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Kdyňsko po prázdninách

V neděli 4. srpna se na počest 25 let fotbalu v Chodské Lhotě uskutečnilo
utkání mezi oddíly FK Chodská Lhota (muži) a Atletik Chodská Lhota (že
ny). I přesto, že mužstvo žen bylo na hřišti početnější, zvítězilo nad soupe
řem 4:1.
M. Jäger, starosta obce
Běželi pro Ouško.

(lt) Více str. 7

V pátek 27. září se uskutečnily 2. Hovory se starostou města Kdyně. Akce
se tentokrát konala ve zcela neformálním prostředí – v restauraci horské
chaty Koráb, kam se svými dotazy, návrhy či připomínkami přišlo více
než 20 obyvatel města Kdyně a spádových obcí.
Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně

V sobotu 21. září se po dvou letech v Libkově konaly rybářské závody. Jed
nalo se o poslední kolo Úslavského poháru a zúčastnilo se ho 30 závodníků.
Vítězové: 1. místo Maršálek Jakub  2273 cm, 2. místo Plíšek Radoslav –
1919 cm, 3. místo Pučelík Pavel  1134 cm. Počasí se vydařilo a rybáři
Úslavského poháru moc děkují pořadatelům za perfektní přípravu a prů
běh.
Barbora Černá, starostka obce
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Václav Sika ve Furth im Wald
Po dvou úspěšných výstavách, které
jste uspořádal v první polovině letoš
ního roku v bavorském městě Furth im
Wald a Eschlkam, připravujete pro
uměnímilovné publikum ještě nějakou
výstavu?

města Plzně. Zde by měla být představena
veřejnosti nejen moje hyperrealistická
tvorba (obrazy), ale i geometrické objekty
a reliéfy.
Katalog k výstavě by měl být vydán také.

Byl jsem vybrán kuratoriem
Galerie kritiků v Praze k výsta
vě svých obrazů, která trvá do
října letošního roku. Kurátor
kou výstavy bude paní ředitel
ka galerie Mgr. Vlasta Čiháko
vá Noshiro.
Velmi ji okouzlily mé obrazy
starých motocyklů a velkofor
mátové portréty. Z tohoto vý
běru jsem měl radost, protože
všude, kde jsem tuto kolekci již
představil veřejnosti, byla při
jata velmi kladně.
Připravujete výhledově ješ
tě nějakou další zajímavou akci i s ka
talogem?
Určitě, výstavy v předních galeriích se uza
vírají velmi brzy dopředu. Budu vystavovat
své práce také v únoru a březnu roku 2020
ve výstavních prostorách ohromné Galerie

Vzhledem k tomu, že jsem katalog, a vlas
tně autobiografickou knížku Vzpomínky,
prezentoval již před čtyřmi léty, knížka je
již beznadějně rozebraná. Z tohoto důvodu
musím vydat katalog svých nových prací.
Zeptala se Sylva Heidlerová

Juniorfest míří opět do Domažlic
Začátek listopadu je v Domažlicích již neodmyslitelně spjat s konáním Mezinárod
ního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest. Festival se letos koná od 8. do
14. 11. 2019 a zve nejen nejmenší diváky, ale i jejich rodiče, studenty a další obyva
tele města a návštěvníky k pestrým filmovým zážitkům.
(red)

Když narodí se maličký
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Brnířovští
na výletě
V sobotu 14. září v 7.30 h odjel z brní
řovské návsi plně obsazený autobus
směr Plzeň/55míst/. Zájezd připravili
a zaplatili místní hasiči, jako poděko
vání těm, kteří se podíleli na organizo
vání a průběhu 8. ročníku „Setkání sta
rých traktorů a veteránů v Brnířově“.
První zastávka byla v AIRleteckém
muzeu ve Zruči u Plzně, kde jsme si
mohli prohlédnout dopravní letadla,
helikoptéry, tanky a děla z druhé sv.
války. Pak jsme v Třemošné poobědvali
a odjeli do nedalekých Plas. Zde jsme si
jen zvenčí prohlédli ohromný areál
kláštera, hrobku kancléře Metternicha
a budovy patřící dříve ke klášteru. Od
tud už jen 5 km byla další zastávka Ma
riánská Týnice  udávaná v průvodcích
jako nejkrásnější církevní památka Pl
zeňského kraje. S průvodkyní jsme pro
šli celý areál včetně monumentálního
kostela s výškou kopule 60 m. Zajíma
vostí je, že záchranné opravy objektu
probíhají od roku 1920. V současné do
bě se dostavuje východní ambit podle
dochovaných plánů od Jana Blažeje
Santiniho. Poslední zastávkou byl krá
lovský hrad Radyně – dominanta měs
ta Plzně. Z ochozu věže byl nádherný
výhled, viděli jsme i náš Koráb. Podě
kování patří nejen pořádajícím brní
řovským hasičům, ale i řidiči ČSAD p.
Mužíkovi, který plnil přání pořádají
cích a na závěr odvezl i část osazenstva
až do dobříkovské hospůdky a ty ostat
ní ve zdraví zpět na brnířovskou náves.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš

K D Y Ň S K O – informační zpravodaj

... dar vidění má pod víčky… Tak i přesto, že vítání občánků v Nové Vsi nezačalo touto tradiční básní, bylo neskutečné krásné. Přípravy začaly již několik týdnů před plánovanou akcí a vyplatily se. O program se postarala Anička Králíčková a Radeček Kraft. Za hudebního doprovodu Simonky Ticháčkové, která jim byla zároveň velkou oporou, zazpívali několik písní, kterými vítání občánků zahájili. Michaela Šmejkalová, starostka
obce, přivítala všechny přítomné a pronesla slavnostní řeč. Do života obce bylo nově přivítáno 6 občánků.
A protože se naše obec stále rozrůstá, těšíme se, že uspořádáme vítání občánků i v příštím roce.
Šárka Kraftová

vydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
Adresa redakce:
TIC Kdyně, Nádražní 314, 345 06 Kdyně
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V Loučimi požehnali nový zvon
V neděli 8. září odpoledne se v 16 hodin poprvé rozezněl nový o několik centimetrů, aby mohl zaznít po úderu kladiva. Vystřídazvon na věži místního kostela Narození Panny Marie. Jeho požeh- li se všichni, Kratochvíl, starostka, Ciupak, ti všichni klepli decennání přihlíželo 300 nejen věřících a ještě o padesát víc se přišlo tně, až přišel vysoký třicátník v modrákách a bacil kladivem pořádně! Věděl, co dělá, byl to Michal Votruba z Myslkovic u Soběsobčerstvit po skončení akce do společenských stanů na hřišti.
Po sejmutí dvou zvonů ze tří v roce 1942 zbyl jediný jménem lavi, člověk, který zvon odlil a v neděli dokončil svojí práci jeho
zavěšením do věže.
Martin.
„Samotný zvon váží 411 kg, včetNěkolikaleté úsilí loučimně závěsu má 509 kg a když se do
ského faráře Mons. Miroslava
něho dá srdce, je to dohromady 540
Kratochvíla přidat k Martinokg“, řekl Votruba. Váš zvon patří
vi alespoň jednoho kolegu
mezi ty větší, protože laděním je
bylo o poutní neděli korunov první oktávě, má tón B1 a ladí se
váno úspěchem, a tak mohl
zvonem na vaší věži s laděním C2“.
na malém pódiu u nazdobeZvon se jmenuje Panna Maria
ného zvonu přivítat starostku
Loučimská, nahoře je nápis NA PAobce Janu Dirriglovou, geneMÁTKU PŘENESENÍ MILOSTNÉ SOrálního vikáře plzeňské dieCHY P. MARIE LOUČIMSKÉ DO BAcéze Jakuba Holíka a svého
VORSKÉHO LESA, NYNĚJŠÍCH NOnástupce ve funkci PrzemysVÝCH KOSTELŮ, VĚNUJÍ FARNÍCI,
lawa Ciupaka a taky předstadole pak ODLIL MICHAL VOTRUBA
vitele Nových Kostelů v BaV MYSLKOVICÍCH LOUČIM 1419vorsku včetně starosty Markuse Müllera a bývalých dvou Zleva Mons. Miroslav Kratochvíl, starostka Loučimi Jana Dirriglová, no 2019 KE CTI BLAHOSLAVENÉ
vý vikář kdyňské diecéze a loučimský farář Przemyslaw Ciupak a gene
P. MARIE A SV. MARTINA.
starostů Egida Hofmanna a rální vikář Jakub Holík.
Vzápětí začali místní hasiči i další
Josefa Berlingera a všechny
přítomné, kteří přišli průvodem za zpěvu náboženských písní zájemci točit klikou a zvon pomalu stoupal do připraveného okna
ve výšce 20 metrů. K tomu zazpívalo improvizované pěvecké
z místního hřiště.
„Žehnat nový zvon, to je událost, která se v některých farnos- sdružení rodiny Dědinovy a Valentovy a bavorský sbor Hohenbotech ani neopakuje, protože mají zvony staré už několik století. gen-Chor.
Jestliže sobota byla plná mrholení a deště, v neděli dopoledne se
Zvon… to není jen mrtvý kus kovu, říká se, že to je hudební nástroj, že má srdce, které ten kov rozezní, takže k nám hovoří a ukázala modrá obloha a pršet začalo až po čtvrté odpolední, ale to
provází nás prakticky celým životem,“ řekl Kratochvíl na úvod. Po už si všichni pod střechami vyzdobených stanů u stolů pokrytých
projevu loučimské starostky, která citovala z kroniky pasáž o his- bílými ubrusy pochutnávali na řízku se salátem, pivu, limonádě a
torii zvonů a hlavně poděkovala všem místním, kteří se na pří- kávě, k níž každý dostal kousek chodského koláče – to všechno dípravách akce aktivně podíleli, došlo k hlavní části odpoledne, jíž ky sponzorským darům grátis. A taky díky obětavým loučimským
bylo samotné žehnání. Toho se ujal generální vikář, zvon pokropil hasičům, sokolům a představitelům obce! Upomínkou na slavný
svěcenou vodou, zakouřil kadidlem a svěceným olejem udělal den bude každému i pamětní list s motivem kostela i zvonu.
Z. Huspek
křížek. Potom hasiči, připraveni u kliky rumpálu, zvon zvedli

Čas – Prostor – Duha na hraničním přechodu
28. září se všerubští a hyršovští dobrovolní hasiči společně s kolegy ze sousedního Großaign a
Eschlkam zúčastnili mezinárodní akce pod názvem Čas – Prostor – Duha.
Hasičům se společně podařilo na hraničním
přechodě Všeruby/Eschlkam vytvořit zkřížením
12 proudů a tříštivosti vody duhu, která symbolizuje pomyslné propojení sousedních států, které
nebylo před pádem železné opony možné.
Iniciátorem této akce je známý německý umělec Alois Öllinger. Obdobné akce probíhají od města Lübeck ležícího na severu Německa při pobřeží
Baltského moře až do St. Bartholomeo u Jaderského moře v Itálii.
Václav Bernard, starosta městyse
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Chraňme si naši křehkou silniční síť
Zákaz vjezdu kamionům v rámci tranzitní
dopravy na silnice II. a III. tříd plošně pro celé
území ČR vidím jako jedno z nejefektivnějších
řešení, jak ochránit občany před dopady ka
mionové dopravy na silnicích nižších tříd.
Nulové mýto nebude.
Jako člen pracovní sku
piny k zavedení mýta na
silnicích I. třídy vím, že
není v našich silách pro
sadit variantu nulového
mýta. Ministerstvo do
pravy se obává, že by tím
to krokem přililo olej do
ohně. Nulová sazba by
zpochybnila celý tendr
nového mýtného a navíc,
v současné době již mi
nisterstvo dopravy řeší
tři soudní spory se sou
časným poskytovatelem
služeb na výběr mýta
společností Kapsch s. r. o.
Musíme si silnice niž
ších tříd ochránit před
jejich totální devastací.
Stanovování stovek, navíc v mnoha přípa
dech nereálných, místních úprav provozu není
řešením. Jde o velmi komplikovaný proces.
Chápu starostky a starosty především menších

obcí, že v tuto možnost příliš nevěří. Jde o zále
žitost poměrně dosti časově i finančně nároč
nou s poněkud nejistým výsledkem. Rozšiřo
vání mýta na vybrané silnice I. tříd toto ještě
komplikuje, a to v tom smyslu, že v mnohých
případech
navržená
úprava přesahuje nejen
hranice ORP, ale dokonce
i hranice jednotlivých
krajů. Nežli stanovování
nesčetného
množství
místních úprav je řeše
ním stanovení plošného
zákazu tranzitu na silni
cích II. a III. tříd. Nadto je
v zájmu všech, aby se
tranzitní doprava držela
tam, kde se držet má, a to
především na dálnicích a
silnicích I. tříd. Pouze tak
může být dosažen a spl
něn hlavní předpoklad
pro efektivní výběr mýta.
S plošným zákazem tran
zitu na silnicích II. a III.
tříd jde ruku v ruce i pře
hodnocení případných postihů za porušení to
hoto zákazu. Mělo by dojít k přehodnocení
kvalifikace přestupku s možností postihu od 5
000 korun výše a možností zadržení vozidla

Jak řešit půjčky a dluhy?
S potřebou půjčit si finance se v životě setká
řada z nás, ať již na zajištění bydlení či např.
na nákup automobilu či vybavení domácnosti.
Zadluženost a neschopnost půjčky splácet se
v dnešní době týká i seniorů, dětí či mladistvých. Podle Exekutorské komory ČR byl k 1.
únoru 2019 celkový počet pravomocných exekucí přes 4 a půl milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly celkem více než 820 tisíc
osob. Průměrný počet exekucí na osobu byl v
roce 2018 cca 5,7 a více než 10 exekucí naráz
mělo přes 133 tisíc lidí.
Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci je
především neúměrné navyšování původních
dluhů, ke kterému docházelo zejména kvůli
vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či díky nedostatečné regulaci
poskytování spotřebitelských úvěrů. V široké
nabídce úvěrů je velice obtížné se zorientovat
a v případě potíží se splácením již vzniklého
dluhu zase zjistit, kam je možné se bez obav
obrátit.
Shrnuli jsme pro Vás jednotlivá doporučení,
která Vám situaci mohou usnadnit.
Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát pozor? Vyhledejte si Index odpovědného úvěrování, který srovnává jednotlivé legální poskytovatele z řad bank i nebankovních společností, které mají povolení České národní banky.
Poslední Index byl vydaný v červnu 2019 a zaměřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček, kreditních karet a kontokorentních úvěrů. Index Vám pomůže s orientací na trhu

spotřebitelských úvěrů. Srovnává podmínky,
za nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí celkem 17 kritérií ve třech různých oblastech –
kolik lidí za půjčku zaplatí a co je bude stát
případné zpoždění se splácením, rozsah a přehlednost poskytovaných informací a praxe věřitelů před a po poskytnutí půjčky.
Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanční situaci? Neváhejte se obrátit na
odborníky ve svém okolí. Na Mapě dluhových
poraden najdete ověřené dluhové poradny,
které nabízejí kvalitní bezplatné služby. A pokud se do nejbližší poradny nemůžete dostat
osobně, existuje Help linka, na kterou se může
obrátit každý, kdo potřebuje poradit s dluhy, a
to od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin na
telefonním čísle 774 392 950. Na lince je
k dispozici dluhový poradce.
Máte exekuci? Ověřte si, jestli není vedena
protiprávně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. Na www.dolozkomat.cz najdete aplikaci Doložkomat, která u nezákonných
exekucí, kde nebyl rozhodce vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastavení exekuce. K využití aplikace je potřeba připravit si
několik informací – jméno původního věřitele
v úvěrové smlouvě, rok podpisu smlouvy, datum vyhotovení rozhodčího nálezu a v některých případech ještě jméno rozhodce. Aplikace je k dispozici zdarma.
Index, mapu i řadu dalších informací najdete na www.jakprezitdluhy.cz.
Člověk v tísni, o. p. s.

