda von
Wietersheima s velitelem gene‑
rálmajorem H. F. Treuschem
von Buttlar – Brandenfelsem.

Náš dík patří všem těm, kteří
bojovali, a všem, kteří položili
své životy daleko od svých do‑
movů za naší svobodu a naší
budoucnost.

Američanům se tehdy vzdalo
9 050 po zuby ozbrojených ně‑
meckých vojáků.
90. US pěší divize povstala z no‑
vých států Texas a Oklahoma
již během první světové války.
Divizní odznak 90. pěší divize
spojují počáteční písmena „T“ a
„O“ jako symboliku obou států.
90. US pěší divize se od vylodění
na pláži Utah účastnila všech
důležitých bojových operací ve
Francii, Lucembursku, Belgii,
Německu a na území tehdejšího
Československa.
Podle internetového prohlížeče
Fronta.cz velel od poloviny dub‑
na 1945 11. PzD Generalmajor
Freiherr Edgar von Buttlar a
dosavadní velitel divize Generalleut‑
nant Wend von Wietersheim měl převzít
velení XXXXI. Panzer Korps. Von Wie‑
tersheim však zůstal u „své“ divize a do
Berlína nahlásil, že je nemocný a nemů‑

dělení divize využil generál von Wieters‑
heim a převzal velení nad hlavními část‑
mi 11. PzD bojujících u Domažlic. 3.
května 1945 odeslal veliteli 90. pěší divi‑
ze (generál Ernest) dopis s nabídkou ka‑
pitulace jednotek, kterým velel. 4. květ‑
na proběhlo jednání ve Všeru‑
bech a ve dnech 4. a 5. května
1945 přešly hlavní části 11.
PzD do amerického zajetí.
Zbytek divize pod velením ge‑
nerála Buttlara (který se sna‑
žil předchozí kapitulaci ne‑
úspěšně zabránit) se vzdal až
o 2 dny později v okolí Volar.

(111. PzGrRgt) se mezi 1. a 2. květnem
1945 spolu s generálem Buttlarem pře‑
sunula k Volarům, kde měla zamezit po‑
stupu americké 5. a 26. pěší divize (XII.
sbor) na České Budějovice. Tohoto roz‑

U příležitosti 75. výročí osvo‑
bození Plzně a jihozápadních
Čech americkou armádou vy‑
chází také kniha „Svoboda ne‑
byla zadarmo“, která je dle
autorů nepatrným vděkem
mužům v olivově zelených
uniformách, kteří pod vlajkou
plnou hvězd a pruhů přinesli
českému lidu svobodu a konec
nacistického útlaku. Česko‑
anglická kniha zobrazuje na
300 stránkách více než 400
fotografií, vzpomínek a zápis‑
ků válečných veteránů, kteří se podíleli
na osvobození českého západu v dubnu
a květnu 1945 a dosud nepublikovaný
seznam ztrát amerických pozemních
vojsk během 2. světové války u nás.
Městys Všeruby
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Oblouky mají hluboký význam
V letošním roce jsme si připomněli 75. výročí konce II. světové války a
osvobození města Kdyně americkou armádou. Tomuto významnému a zá‑
sadnímu milníku novodobé historie byla vždy věnována zasloužená pozor‑
nost, kterou jsme tomuto výročí v přípravách a plánech věnovali již od kon‑
ce minulého roku. Osud tomu ale chtěl jinak – svět začátkem března bolesti‑

vě zasáhla pandemie viru SARS‑CoV‑2, která jej zcela paralyzovala, zpoma‑
lila naše životy a v mnohých případech je doslova „otočila vzhůru nohama“.
A spolu s nimi otočila vzhůru nohama i veškerý kulturní a společenský život
– letošní oslavy osvobození tedy bohužel nevyjímaje. Vzpomínkový akt oslav
osvobození se tak letos uskutečnil zcela komorně – bez přítomnosti veřej‑
nosti, bez hudby a dalšího programu. Díky spolupráci s Uměleckým kovář‑

stvím Brož v Kvíčovicích jsme však alespoň jednu část původně plánované‑
ho programu oslav osvobození mohli zrealizovat i během pandemie viru
SARS‑CoV‑2.
Již na začátku roku jsme se totiž rozhodli právě k příležitosti letošního vý‑
ročí osvobození osadit průchody k pomníkům padlých v I. a II. světové válce
kovanými květinovými oblouky a parky na náměstí zcela volně zpřístupnit
veřejnosti. Květinové oblouky, které nyní kdyňské náměstí již zdobí, jsou
koncipovány jako symbol života a představují zároveň vstupní brány do no‑
vých začátků, které se po skončení obou válečných konfliktů široce otevřely.
Oblouky jsou vysoké 3 metry a široké 3,5 metru. Jsou osázeny celkem 52
květinami, mezi nimiž je 14 růží a 20 lilií. Oblouky jsou neuzavřené, čímž
ještě více umocňují zamýšlenou „otevřenost“ celého prostoru. K jejich kom‑
pletnímu ručnímu zhotovení bylo použito pouze plného kulatého a ploché‑
ho hutního materiálu. K zabezpečení maximální povrchové úpravy prošlo
kompletní dílo lázní žárového zinku. Oblouky byly kovány v době světové
pandemie viru SARS‑CoV‑2 a jejich vznik se tak neplánovaně a zcela spon‑
tánně váže k další světové krizi novodobé historie. Oba parky čekají ještě
další terénní úpravy, které bohužel nebylo možné provést před samotnou in‑
stalací díla. Poslední třešničkou na dortu bude noční osvětlení oblouků, kte‑
ré tak budou ve tmě tvořit pomyslnou uličku mezi dvěma světovými váleč‑
nými konflikty novodobé historie. Tato ulička se stane viditelnou připomín‑
kou toho, že i v dobách nejtemnějších, kterými válečné roky bezpochyby by‑
ly, existuje světlo na konci tunelu, které můžeme následovat.
Věřím, že občané ocení nejen hluboký význam a precizní umělecké ztvár‑
nění tohoto díla pocházejícího z Uměleckého kovářství Brož z Kvíčovic, ale
přivítají také možnost volného přístupu do obou parků, který budou moci
využít k uctění památky všech, kteří v minulosti bojovali za naši svobodu –
ať už byli tito hrdinové oděni do vojenských uniforem, vězeňských mundurů
nebo prostého civilního oděvu, jejich odkaz nesmí být zapomenut, stejně ja‑
ko nesmí být zapomenut význam lidských práv a svobod, které jsme si zvykli
vnímat jako samozřejmé… Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně

Několik vět k oslavám
Ani oslavy osvobození nebudou. Takto hořce si
posteskla ve svém příspěvku v posledním čísle
Kdyňska paní místostarostka Ing. V. Říhová.
V důsledku epidemiologické situace a násled‑
ného nouzového stavu nezbylo totiž nic jiného
než oželet mnohé, tedy i obvyklé oslavy konce
druhé světové války. Řada akcí se přesunula a po‑
řád ještě přesunuje na rok příští. Ovšem, to už ne‑
bude 75, ale 76 let. Budou už i jiné události.
A přece by byla ještě jedna šikovná příležitost
si toto výročí ještě v tomto roce připomenout.

Na září, přesně 28. 9., připadne
vlastně 75 let p r v n í c h oslav
osvobození vlasti.
Ten den roku 1945 vyšel ze Kdyně pochod vel‑
kého davu lidí (odhady tehdy uváděly až 20 ti‑
síc!!) z kdyňského náměstí přes Prapořiště, cílem
byl Brůdek s kostelíkem sv. Václava. Cíl nebyl vy‑
brán vůbec špatně, naopak. Kostelík je (pravdě‑
podobně) nejstarším kostelem zasvěceným hlav‑
nímu zemskému patronu na našem území, je
v lokalitě všerubského průsmyku, odkud osvobo‑
zující armáda v květnu do našeho regionu přišla.
Průvod tvořilo množství lidí ze Kdyně i širokého
okolí, skauti, Sokolové, američtí řadoví vojáci i je‑
jich velitelé, zástupci všech čtyř vítězných spoje‑
neckých armád, zástupci čs. parlamentu i někte‑
rých politických stran. Bylo to vlastně poděková‑
ní za dar míru, zároveň však i rozloučení s osvo‑
bozeneckou armádou, neboť vzápětí začala re‑

patriace vojáků do své vlasti.
A v neposlední řadě se připomínalo 900 let od
slavné bitvy z roku 1040, které se v době protek‑
torátu vzpomenout nesmělo. (M.j. letošního 22.
srpna to bude už 980 let, tedy do rovné tisícovky
chybí už „jenom“ dvacet roků.)