do doby uhrazení uložené sankce nebo složení
kauce. Pro upřesnění, v současné době je mož
no porušení této zákazové značky pokutovat
do maximální výše 2000, Kč. Nedílnou sou
částí a jednou z nejdůležitějších částí legisla
tivní změny by pak měla být stanovena i jasná
definice pojmu „tranzit“.
Ministerstvo dopravy se změně nebrání.
Ministerstvo dopravy se mým výše uvede
ným návrhem zabývá. Ministr dopravy Krem
lík na poslední schůzce, která proběhla 23. 9.,
přislíbil, že pověří své úředníky přípravou le
gislativní změny. Dokonce jsme si řekli i časo
vý horizont, od kdy by mohla být nová právní
úprava účinná. Účinnost nové právní úpravy se
předpokládá od druhé poloviny roku 2021.
Jsem rád za to, že se ministerstvo dopravy sta
lo gestorem této iniciativy, a že má podobný
pohled na věc. Navíc v případě tohoto návrhu
panuje vzácná shoda. Za návrh se staví i další
členové pracovní skupiny jako Asociace krajů
ČR, SMO ČR i SMS ČR.
Česká republika je tranzitní zemí. Přes naše
území velká většina nákladních automobilů
(tranzitu) pouze projede. Hlavní podstatou a
smyslem mého návrhu je uchránit si naší křeh
kou silniční síť a zabránit nenávratnému do
padu do našich regionů, podobně jako je tomu
v jiných zemích.
Václav Bernard, starosta městyse Všeruby

U Panny Marie
K Dobré Vodě u Pocinovic zavítaly stov
ky poutníků. Je zasvěcena Panně Marii
Bolestné. V liturgickém kalendáři slaví
církev tento svátek 15. září. Letos při
padl přesně na neděli. Poutníci z růz
ných koutů Domažlicka i Klatovska se
zde sešli v hojném počtu v tomto krás
ně slunečném nedělním dopoledni, aby
zde slavili poutní mši svatou.
Hlavním celebrantem poutní bohosluž
by byl P. Przemyslaw Ciupak, farář
z Mrákova, spolu s ním u oltáře sloužil
mši svatou Msgre. Miroslav Kratochvíl.
P. Ciupak se zde také oficiálně předsta
vil jako administrátor kdyňské farnos
ti. Mši svatou sloužili jako obvykle ven
ku u kamenného oltáře. Poutníci zpíva
li písně K nebesům dnes zaleť písní a
Pojď k Spasiteli. Na závěr zazněla zná
má píseň Modlitba za vlast – Otče náš,
vyslyš nás. Bohoslužby se zúčastnili ta
ké němečtí poutníci z obce Schwar
zach, která je partnerskou obcí Pocino
vic. Dobrá Voda je vyhledávané místo
poutníky i turisty po celý rok a je oblí
beným místem pro uzavírání sňatků.
P. Ciupak také poděkoval P. Kratochví
lovi a obci Pocinovice za to, že se o pou
tní místo vzorně starají, a pozval všech
ny na velkou pouť opět za rok. Modlit
ba, Boží slovo, zpěv poutníků a setkání
s přáteli, to byla zase další krásná do
brovodská pouť.
Martina Matějková
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Už jste si někdy vyšli za humna Černíkova?
ské pohoří. Druhá mapa je osazena na protější straně údolí nad Slavíkovicemi a zobrazuje
panoráma protilehlých vrcholů. Realizace
projektu s finanční podporou Plzeňského
kraje je prvním krokem k širší propagaci obce
a jejího okolí, které dosud bylo víceméně stranou turistického zájmu. Zdejší členitý kraj
přímo vyzývá k opakovaným návštěvám
všechny věkové kategorie, včetně seniorů,
kteří jistě při toulkách rozmanitou přírodou

ocení umístění laviček k odpočinku u každé
tabule NS. Návštěvníci Černíkova tak získají
příležitost kombinovat poznávání nedalekých
turistických cílů s místními zajímavostmi a na
Černíkovsko se budou vracet. Pro místní obyvatele se naučná stezka stane příležitostí pro
krátké vycházky a relaxaci. Tímto bych chtěl
všem, kteří se na realizaci této stezky podíleli,
poděkovat.
Jan Hladík, starosta obce

Obec Černíkov leží na hranici klatovského a
domažlického okresu mimo hlavní turistické
cesty. Samotnou obcí prochází pouze žlutě
značená trasa Kdyně – Němčice. Proto již
v předchozím roce obec ve spolupráci s DSO
Kdyňsko vytvořila virtuální stezku mezi Černíkovem a blízkými zříceninami hradů Pušperk
a Ruchomperk. Značená naučná stezka v terénu ale dosud chyběla. To se nyní podařilo obci
s podporou CSS DSO Kdyňsko a spolkem Koráb
napravit.
Pětikilometrová naučná trasa „Co je za
humny Černíkova“ začíná na návsi a pět informačních tabulí seznámí návštěvníky s historickými i přírodními zajímavostmi širšího
okolí. Panoramatická mapa nad Černíkovem
identifikuje okolní kopce i vzdálené šumav-

Malí hasiči Pocinovic na výcvikovém táboře
Poslední týden prázdnin strávilo 16 členů hasičského kroužku SDH Pocinovice na místním koupališti. Ačkoliv bylo teplo na koupání, věnovali se
pod vedením svého vedoucího Václava Ponocného st. přípravě na další
sezónu.
Ve velitelském khaki stanu spalo 10 kluků, v menším stanu 6 děvčat

Pocinovští malí hasiči se svým vedoucím Václavem Ponocným.

a hned od pondělí začala pravidelná činnost. Budíček v půl osmé, rozcvička, hygiena, snídaně a úklid stanů, což kontrolovala služba, která kromě
toho udržovala pořádek venku, uklízela záchody, umývárnu. Od 9 hodin
byl nácvik na závod požárnické zdatnosti – vázání uzlů, topografie, hasicí
přístroje… a exkurze, snad nejzajímavější část dne. V úterý to byla kovárna pana Jakuše v Pocinovicích, ve středu odjeli všichni
do Úsilova, kde se podívali na výrobu dřevěných palet a
prohlédli si bioplynovou stanici, ve čtvrtek opět zůstali
doma a navštívili truhlářskou dílnu pana Schambergera. Obědy jim připravovali v místním řeznictví a následoval polední klid anebo raději volná zábava v mezích
táborového režimu. Od dvou nácvik na soutěže, ve
čtvrtek děti procvičovaly štafetu jednotlivců na
60 metrů a přes téměř třicetistupňové horko běhaly
dráhu s překážkou, lávkou, rozvinutím hadic, napojením na rozdělovač a natažení hadice s proudnicí s plným nasazením a vervou. Po skončení je čekal požární
útok a ten baví všechny, vždyť co může být zajímavější,
než rozvinout hadice a stříkat na terče!
Věkové rozpětí bylo od šesti do šestnácti let a 4 nejstarší – Klára Benedová, Lucie Braunfuchsová, Veronika Homolková a Terezie Turečková působily na táboře
jako instruktorky nejen v odborné přípravě, ale
i v každodenním životě.
Členka družstva žen a starostka Pocinovic Marie Homolková, která byla s dětmi ve svém volném čase pokud možno co nejvíc, tábor hodnotila kladně: „Letošní
sestava dětí se opravdu vydařila, daly se dohromady
a byly ukázněné. To bylo dobře.“ Text a foto Z. Huspek
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Pouť s německými rodáky ve Všerubech
V neděli 29. září proběhlo o pouti tradiční
setkání německých rodáků, které bylo zahá
jeno v 10 hodin mší svatou v kostele sv. Mi
chaela Archanděla ve Všerubech. Mši sloužil
pan farář Englbert Ries z Eschlkamu. Po mši
svaté zavítali rodáci na všerubský hřbitov,
kde společně zavzpomínali na své příbuzné,
přátele a známé. Poté si všichni zašli na spo
lečný oběd a velká většina z účastníků set
kání přijala i pozvání na odpolední koncert
Světlany Nálepkové. Ta svým koncertem
uchvátila posluchače ve všerubském kultur
ním domě. Návštěvníci se vrátili v čase do
období 40. let 20. století, kdy Evropu sužo
vala 2. světová válka. Zazněly písně světoz
námé a oblíbené francouzské šansoniérky
Édith Piaf, jako např. Mon Dieu, L`Hymne
a l`amour, Padam a mnohé další.
Václav Bernard, starosta městyse

Němečtí rodáci na všerubském hřbitově.

Pomodlili se na Tanaberku

Světlana Nálepková s Václavem Bernardem.

Za příjemného počasí se v nedělním odpoledni vydali věřící do kostela sv. Anny, jež je svojí impozantní stavbou s kruhovým půdorysem téměř skrytou ve stínu vzrostlých stromů ojedinělou
ozdobou Všerubského průsmyku. Poutní mši sloužil Mons. Miroslav Kratochvíl, kázání měl klenečský farář P. Ivan Pavlíček. Více než 300
účastníků mše si tak vyslechlo povídání o svaté
Anně, kteří se sv. Jáchymem byli údajní rodiče
Panny Marie a tedy prarodiče Ježíše Krista.
V lavicích usedli nejen lidé, pro něž je návštěva
kostela a mše svaté běžná záležitost, ale i ti,
kteří do chrámu Páně zajdou jen sporadicky a
jejich složení bylo napříč generacemi, včetně
dětí, jichž několik přišlo v chodských krojích.
Po skončení mše zahrála nejstarší (nikoliv věkem muzikantů, ale svým působením) kapela
Horalka, občerstvení připravilo Zemědělské
obchodní družstvo Mrákov.
P. Ivan Pavlíček a Mons. Miroslav Kratochvíl po
Text a foto Z. Huspek skončení mše svaté na Tanaberku.

Podzimní vycházka
z Nové Vsi
Letošní podzimní vycházku jsme stihli ještě v létě. Po předchozí
vycházce, která nám propršela, jsme se shodli, že nebudeme riskovat podzimní plískanice… a ejhle – počasí nám přálo.
Pro zkušené a odvážné chodce byla připravena delší cesta, která
vedla na Vítovky, po naučné stezce, přes bývalou svážnici na Hyršov. Kratší cesta vedla po silnici ze Vsi přímo na Hyršov. A i přesto,
že většina účastníků vycházela v nestejný čas, v cíli jsme se setkali
takřka společně. V Hyršovské hospůdce nás čekalo milé pohoštění,
dobrý guláš a zábava? O tu nebylo nouze.
Šárka Kraftová
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Informace ke sběrnému dvoru Kdyně
INFORMACE KE SBĚRNÉMU DVORU KDYNĚ A
ORGANIZACI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Sběrný dvůr ve Kdyni (ulice Starokdyň
ská) je provozován firmou EKOŠROT, s. r. o.,
Plzeň. Tato sběrna odpadu slouží pouze ob
čanům města Kdyně a jeho spádových obcí
(Prapořiště, Starec, Podzámčí, Hluboká, Do
bříkov, Smržovice). Je rozdělena do dvou
skupin  na výkup želených šrotů a barev
ných kovů (vč. autobaterií i papíru), kam
může za úplatu předat tento odpad jakýko
liv občan bydlící nebo zdržující se v naší re
publice a vlastnící bankovní účet, kam mu
budou peníze z tohoto výkupu převedeny.
Druhá skupina se týká odevzdání odpadu,
který má obec se zákona povinnost od svých
občanů, bydlících v jejím obvodu, odebírat.
Jedná se o sběr nebo zpětný odběr. Ve sběr
ném dvoře mohou občané města Kdyně a
spádových obcí odevzdat bezplatně nebez
pečný odpad, velkoobjemový odpad, velko
objemový plast, sklo a veškerou elektro
techniku či elektrozařízení. Obec, která toto
zařízení neprovozuje, je ze zákona o odpa
dech povinna mít buď sběrné místo, nebo
2x do roka uskutečnit v obci sběr.
Sběrný dvůr ve Kdyni byl zřízen pouze
pro potřeby občanů města Kdyně a jeho

spádových obcí a nebylo nikdy počítáno
s tím, že by toto zařízení využívaly další ob
ce – pro tyto účely ani nikdy nebyl stanoven
žádný ceník. Provozovatel zde má pouze
jednoho zaměstnance a místo, které má
pronajaté je přiměřené k velikosti města
Kdyně a jeho spádových obcí.

Občané města Kdyně a spádových obcí
mohou do sběrného dvora odevzdávat ná
sledující komodity:
 PAPÍR vč. kartonů a kartonových obalů;
 PLAST vč. plastových obalů, nápojových
kartonů a krabic, plastových výrobků
z domácností, neznečištěný polystyrén;
 SKLO vč. skleněných tabulí;
 NEBEZPEČNÝ ODPAD – zbytky barev, ře
didel, rozpouštědel, lepidel i znečištěné
obaly;
 VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – rozebraný
nábytek, koberce, dveře, matrace, apod.;
 BAREVNÉ KOVY A ŽELEZNÉ ŠROTY – že
lezo, měď, hliník, olovo, zinek, směsné
kovy;
 ELEKTROZAŘÍZENÍ – velké spotřebiče ja
ko lednice, mrazáky; malé spotřebiče ja
ko mikrovlnné trouby, rychlovarné kon
vice, kávovary, elektronické hračky, vy
savače, lampy, telefony; dále televizory,
počítače, monitory, apod.;
 TUKY A OLEJE – výhradě původem
z domácností, nalité do uzavřené PET
lahve;
 ZÁŘIVKY – kompaktní a lineární zá
Dne 14. září 2019 se ve Kdyni na sportovišti
řivky, výbojky a LED světelné zdroje;
uskutečnil charitativní Běh pro Ouško. Zaštítě AUTOBATERIE;
ní celého sportovního dopoledne si na svá bed TONERY A CARTRIDGE.
ra převzalo město Kdyně v čele s panem staroPROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA JE
stou Oskarem Hamrusem a hlavní organizace
ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÝCH STRÁN
se ujala Mgr. Jana Šupová se svými přáteli ze
KÁCH MĚSTA KDYNĚ V SEKCI „SLUŽBY
spolku Hlemýždi Chodska. Závodníci, malí i
OBČANŮM“.
velcí, kteří přišli svým startovným přispět na

Běželi pro Ouško

provoz sociální služby pro děti se zdravotním
postižením, kterou provozuje Centrum Ouško
ve Kdyni, si mohli vybrat z pěti tras. S nejkratší
dvousetmetrovou trasou se s elánem a odhodláním popraly i děti, které Centrum Ouško navštěvují. Všichni závodníci obdrželi v cíli pamětní list a medaile ve tvaru loga Centra Ouško.
Během této charitativní akce se podařilo pro
Ouško vybrat krásných 24.660 Kč.
Centrum Ouško chce touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na uskutečnění této charitativně-sportovní akce, i všem běžcům, kteří
nás přišli podpořit.
Bc. Lenka Ticháčková, DiS., vedoucí služby
Centrum Ouško

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S DALŠÍMI DRUHY
ODPADŮ:
 Pneumatiky jsou v rámci zpětného
odběru pneumatik kolektivního systé
mu ELTMA odebírány ve společnosti