Co kdyby se na tyto události vzpomnělo – ne‑
tradičně – právě toto září? Pak by se to postes‑
knutí paní místostarostky neukončilo tečkou ani
otazníkem, ale třeba by se objevila informace
s pozváním na: ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑.
Anna Váchalová, Kout na Šumavě
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Všerubští hasiči mají čtyřkolku
20. květba dostala JSDHO Všeruby čtyřkolku kanadského výrobce BRP Can‑Am Outlander MAX XT 650, kterou dodala Firma BCE
s.r.o. Čtyřkolku převzali hasiči včetně přívěsu na přepravu a dalšího příslušenství. Čtyřkolka je určena pro zásahy v náročném a
těžce dostupném terénu a je přizpůsobena pro transport pacienta nebo např. k likvidaci lesních požárů, je vybavena košem pro
transportní nosítka nebo ostatní vybavení a materiál. Součástí dodávky bylo i 6 ks radiostanic Motorola DP 1400 s příslušenstvím
od firmy Soft Rádio s.r.o., elektrocentrála Medved AVR
7000 od firmy svářečky‑obchod.cz a motorová pila Husq‑
varna 555 od firmy Dřevařské potřeby Jana Tochorová. Na
pořízení nové techniky městys Všeruby získal z fondů EU fi‑
nanční dotaci ve výši 95 % prostřednictvím MAS Pošumaví
a 5 % se podílel městys Všeruby. Celkové náklady akce se
vyšplhaly na 663.000 Kč.
Kromě čtyřkolky získají hasiči také dopravní automobil.
Na posledním jednání schválilo Zastupitelstvo městyse Vše‑
ruby změnu specifikace a navýšení rozpočtu na pořízení
další techniky. Tentokráte půjde o dopravní automobil, kte‑
rý nahradí dosluhující AVII. Rovněž i v tomto případě bude
nákup finančně podpořen z fondů EU. Celkové náklady ak‑
ce činí bezmála 1,4 mil. Kč.
Přejeme JSDHO Všeruby, aby technika sloužila bez problé‑
mů dlouhá léta a aby se ze zásahu vrátili všichni vždy ve
zdraví zpět k svým rodinám.
Václav Bernard

Kdyňské listy se představují
Vážení občané města Kdyně a spádových obcí,
obracím se na vás jménem Města Kdyně v sou‐
vislosti se zahájením vydávání „Kdyňských listů“.
Tímto periodikem bychom rádi navázali na dří‐
vější tradiční „Radniční listy“, které byly ve Kdy‐
ni vydávány od roku 1992 a informovaly o prak‐
tických věcech, které by občané neměli přehléd‐
nout (např. splatnost a výše poplatků, změny zá‐
konů, apod) a o dění ve městě Kdyně a spádo‐
vých obcích na poli kultury, spolkové či zájmové
činnosti, apod. Později byly tyto listy de facto na‐
hrazeny Zpravodajem Kdyňsko, který informuje
o veškerém dění na území celého DSO Kdyňsko.
Kdyňské listy rozhodně nechtějí tomuto periodi‐
ku konkurovat, ale spíše zaplnit mezeru v oblasti
praktických informací či informací o činnosti
různých místních spolků a organizací, týkajících
se výhradně občanů města Kdyně a spádových
obcí, pro které není ve Zpravodaji z kapacitních
důvodů možné poskytnout dostatečný prostor.

Oslovuji vás tedy s informací o zahájení vydá‐
vání tohoto čtvrtletníku, jehož první vydání je
naplánováno na srpen 2020. Jsme si plně vědo‐
mi potřeby předávat veřejnosti informace o dě‐
ní ve spolcích, klubech, školách, školkách či ji‐
ných organizacích i jinou cestou nežli jen online
na webu či sociálních sítích. Z tohoto důvodu
chceme v Kdyňských listech věnovat prostor
i vám, zástupcům spolků, organizací, klubů, ško‐
lek, škol a dalších příspěvkových organizací a
samozřejmě i všem aktivním občanům a organi‐
zátorům akcí na území města Kdyně a spádo‐
vých obcí.
Pro Vaši bližší představu o podobě tohoto pe‐
riodika uvádíme seznam plánovaných rubrik:
Ze starostova stolu…, Městský úřad Kdyně
informuje, Z kroniky města Kdyně, MKS Mod‑
rá hvězda Kdyně + TIC Kdyně, Informace
o činnosti organizací Města Kdyně, Spolky a
zájmové organizace informují, Sportovní or‑

Informace z ministerstva pro místní rozvoj
n

MMR dokončilo finální podobu návrhu nového stavebního zákona, která 28. května odešla do
Legislativní rady vlády ČR. Hlavním cílem je rychlejší povolování staveb, méně administrativy a
dodržování lhůt ze strany státu. Na základě dohody se SMO ČR budou na obcích zachovány sta‑
vební úřady v přenesené působnosti. V čele soustavy bude stát Nejvyšší stavební úřad. Na krajích
vznikne 14 jeho poboček a jeden speciální úřad pro velké strategické stavby. Nový stavební zá‑
kon by měla projednat vláda v létě. Do Poslanecké sněmovny bude předán v září. Platit by měl
začít v průběhu roku 2021 s tím, že účinnosti bude nabývat postupně do poloviny roku 2023.
n MMR vyhlásilo výzvu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Dotaci je
možné získat na projekty z oblasti marketingových aktivit destinací cestovního ruchu. Celkem je
připraveno až 60 milionů korun. Žádost o dotaci je možné podat do 30. 6. 2020. Podprogram je
rozdělen na 3 dotační tituly ‑ Marketingové aktivity na úrovni krajů, Marketingové aktivity na
oblastní úrovni a Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni. Žádat mohou sub‑
jekty z řad destinačních managementů nebo zastřešující organizace s celorepublikovou působ‑
ností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu. (sh, red)

ganizace a kluby informují, Občan reporté‑
rem, Kdyňský lev Maxík dětem.
Obsah většiny rubrik plně vystihuje již samo‐
tný jejich název, výjimkou je rubrika „Občan re‐
portérem“, ve které bude prostor pro články pří‐
mo z pera občanů města Kdyně a spádových obcí.
V této rubrice je možné publikovat např. zajíma‐
vé příběhy z cest, postřehy týkající se dění ve
městě, v regionu, v republice i ve světě, apod. Ta‐
to rubrika nabízí prostor prakticky pro jakouko‐
liv tvůrčí činnost a vítané jsou tedy také fejetony,
povídky, básně nebo třeba i zajímavé recepty či
užitečné „babské rady“. Zkrátka a dobře – celá ta‐
to rubrika bude plně v režii vás samotných – ob‐
čanů města Kdyně a spádových obcí. My sami se
těšíme a jsme zvědaví, jak kreativně tento pro‐
stor využijete.
Věříme, že se díky Kdyňským listům dokážeme
vzájemně pozitivně obohatit nejen o praktické
informace potřebné v našem každodenním živo‐
tě, ale že si díky tomuto periodiku rozšíříme také
znalosti o našem městě, jeho historii nebo získá‐
me ještě lepší přehled o kulturním a společen‐
ském dění. Neméně významným posláním toho‐
to periodika je také již zmíněné seznámení se
s činností místních spolků, organizací a klubů,
které tak možná získají nové aktivní členy – kdo
ví… Články do prvního vydání můžete zasílat
nejpozději do 17. 7. 2020 na e‑mail:
kramlova@radnice.kdyne.cz. Více informací
získáte také na tel. 379 413 522. Na webových
stránkách města Kdyně bude k dispozici nová zá‐
ložka „Kdyňské listy“, kde budou kromě jiného
zveřejněna pravidla pro publikování článků nebo
sekce s články, které se do jednotlivých vydání
nevešly.
Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně
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Nové a staré stromy
V Loučimi
Podél cesty pod starým viaduktem ‑ spojnice na Chodskou Lhotu,
přibylo několik nových ovocných stromů. Pět jabloní dodali a vy‑
sázeli pracovníci ze Správy a údržby silnic jako náhradní výsad‑
bu za pokácené ovocné stromy podél cesty k Maškovu mlýnu.
Starostka Loučimi Jana Dirriglová k tomu řekla: „Když jsme jako
obec vydávali SÚS na jejich žádost rozhodnutí o povolení ke ká‑
cení několika starých slivoní podél cesty k Maškovu mlýnu, který
spadá do našeho katastru, vymínili jsme si náhradní výsadbu.
Mám za to, že každý nově vysazený strom v krajině je dobrý, a to
obzvlášť v době enormního kácení jehličnanů v důsledku kůrov‑
cové kalamity. Přemýšlela jsem, kam stromy umístit, a cesta na
Chodskou Lhotu se mi jevila jako nejvhodnější.“
A protože zůstalo ještě jedno pěkné místo volné, zakoupila obec
ještě jednu hrušeň, kterou starostka za pomoci svého otce Josefa
Stuibera z Chodské Lhoty a dcery Annaleny přidali do aleje.
Další náhradní výsadba ve větším měřítku bude probíhat na pod‑
zim za pokácené topoly u Pocinovic, kdy SÚS vysadí na katastru
obce ještě 25 dubů. Na snímku Josef Stuiber a Jana Dirriglová sá‑
zejí novou hrušeň.
Text Z. Huspek, foto Annalena Dirriglová