APM Automotive, s. r. o. Kdyně, na adrese
Nádražní 104, 345 06 Kdyně. Jedná se
výhradně o zpětný odběr samotných
pneumatik, tj. bez kovových disků
z osobních automobilů!
Stavební odpad a suť  beton, cihly, tašky,
dřevo, kamení, směsný stavební a demo
liční odpad převezme pan Luděk Marval
v areálu u kotelny v ul. Nádražní.
Biologicky rozložitelný komunální od
pad – jedná se o trávu, listí, větve. Úložiš
tě se nachází u kotelny v ul. Nádražní.
Použitý textil – kontejnery jsou umístěny
v ulicích Markova, Družstevní, Nám. prof.
Žákavce, Mlýnská, obce Prapořiště a Hlu
boká. Do těchto kontejnerů se odkládají
oděvy, ručníky, záclony, peřiny, deky, bo
ty, plyšové hračky (vše neznečištěné).
Drobná elektrozařízení (vč. baterií) –
kontejnery jsou umístěny v ulicích Mlýn
ská, Nám. prof. Žákavce, nově pak v ul.
Družstevní a v ul. Nádražní, kam se od
kládají malé spotřebiče z domácností.
Tříděný odpad – plasty, papír, sklo, nápo
jové kartony a nově také drobný kovový
odpad je možné odkládat rovněž do kon
tejnerů k tomu určených, které jsou roz
místěny na území města Kdyně i spádo
vých obcí. Kovový odpad je nyní tříděn do
žlutých kontejnerů spolu s plasty a nápo
jovými kartony – jedná se však výhradně
o nápojové plechovky, plechovky od po
travin či drobné kovové předměty – pří
bory, kovová víčka, apod. UKLÁDÁNÍ OD
PADU MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY JE KVALI
FIKOVÁNO JAKO PŘESTUPKOVÉ JEDNÁNÍ,
ZA KTERÉ JE MOŽNÉ FYZICKÉ OSOBĚ
ULOŽIT POKUTU AŽ DO VÝŠE 10 000 KČ.
MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ SE V SOUČASNÉ
DOBĚ ŘADOU TĚCHTO PŘESTUPKŮ JIŽ
ZABÝVÁ – ODKLÁDEJTE PROTO ODPAD
PŘÍMO DO SBĚRNÝCH NÁDOB! V PŘÍPA
DĚ VELKOOBJEMOVÝCH KOMODIT VY
UŽÍVEJTE SBĚRNÝ DVŮR. V PŘÍPADĚ, ŽE
JE DANÝ KONTEJNER PLNÝ, VYUŽÍVEJTE
KAPACITY OSTATNÍCH SBĚRNÝCH MÍST.
Za MěÚ Kdyně – Soňa Spěváková
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Křížek v parku u muzea
V pátek 13. září, v předvečer svátku Povýšení Svatého kříže, v parku u Muzea
příhraničí ve Kdyni posvětil Msgr. Miroslav Kratochvíl společně s P. Przemyslawem Ciupakem (nově jmenovaným administrátorem farnosti Kdyně) litinový
kříž s Ježíšem Kristem na kamenném
podstavci. Boží muka mezi dvěma lípami
by zde měla připomínat typický obraz české krajiny a zároveň dobrovolnou a záslužnou činnost Václava Fritze a Vojtěcha
Hány, kteří v našem kraji opravili až na 50
takovýchto křížků.
Drobná sakrální architektura v podobě
Božích muk, křížů a svatých obrázků byla
vždy symbolem domova. Kříže byly stavěny na místech odedávna významných,
podél cest, na návrších, na krajích obcí,

v polích či rozcestích. Představovaly důležité orientační body, byly využívány jako
mezníky na hranicích pozemků či katastrů obcí, nebo sloužily jako rozcestníky.
Někdy označovaly místa uložení ostatků
padlých vojáků či připomínaly jiné tragické události. Jindy je lidské ruce postavily
jako projev díků za odvrácení neštěstí,
moru nebo jako symbol usmíření sporu
o majetek mezi sousedy. Tyto informace
se dočteme na přiložené tabulce. Snad se
tedy křížek stane vhodnou součástí areálu parku a v podobném duchu bude oslovovat a motivovat i návštěvníky a kolemjdoucí. Vždyť každý máme jistě zač děkovat a potřeba odpouštět a urovnávat spory je rovněž stále aktuální.
Ludmila Brychová
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Léto v Brnířově
K létu „u parezáků“ patří už tradičně Brnířovskej
parez, který se koná každoročně první srpnovou
sobotu už celých 36 let. Stejně jako všechny před
chozí ročníky, byl i ten letošní plný recese, zábavy,
dřeváků a parezů. Dřeváky totiž musí mít při tomto
trojboji soutěžící na nohou. Když v nich po startov
ním výstřelu ze staré hákovnice přeplavou, obě
hnou a objedou na kole místní rybník, na stupních
vítězů pak dostanou symbol obce – parez. O tom, že
se jedná o závod oblíbený u všech generací, svědčí
i věkový rozptyl soutěžících. Ze 41 závodníků bylo
nejstaršímu soutěžícímu 74 let, nejmladší byla
dvouletá závodnice. Nakonec nám přálo i počasí,
takže spokojení a veselí odcházeli všichni, mokří
naštěstí jen soutěžící. Po závodě mohli soutěžící
i návštěvníci posedět u místního hasičského klubu
a celou akci ukončila večerní taneční zábava.
Stejně se nám vydařila i další letní akce. Posled
ní srpnovou sobotu se v Brnířově děti i dospělí
loučili s prázdninami. Od 14 hodin proběhl dětský
cyklistický závod, ve kterém se děti v několika vě
kových kategoriích prošlapaly k hezkým drobným
cenám. Odpoledne pro ně vyrostl na návsi velký
nafukovací skákací hrad. Po setmění pak vyrazily
s lampionky na strašidelný průvod za vsí, na jehož
konci našly truhlu s pokladem, který si spravedli
vě rozdělily. Celým večerem nás pak provázela
skupina SVOR, jejíž vystoupení bylo opravdu po
slední tečkou za letošním brnířovským létem.
Obec Brnířov tímto děkuje všem, kteří se na pří
pravě akcí v naší obci podílejí.
Věra Jandová, foto k článku str. 16

Hasiči v Chodské Lhotě slavili 120 let
Dobrovolní hasiči z Pocinovic, Loučimi, Libkova, Smržovic, Dobří nům místního SDH od čestných uznání až po medaile sv. Floriána,
kova, Kdyně, Hluboké, Mrákova, Starého Klíčova, Javora a Brnířova které za dlouholetou aktivní a úspěšnou práci pro sbor převzali
přijeli v sobotu 31. srpna do Chodské Lhoty, aby spolu s místními Václav Kafka, Jaroslav Nunvář, Josef Stuiber, Josef Toman a Josef
Tvardík st.
oslavili 120. výročí založení jejich sboru.
Potlesk sklidily členky Sokola Loučim se svojí sletovou skladbou a
V jednu hodinu začala v kostele sv. Václava mše svatá, při níž po
žehnal Mons. Kratochvíl novou stuhu na hasičský prapor od firmy potom už přišly ukázky historické techniky – z obce Javor přijeli ha
Partners Market. Po skončení se u hasičárny v horní části obce se siči v dobových uniformách a předvedli práci čtyřkolové stříkačky
z roku 1928 s benzínovým
řadil průvod 90 uniformova
motorem a dvoupístovým čer
ných členů a několika dopro
padlem, jež je možno v přípa
vodných vozidel, aby se za
dě poruchy motoru pohánět
doprovodu Domažličanky
ručně, což také ukázali. Kdyň
vydal z kopce na fotbalové
skou stříkačku na podvozku a
hřiště se zastavením u pom
s motorem od firmy Laurin &
níku padlých, k němuž polo
Klement z roku 1925 přezdí
žili věnec a vyslechli si pro
vanou „Babička“ v činnosti už
jev starosty obce a jednatele
snad viděli všude, ale nikdy se
SDH Miroslava Jägera.
tato ukázka neokouká. Z vý
Na zeleném trávníku hřiště
šky pak všechno mohli sledo
se odehrával program, jemuž
vat odvážlivci, kteří se nechali
kromě hasičů přihlíželo dal
na plošině HZS Domažlice vy
ších 200 diváků. Zahájil jej
táhnout do 16 metrů. V odpo
projev starosty sboru Josefa
ledním horku měla obsluha
Stuibera, který přítomné
tří stanovišť občerstvení plné
krátce seznámil s činností od
ruce práce, stejně tak jako
založení až po současnost a
i děvčata u jídla. Domažličan
hned potom nastoupily ma
ka vyhrávala s chutí a všichni
žoretky z Domu dětí a mláde
se dobře bavili..
že v Nýrsku. Dalším bodem
Text a foto Z. Huspek
bylo předání ocenění 30 čle V průvodu šlo od hasičárny 90 uniformovaných hasičů.
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Kolovečský trojboj
První sobotu v srpnu se od 14:00 hodin
rozpoutal 7. ročník již tradičního trojboje.
Soutěžilo se v krásném areálu u rybníka
pod Holcem v těchto disciplínách: přeta
hování lanem, pití piva na čas a hod su
dem. Klání se účastnilo těchto 7 družstev:

Na kolech
k hradu
V neděli 18. srpna uspořádal TJ So
kol Loučim výlet na kolech s cílem
zdolat zříceninu hradu Rýzmberk.
Trasa vedla na Modlín, odtud po
nové silnici na křižovatku Vejpřahy
a přes Podzámčí na Rýzmberk.
Účast byla hojná, celkem jelo 37
cyklistů a 5 pěších. Cestou cyklisté
řešili dva defekty, přes to všechno
se výlet vydařil.
Z. Huspek

Mezuláni Mezholezy, Žízniví Jezevci, Hra
diště, Echt Kolofanti, Hasiči Lštění, Hasiči
Hradec a Iron Bulls. Nechyběla ani soutěž
dětí a žen v pití nápojů na čas. Pořadatelé,
v čele s hlavním organizátorem a moderá
torem Pavlem Krumlem ml., připravili

pěkné ceny a nechyběly ani poháry a me
daile. Za velké účasti fandících a přihlíže
jících diváků se pomalu schyloval trojboj
ke konci a napětí vrcholilo. Kdo letos vy
hraje? A najednou to zaznělo! První místo
vybojovali Mezuláni z Mezholez. To bylo
radosti! Konečně přemohli jiná družstva,
ale i Echt Kolofanty, kteří obsadili 5x prv
ní místo. Ke zdárnému průběhu přispělo
i pěkné počasí, které ochladily pouze dvě
krátké prudší přepršky.
Text J. Bartáková, foto Petr Dolejš

strana 9

Víte, že...
l Obec Kout na Šumavě získala

areál Střelnice? Po dlouhém a usilov
ném jednání s Obcí sokolskou získala
obec Kout na Šumavě areál Střelnice
do svého vlastnictví. Obec sokolská
souhlasila s tím, že areál Střelnice bu
de odprodán obci Kout na Šumavě. Již
několik let byl tento areál v pronájmu
obce. Areál slouží ke společenskému,
kulturnímu a sportovnímu vyžití obča
nů. Při této příležitosti uspořádala
obec Kout na Šumavě odpolední pose
zení občanů s Muzikou bez kapelníka
a večer se skupinou Špinavý ubrus. Tak
si všechny věkové kategorie přišly na
své. Obec již v minulých letech investo
vala do areálu nemalé finanční pro
středky a dále plánuje úpravy a opra
vy pro zvelebení venkovních a vnitř
ních prostor.
l Město Kdyně prosí o zapůjčení
exponátů? V souvislosti s připravova
nou výstavou k 30letému výročí Same
tové revoluce s názvem „Sametové
Kdyňsko … po 30 letech“ prosíme obča
ny o zapůjčení jakýchkoliv materiálů
vztahujících se k tomuto období – zej
ména fotografie, videonahrávky, novi
ny, časopisy, apod. Předměty k zápůjč
ce můžete předat přímo na podatelně
MěÚ Kdyně, kde budou zaevidovány a
po skončení výstavy vráceny zpět maji
telům. Za ochotu a pomoc s přípravou
výstavy občanům děkujeme.

Kdyňsko
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Návrat zahrádkářů
Prodejní výstavu různých, i vzácných, jehličnatých dřevin, okrasných keřů, zahrádkářských výpěstků, květin apod. uspořádali v sobotu 21. září 2019 od 9:00 do 15:00 hodin
členové ZOZ Koloveč v prostoru staré radnice. Exponáty s cenovkami byly prodejné. Prodávaly se i některé výpěstky zeleniny, hlavně
rajčata a papriky. Vystavovali jak zahradníci
profesní, tak pěstitelé, kteří zahradničení

mají jako koníčka. A vede se jim dobře. Bylo
se na co dívat. Během výstavy byly udíleny
od členů různé pěstitelské i kuchařské rady
a nechyběly ani debaty se zkušenostmi různého zpracovávání zeleniny na zimní období.
Vstup byl dobrovolný a v klubovně nabízeli
zájemcům kávu či čaj. Na obrázku předseda
zahrádkářů Josef Šebesta.
Text i foto J. Bartáková
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Matyáš půjde světem
Za šest let činnosti Kruhu přátel hudby lentů. Dva dny po koncertě Matyáše Nojsme zažili mnoho vynikajících koncertů. váka jsem měl možnost navštívit v Praze
Ve Kdyni vystupovali houslisté Václav Hu- koncert proslulého chorvatského klavídeček, Jiří Vodička nebo mladičký Eduard risty Ivo Pogoreliche. Upřímně řečeno,
Kollert a zanechali ten nejpříznivější do- byl to jeden z řady koncertů, který zaujjem. Stejně tak náš proslulý klavírista starší generace Radoslav
Kvapil nebo výborná Jitka Čechová. Kdyně slyšela i vynikajícího hobojistu Viléma Veverku.
Ve výčtu těch úspěšných koncertů bych mohl dlouho pokračovat. Přesto se 21. září odehrálo
něco úplně mimořádného. Klavírista Matyáš Novák je sice na
začátku své pianistické kariéry,
jeho pianistická virtuozita i poctivý muzikantský přístup je ale
natolik udivující, že jej čeká velká mezinárodní kariéra. Zaujal Klavírista Matyáš Novák ve Kdyni.
svou hrou, svým sympatickým vystupová- me spíše bombastickou reklamou než
ním a především úžasným podáním tech- skutečnou uměleckou invencí. U Matyáše
nicky náročných Listzových skladeb. Není Nováka to bylo přesně naopak, menší rejen interpretem, který umí rychle hrát. Ví, klama, ale za to úžasný výkon, na který se
co hraje a zná i okolnosti vzniku jednotli- nezapomíná. Při jeho koncertu jsem si
vých skladeb. Ve Kdyni nakonec zazněly vzpomněl na geniálního houslistu Jana
i některé jiné skladby, než jaké byly pů- Kubelíka, který v dobách svého mládí tavodně avizovány. Vůbec to ale nevadilo. ké dokázal pobláznit publikum svým
Každou skladbu dokázal velmi poutavě uměním. Dodnes jsou místní hrdi ve
posluchačům i svým průvodním slovem středočeském Neveklově, že na začátku
přiblížit. Sluší se v té souvislosti připome- své oslňující kariéry vystoupil v místním
nout, že Matyáš Novák sbírá u svých fa- sále bývalé radnice. I ve Kdyni se jednou
noušků sympatie i za své neobvyklé možná bude vzpomínat i po letech, že tu
mimohudební koníčky, kterým se věnuje hrál tehdy jednadvacetiletý fenomenální
od dětství – je velkým znalcem grafikonu pianista Matyáš Novák. Skladatel Josef
železniční dopravy a nadšeným chovate- Bohuslav Foerster po Kubelíkově prvních
lem slepic. Pianisticky vzato, těžko by- koncertech prorocky prohlásil: „Ten půjchom u nás hledali podobného intepreta, de světem.“ Tato slova platí i v případě
který s takovou jistotou a přirozeností Matyáše Nováka. Jsem přesvědčen, že má
dokáže na klavír zahrát ty nejtěžší sklad- v sobě dostatek skromnosti a inteligence
by Franze Liszta. A to máme v nejmladší na to, aby ho počáteční úspěchy neporaIng. Vladislav Vilímec, senátor
pianistické generaci hodně výrazných ta- zily.