Na loučimské návsi pokáceli suché stromy. Kůrovec dová‑
dí nejen v lese, ale občas zavítá i mezi chalupy, a tak se
s chutí pustil do smrků na horním konci návsi. Před Váno‑
ci hasiči zlikvidovali dva a v dubnu zbytek, takže se ote‑
vřel nový výhled na šumavské panoráma... S rouškami
předpisově nasazenými pracovali členové SDH a Karel Ka‑
cerovský mladší.
Zdeněk Huspek

Ve Kdyni

Na konci měsíce května provedla odborná firma Arboristé, s. r. o., No‑
vý Kramolín, která již několik let pečuje o stromy ve městě, zásah do
lipové aleje na Náměstí ve Kdyni. Větve stromů po olistění podstatně
klesly a přímo překážely při chůzi touto alejí. Proto město Kdyně ob‑
jednalo ořezání těchto větví v podchozí výšce stromů. Alej tak znovu
zcela ožila. V letošním roce můžeme zaznamenat, že lípy jsou v dobré
kondici, jsou krásně obrostlé a neskutečně se zazelenaly. K čemuž sa‑
mozřejmě vedle péče ze strany města Kdyně přispěl i pro stromy pro‑
spěšný jarní déšť. Lípy, které byly již v loňském roce vytipovány pro
výměnu (bude‑li se jejich stav zhoršovat), budou opět postupně na‑
hrazeny mladými stromy.
Soňa Spěváková, MěÚ Kdyně
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Kulturní servis
l 29. 8. Libkov, rozloučení s prázdninami, od
14.00 hod., sportovní hřiště v Libkově, pořádá
l 24. 6. Kdyně, beseda a ukázka velmi staré Místní knihovna Libkov za podpory členů Spol‐
techniky v rámci výstavy krojů Dolního Chod‐ ku pro čistý a zdravý Libkov
ska, podmalby na sklo předvede Anna Krocová
z Domažlic, od 17.00 h, sál Muzea příhraničí

ČERVEN

ČERVENEC
l 8. 7. Kdyně, Afrikou na pionýru, cesta Mar‐

ka Slobodníka a jeho party napříč africkým
kontinentem na legendárních a hodně starých
motorkách Jawa Pionýr, od 21.30 hod., Kine‐
matograf bratří Čadíků v parku u Muzea
l 9. 7. Kdyně, Poslední aristokratka, filmová
komedie Jiřího Vejdělka, od 21.30 hod., Kine‐
matograf bratří Čadíků v parku u muzea
l 10. 7. Kdyně, Hodinářův učeň, filmová po‐
hádka z roku 2019, od 21.30 hod., Kinematog‐
raf bratří Čadíků v parku u Muzea

Blahopřání

Dne 11. června oslaví životní jubileum
pan Václav Weninger, bývalý konstruktér
Elitexu Kdyně, který se věnuje výtvarné‑
mu umění a takto jej zná většina kdyňské
veřejnosti. Dovolujeme si panu Weninge‑
rovi k jeho 80. narozeninám srdečně po‑
blahopřát a do dalších let přejeme pevné
zdraví a mnoho inspirace k tvorbě.

SRPEN
l 8. 8. Koloveč, 8. ročník Kolovečského troj‐

boje, od 14.00 hod., u rybníka u Holce
l 18. 8. Kdyně, setkání rodáků, téma: Náměs‐
tí ve Kdyni, vede R. Šlajer a K. Fiala, od 17.00
hod., sál Muzea příhraničí
l 22. 8. Koloveč, taneční pouťová zábava, vy‐
stoupí kapely JAMARON a UKRADENÝ VJECY,
od 20.30 hod., areál ve Staré cihelně
l 23. 8. Koloveč, Kolovečská pouť, pouťové
atrakce, park u ZŠ Koloveč

Dne 13. června oslaví životní jubileum ta‑
ké pan Rudolf Jankovec, kdyňský rodák a
malíř, jehož obrázky zobrazují krajinu
i architekturu Kdyně a Kdyňska. Dovolu‑
jeme si panu Jankovcovi k jeho 90. na‑
rozeninám popřát rovněž pevné zdraví,
stále chuť a inspiraci tvořit a těšit nás tak
svými obrazy (MKS+TIC).

Tři nové TURISTICKÉ VIZITKY čekají na
všechny majitele Turistických deníků a
sběratele TV. Pevně věříme, že jejich vydání
přivítáte:
Kostel Sv. Anna na Tanaberku
Klobouk u Kouta na Šumavě
Kostel Sv. Mikuláše ve Kdyni
Hra DOMAŽLICKO S MOBILEM V KAPSE
je pravidelná akce TIC našeho regionu.
Téma letošní hry je 75. výročí od konce
druhé světové války. Putováním po zná‐
mých i méně známých místech a načítáním
QR kódů si připomenete některé události,
osobnosti a příběhy spojené s druhou svě‐
tovou válkou. Lze si tak trochu nahradit le‐
tošní ochuzené Oslavy svobody.
Hra bude probíhat od 1. července do konce
října. Odměnu, speciálně vydanou Turis‐
tickou vizitku si můžete vyzvednout po
navštívení 15 stanovišť (tj. minimální po‐
čet) v našem TIC.
RODINNÁ TURISTICKÁ HRA s dětským
kanálem České televize se minulý rok stala
velmi oblíbenou. Přilákala mnoho rodin i ze
vzdálených míst do našeho TIC a Muzea.
Jsme rádi, že i tento rok se naše Informační
centrum stane cílem malých cestovatelů.
S „Déčkem“ budou výletníci putovat kra‐
jem, objevovat jeho krásy a v rámci hry za‐
chrání trosečníka. Pravidla a start hry již
brzy na našich FB stránkách a samostat‐
ných plakátech.

Nabídka vycházek a výletů
Připravili jsme pro vás vycházky a výlety do blízkého okolí a mož‐
nost přidat se ke skupince turistů a turistek. Budou se konat obvykle
ve středu, jen vyjimečně o víkendech, budou‐li spojené s nějakou ak‐
cí, či speciálním odborným výkladem. O spolupráci k vedení vychá‐
zek jsem požádala L. Hynčíkovu a J. Klimenta. Věřím, že plán našich
vycházek se vám bude líbit. Pro každého z vás máme připravený
Vandrovníček, kde si vaši účast můžete zaznamenávat.
Na podzim turistickou sezónu zakončíme společně u ohně v parku
u Muzea příhraničí. Na každou vycházku bude připraven plakátek
s mapkou a bližšími informacemi. Najdete ho vždy týden před vy‐
cházkou ve výloze MKS Kdyně. Těšíme se na vaši účast.
Rozpis vycházek:
17. 6. Hájek‐Tanaberk‐Ráj‐Čepice‐Kdyně. Po Svatojakubské cestě
v obráceném směru /6,4 km/ Sraz účastníků v 10:15. v Muzeu
příhraničí (předání Vandrovníčků). Odjezd autobusu směr Há‐
jek v 10:30 (vede L. Hynčíková).
24. 6. Brůdek‐Studánky‐Bělohrad‐Kout n.Š. – Starý Dvůr‐Kdyně
/10,2km/ odjezd busu ze Kdyně v 10:30 na Brůdek, zde pro‐
hlídka kostela sv. Václava. (vede L. Hynčíková)
1. 7. Po stopách hraběnky Schönbornové I. s Jiřím Klimentem/8km/.
Sraz v 9:30 v Muzeu příhraničí, prohlídka Muzea, po žluté na
Rýzmberk, dále na podzámčí, do Starého Dvora, koutský zá‐
mek a Klobouk. Návrat busem. (vede J. Kliment)
12. 7. Vycházka na loučimský hřbitov s odborným výkladem K. Vel‐
koborského. Zájemci o pěší vycházku mají sraz ve 12:00 před
radnicí. Přednášky se můžete zúčastnit i po příjezdu vlakem
do Loučimi, 14:24 odjezd vlaku ze Kdyně, příjezd Loučim
14:35. Přednáška začíná v 15:00hod. (vedou Brychovi)
5. 8. Pocinovice‐Dobrá Voda‐Pohoří‐Sv. Markéta‐Nová Víska/8,5km.