Lhoťáci v Kolovči a v Chudenicích
Zahrádkáři v Chodské Lhotě pořádali v sobotu 17. srpna
pro své členy a ostatní občany Chodské Lhoty, Loučimi a Do
bříkova zájezd do Kolovče a Chudenic.
Nejprve jsme navštívili Chudenický zámek rodu Černínů
s velice zajímavým výkladem pana průvodce. Poté následo
vala dvouhodinová individuální procházka po Americké za
hradě.
V odpoledních hodinách nás autobus převezl do Kolovče,
kde jsme navštívili divadelní představení místních ochotní
ků Kolofantů, neboli „Staročeská taškařice, mletí bab“.
Na závěr naší výpravy jsme si prohlédli Kolovečské mu
zeum techniky a řemesel. Celkem se zájezdu zúčastnilo
a společně užilo 45 lidí.
M. Jäger, foto J. Nunvář
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Výjimečná pouť s mlýnem
Sobotní pouťový den 17. 8. začal v 10:00 hodin
ve Staré cihelně animačním programem „Luční
Hity“ pro děti se soutěžemi a poté vystoupil dět
ský chodský soubor „Mráček“. Od 13:00 hodin na
podiu proběhl hudební pořad složený z písniček
stříbrného plátna nazvaný „Filmové střípky“.
Hlavní částí poutě od 13:00 hodin, na kterou se
sešlo přes dva tisíce diváků, byla lidová taškařice
„Přemílání starých bab na mladá děvčata v kolo
večském divotvorném mlýnu“. Počasí se vydařilo
a mlýn mohl zase po pěti letech vesele přemílat
za hudebního doprovodu Hájenky. Po skončení
se diváci fotografovali s některými herci a s mlý
nem. Poté se vydal průvod účinkujících a di
váků s mlýnem na projížďku Kolovčem a při té
příležitosti se nechaly přemlít i některé divačky.
To bylo veselí! A tancovalo se! K tomu opět vyhrá

vala Hájenka. Program ovšem dál pokračoval od
18:00 hodin koncertem písní W. Matušky s „Male
vil Band Vladimíra Waldy Nerušila“, poté taneční
zábavou s kapelou „Lord“ a přes půlnoc s kapelou
„Ukradený vjecy“. Nechyběla ani noční laserová
show. V neděli ráno se konala s novým panem fa
rářem v kostele slavnostní poutní mše svatá a na
Staré radnici v areálu chovatelů proběhlo předá
vání ocenění za nejlepší kusy při příležitosti vý
stavy drobného zvířectva, kterého se ujal staro
sta Kolovče Ing. Václav Pergl.
Doprovodným programem víkendu byly různé
pouťové atrakce, mobilní lanový park, nafukova
cí hrad, výstava drobného zvířectva, muzeum
techniky a výstava liturgických oděvů a předmě
tů v kostele spojená se dny otevřených dveří.
J.Bartáková, P. Dolejš
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Matka s dcerou
život muže
zachránily
Projížďka na kole v pondělí
19. srpna měla pro třiapadesátiletou ženu ze Kdyně a její dceru
adrenalinový nádech. Na kolech
mířily po stezce ze Kdyně od
plaveckého bazénu ke Starému
Dvoru. Cestou narazily na odstavené vozidlo, ve kterém za
volantem seděl muž v bezvědomí. „Sedmapadesátilétý muž byl
opřený o sklo dveří a nejevil
známky vědomí. Žena jej společně s dcerou vytáhla z vozidla
a poté zavolaly zdravotnickou
záchrannou službu,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.
Poté ihned začaly podle jejich
pokynů s resuscitací, v níž pokračovaly až do příjezdu lékaře.
Ten v oživování pokračoval, dokud se mu nepodařilo obnovit
životní funkce. Nakonec zkolabovaného letecky transportovali do plzeňské fakultní nemocnice, konkrétně na kardiocentrum. Díky rychlé reakci matky
s dcerou a prováděné resuscitaci se muže podařilo zachránit.
Co se týká odstaveného vozidla,
bylo předáno manželce zkolabovaného.
M. Hynek

Motocykloví veteráni v Loučimi
Členové loučimského veterán spolku vlastní nejen krásně
upravené historické traktory, jak by se ostatně na vesnici dalo očekávat, ale taky neméně pečlivě upravené motocykly,
s nimiž se zúčastnili v sobotu 17. srpna jízdy spolehlivosti
u příležitosti 45. ročníku Srazu historických vozidel v Domažlicích.
A nevedli si zrovna špatně. V kategorii Moto 1931–45 Tomáš Franc na ČZ 175 special z roku 1938 obsadil 3. místo,
Vladislav Steidl na ČZ 250 sport z roku 1937 byl pátý. Spolu
s nimi se podobných akcí zúčastňuje i Petr Sauer ze Kdyně
na motocyklu ČZ 175 z roku 1938, který skončil na šestém
místě. Loučimský Pavel Sika v kategorii poválečných motorek byl šestý.
Trať dlouhá 80 km vedla z Domažlic přes Luženice, Meclov, Hostouň do Rybníka, kde byl oběd, odtud pak přes Poběžovice, Postřekov a Klenčí do cíle v autokempu Babylon.
Cestou měli soutěžící 5 různých zkoušek dovednosti.
„Letos to bylo pěkný, počasí, trať, organizace,“ konstatoval
spokojeně Franc, když si z večerního hodnocení odnášel vázu s chodským motivem.
Text, foto Z. Huspek

V cíli zleva Petr Sauer, Vladislav Steidl, Tomáš Franc a Pavel Sika.
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Setkání politických vězňů
V sobotu 21. září proběhlo XXIV. vzpomínkové setkání politických
vězňů u pomníku „Těch, kteří neprošli”. Setkání začalo mší svatou v kostele sv. Michaela Archanděla ve Všerubech, kterou sloužil Msgre. Miroslav Kratochvíl. Setkání pokračovalo u pomníku Všerubské kameny
,,Těch, kteří neprošli“, kde proběhl pietní akt, kterého se mimo jiné
účastnili zástupci Českého leteckého svazu a zástupci spolku Patrioti
odkazu gen. Jana R. Irvinga, z. s., Iveta Irvingová, dcera genmjr. Irvinga a
členka obou organizací, mjr. let. v. z. Martin Pecuch, také člen obou organizací, bývalý starosta Kdyně Jan Löffelmann, starosta Kdyně Oskar
Hamrus, starosta Klatov Rudolf Salvetr, místostarosta městyse Všeruby

Karel Rakovec, soudně jmenovaný opatrovník KPV ČR Otakar Tulačka,
jeho vnučka Václava Jandečková a mnoho dalších.
Karel Rakovec, místostarosta městyse Všeruby

Štrapáci absolvovali navzdory dešti
Celkem 41 turistů místních
i přespolních se v sobotu 7. září vydalo na trasy 4. ročníku turistické
akce „Štrapáce za loučimským
džbánkem“. Osm cyklistů jelo 27 a
dva 50 kilometrů, jedna manželská
dvojice se vydala pěšky na 15 km a
zbytek příchozích si prošel naučnou stezku kolem obce, dlouhou
6 km.
Zamračená obloha, z níž se na
kraj celé dopoledne snášelo nepříjemné mrholení, přitom dávala tušit, že letošní pochod bude s minimální, ne-li s nulovou účastí pěších, o cyklistech nemluvě, a tak
byli pořadatelé z TJ Sokol s účastí
celkem spokojeni. O milé překvapení se postarali Libkovští, kteří se
na kolech v počtu osmi vydali na
27 km dlouhou trasu. „Slíbili jsme,
že přijedeme, tak jsme tady,“ konstatovala stručně Jana Korelusová

Zleva místostarosta TJ Sokol Tomáš Franc, nejvzdálenější účastník Wolf
gang Bablick z Grafenwiesenu, starostka obce Jana Dirriglová a starosta TJ
Sokol Josef Šváb.

a Vendula Tauscherová ji doplnila: „Původně jsme mysleli, že se mraky rozeženou a
nic. Ale jsme přece Sokolové,
ne?“
Nejvzdálenějším účastníkem byl tentokrát Wolfgang
Bablick z Grafenwiesenu a
nejstarší Zdenka Wiesnerová
z Loučimi, oba obdrželi láhev
vína.Pořadatelé připravili ve
stanu na hřišti za kostelem
klasické občerstvení v podobě opečených klobás, piva, limonády, kávy a čaje (toho se
tentokrát vypilo víc než kdy
jindy) a když po čtvrté odpolední rozezněl Franta Toman
ze Škrchleb své klávesy a
spustil první písničku, déšť
přestal a k večeru se dokonce
téměř vyjasnilo.
Text a foto Z. Huspek
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Jak se žilo ve Kdyni před lety
Zavítáme do dnešní ul. Komenského (dříve
zvané Kostelní, Školní nebo první ulice). Ulice
v její polovině byla přerušena mělkým poto
kem. Většina stavení je přízemní. Patrové byly
jen domky žida Markuse Klaubera a sklenáře
Vilímce. První dům na levé straně od náměstí
byl hospodářský p. J. Kostlivého. Naproti němu
stál dům s obchodem osadnickým Daniela Tší
dy (čp. 112). Jejich syn Ferdinand (po otci pře
vzal obchod) byl v letech 1891–1905 starostou
města Kdyně. Jeho bratři Ludvík s Emilem byli
zakladatelé kdyňské továrny na strojní vyšívá
ní a prádlo. Později tuto fabriku vlastnil Adolf
Peer (dnešní Nádražní ul. čp. 235). Emil Tšída
byl také horlivým sokolským činovníkem.
A jak tehdy vypadal takový kupecký obchod?
Venku stál veliký hmoždíř na roztloukání ko
ření, vedle něj balík sladkého dřeva a balík
španělského rákosu. Na stranách vstupních
dveří byly barevné nápisy v němčině Caffe (ká
va), Zuker (cukr), Rozinen (rozinky), Mandeln
(mandle), Pfeffer (pepř) a jiné. Uvnitř krámu
stála na pultu krabice s nápisem RokesDrops
(ovocné bonbóny), vedle košík se svatoján
ským chlebem, cukrkandl a další sladkosti pro
děti, které stály kolem půl krejcaru. Herynek
stál 4 krejcary. Dalším prodejním zbožím byly
fíky, hole, dýmky a další. Toto bylo zavěšeno
nad pultem.
Směrem dolů stála kovárna Šimánkova (dneš
ní čp. 111), později p. Osvalda. V budoucnu
tento dům vlastnil papírník a archivář Matěj
Šlajs. Vedle byla plátýnkářská dílna p. Kohouta
(čp. 110). Po úzké uličce následoval dům skle
náře Vendelína Šefčíka (čp. 108) a kožešníka p.
Charváta. Vzadu stál domek s dílnou pilníkáře

Götze (čp.109). Na konci řady domů byl ob
chodník s dobytkem žid Schwarzkopf. Na dru
hé straně přes ulici bydlel řezník Hübl, vedle
něj měl krám se střižním zbožím a látkami žid
Markus Klauber a za ním řezník p. Frei. V roho
vém domě ulice do potoka byla trafika p. Hoye
ra (zvaný „Kaněra“). V trafice se prodával ta
bák na kouření a šňupavý. Vážil se a prodával
na loty. V té době se platilo mincemi měděný
mi: půlkrejcar, neboli trojník, krejcar a štyrák,
stříbrný šesták s označením 6 kr. a šesták pa
pírový s označením 10 kr. Pak následovala
zlatka.
Druhou část ulice přes potok spojoval dřevěný
úzký most. Jedna jeho strana byla opatřena
jednoduchým zábradlím. Prvním stavením
hned vpravo za potokem stálo hospodářské
stavení Zelených. Vedle bylo stavení řezníka
Baara (zvaný „vulgo Páreček“) a hned za ním
zámečník p. Rutka.
Za mostem za stodolou zelených východním
směrem byla louka až ke škole, uprostřed bylo
bahnité jezero. Na konci této louky byl posta
ven domek plátýnkáře Lajtla. V tomto domku
také nějaký čas bydlel kramář Pluhař. Po levé
straně od mostu byl domek a dílna koláře Ko
ciána a cvokaře Šperla. Vyráběly se zde primi
tivním způsobem cvočky a hřebíky. Do výhně
se vsunula kovová tyč, tam se rozžhavila a úde
rem kladiva se její konec zplošťoval do čtyř
hran. Pak se usekávaly kousky železa a vkláda
ly se do tzv. kadlůbků, kde se pomocí kladiva
poklepem vytvářely hranaté hlavičky. Šlápnu
tím se hotové vyhazovaly na zem, kde pomalu
ochladly.
Ve větší vzdálenosti na louce byla koželužna

Frydrycha Pitrmana a za ní domek truhláře
Svobody. Následovalo stavení krejčího Auer
mülera a za ním jednopatrový dům sklenáře
Bedřicha Vilímce. Vedle byl domek kancelisty
od r. 1864 listovního Regala. V Auermülerově
domku bydlel později krejčí Hvězda. Byl vy
sloužilý voják. Po čase se stal městským stráž
níkem a tím byl postrachem „vandráků“, kteří
se do obce často vraceli a on měl povinnost se
o ně v šatlavě starat. Prý se jich zbavoval tak, že
jim dával k večeři herynka, ale „zapomněl“ dát
vodu k pití. Proto se tuláci začali kdyňské šat
lavě vyhýbat jako čert kříži. V tomto domku
bydlel také nějaký čas tovární mistr p. Keil,
otec továrníka Ludvíka, knihkupce Bohumila a
Adolfa, zámečníka, který působil v Americe.
Nahoře vlevo na konci ulice byl tzv. Žabrkoch
(neboli Žabikuch). Prý od toho, že se tam odře
závala žabí stehýnka pro labužnické jazýčky.
Odtud by mohl být vytvořen pomístní název
ulice (dnešní Školní). Do této ulice ústilo okno
zámečnické dílny pana Schoena.
V těchto dílničkách řemeslníků se ozývala ně
meckočeská hantýrka, úřední řeč byla němec
ká a lidé vyššího společenského stupně mluvili
jen německy. Hantýrka byla z německých slov
různě pokroucena a mezi lidmi se říkalo např. :
mamrla – huserla, heprla, tonopán, verpán,
grouplavajš, krýfl, futrál, šláfrok, šnuptychl,
cajmoch, štrykovat, pucovat, heklovat a mnoho
dalších.
Tak tedy vypadal život v Komenského ulici a
jejím okolí v našem městě ke konci 19. stole
tí. Příště se podíváme třeba na náměstí a zno
vu zalistujeme ve vzpomínkách pana Karla
Regala.
Rudolf Šlajer
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Kulturní servis
ŘÍJEN

v 1. 12. Koloveč – slavnostní rozsvícení vánočního stromu před úřadem městyse Ko8. 11. Koloveč – představení divad. hry M.
loveč od 17:00 hod.
Volfa „