Sraz na vlakovém nádraží v 8:20, odjezd vlaku v 8:32 do Poci‐
novic. Návrat z Nové Vísky busem v 13:18 nebo13:52 ne‐
bo14.15 (vede L. Hynčíková)
2. 9. NS Milavečské Mohyly /10 km/. Sraz na vlakovém nádraží ve
Kdyni v 10:00, odjezd do Milaveč, odkud se vydáme po trase
NS a budeme pokračovat z Chrastavic podél Zubřiny do Do‐
mažlic zpět na nádraží (vede L. Hynčíková)
9. 9. Po stopách hraběnky Schönbornové II. s Jiřím Klimentem
/7,2km/. Sraz u muzea v 9:30 směr Prapořiště, Starec, kaple
U tří křížů, koutský hřbitov. Návrat busem z Kouta n. Š. (vede
J. Kliment)
16. 9. Úboč‐Netřeb‐Úlíkov‐Pláně‐Rýzmberk‐Kdyně /10km/. Sraz na
nádraží ČSAD ve Kdyni v 11:30 a v 11:37 odjezd busem do No‐
vého Dvora, přestup na bus do Úboče. Krátce po zelené značce
na Netřeb a následně po žluté značce malebnou přírodou do
Kdyně. (vede L. Hynčíková)
26. 9. Pešky na Brůdek. Vzpomínka na děkovnou Polní mši, konanou
28. 9. 1945 u kostela sv. Václava na Brůdku. Akce bude spojena
s prohlídkou kostela a vzpomínkovými akty na tuto událost.
Odchod ze Kdyně bude upřesněn dle časů organizačního týmu.
(vedou Brychovi)
3. 10. Vlkanov‐Šitboř‐Poběžovice /5,3km/. Odjezd busem v 9:35 ze
Kdyně, přestup na vlak v Domažlicích, příjezd do Vlkanova
10:33. Ze zastávky Vlkanov se vypravíme do vesničky Šitboř,
s nově opraveným kostelem sv. Mikuláše, dále pokračujeme na
židovský hřbitov v Poběžovicích. Po obědě v hotelu Hubertus
následuje prohlídka zámku a zámecké zahrady s odborným vý‐
kladem. Odjezd z Poběžovic vlakem v 17:21 hod., návrat do
Kdyně v 18:24 hod. (vedou Brychovi).
Lidka Brychová
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Oční centrum nabízí měření zdarma
Dny otevřených dveří v Axis Optik Kdyně nabídnou měření zdarma a skvělé slevy
V Axis Optik ve Kdyni proběhnou ve dnech 17.–19. června
2020 Dny otevřených dveří. Bude se měřit zrak všem zájemcům
a za brýle nebo skla zaplatíte mnohem méně než obvykle. Bu‑
dou také aplikovat kontaktní čočky. Nenechte si tuhle skvělou
akci ujít a podívejte se, co vás čeká.
V posledních měsících bylo všechno vzhůru nohama. Některé ordi‐
nace očních lékařů nefungovaly vůbec nebo jen v omezeném režimu
a teď je problém sehnat rozumný termín na neakutní péči, jako napří‐
klad měření zraku. Axis Optik byl po celou dobu nouzového stavu ote‐
vřený. A i teď přichází svým zákazníkům na pomoc.

Bude se měřit zrak a aplikovat kontaktní čočky
Pro ty, kdo potřebují znát své dioptrie a nemohou sehnat termín
u lékaře nebo nechtějí čekat v plné čekárně, nabídne Axis Optik rozší‐
řené termíny pro měření zraku. Axis obnovuje i aplikaci kontaktních
čoček, se kterou byl dosud z hygienických důvodů problém. Roztok ke
kontaktním čočkám dostanete v těchto dnech zdarma. Měření zraku
je určeno pro všechny zájemce. A zdarma bude pro ty, kdo si pořídí
nové brýle nebo skla.

Navíc si vyberete se slevou na brýle i skla
Vybrané obroučky budou za 1 Kč. Na multifokální a samozabarvo‐
vací sluneční brýle s dioptriemi zase můžete získat 1 sklo zdarma.
Kromě toho se dají v těchto dnech koupit polarizační sluneční brýle
Polaroid jen za 899 Kč namísto obvyklého dvojnásobku a některé
sportovní sluneční brýle za pouhých 299 Kč. Pro módní znalce je tu
35 % sleva na brýle Ray‐Ban. A budou i dárečky. Pro prvních 30 zá‐
kazníků jsou připraveny hrnky a trička Ray‐Ban a pro všechny ostatní
jiný drobný dárek.

Za humny Černíkova
Prošli jsme si za vás pětikilometrovou naučnou trasu „Co je za
humny Černíkova“, kterou doporučujeme k letním výletům. Začí‑
ná na návsi a obsahuje pět informačních tabulí, jejichž pomocí
seznamuje návštěvníky s historickými i přírodními zajímavostmi
širšího okolí. Součástí jsou i panoramatická mapy, které identifi‑
kují okolní kopce i vzdálené šumavské pohoří. A v závěru si může‑
te dopřát, stejně jako my, letní buřty.

Nebojte se přijít na měření
Zrak se bude měřit bez objednání. O dny otevřených dveří Axis Op‐
tik ale bývá velký zájem, a proto je lepší si sjednat termín měření pře‐
dem na telefonním čísle 777 990 371.
Pro zákazníky jsou připraveny rukavice, desinfekce a vstup je mož‐
ný pouze s rouškou. Tak se nebojte a udělejte zase něco pro své zdra‐
ví. Nebo si prostě udělejte radost jen tak. A jen za pár korun.

Tradice v omezení

Během velikonočních svátků v Nové Vsi dodržujeme několik tradic, mimo jiné i drká‑
ní. To bohužel kvůli opatřením nebylo letos možné. Ale my jsme si řekli, že si krásnou
tradici přece nenecháme vzít. Připojili jsme se k několika dalším obcím a vyzvali
jsme místní děti, aby s drkačkami vyšly ve stanovené časy před domy. A drkalo se
o sto šest – řehtaček bylo slyšet ze všech koutů naší Vsi.
Šárka Kraftová, Michala Králíčková

S příchodem jara se objevila v osadě Štefle nová autobusová zastávka dodaná fir‑
mou až ze Žiaru nad Hronom. Tato vkusná zastávka je opatřena lavičkou. Nahradi‑
la starou zastávku poničenou v lednu zimní vichřicí. Přejeme v ní Šteflákům příjem‑
né čekání na spoje zajišťované od června novým dopravcem.
Miroslav Jäger

Za striktního dodržení všech omezujících nařízení a počtu lidí víc než
malém postavili také loučimští hasiči na návsi májku.
Z. Huspek
Poslední dubnový den úderem 18. hodiny vyjela jednotka SDH Koloveč na
každoroční stavění májky v Kolovči v blízkosti budovy úřadu. Tentokrát se
celá akce musela obejít bez diváků, kterých bývá při této příležitosti obvykle
velké množství. Důvodem byl stále platící nouzový stav vyhlášený vládou ČR
proti šíření koronaviru. Celá akce měla proto velmi rychlý průběh, vše bylo
detailně naplánováno. Zaměstnanci úřadu již v dopoledních hodinách máj‑
ku nazdobili a připravili na podvečerní postavení.
Městys Koloveč

Na hraničním přechodu Fleky/Hofberg proběhlo 30. května česko‑bavor‑
ské přátelské setkání, které se uskutečnilo v rámci akce mezinárodní ob‑
čanské iniciativy „Soboty pro sousedství”. Lidé v pohraničí naprosto chá‑
pou, že opatření spojená s pandemií byla po určitou dobu nevyhnutelná,
ale ptají se, zda jsou nevyhnutelná i dnes. Účastníky sobotní akce provází
obava z možného vzniku jakési „železné opony 2.0“.
Václav Bernard

V Loučimi nahradili zvony loučimského kostela Narození Panny Marie
v nouzovém stavu náhradním řešením. Klepáči drkali před domem nebo
na balkoně. Na snímku Marek a Aleš Bláhovi drkají z balkonu svého dom‑
ku na Rafandě.
Z. Huspek

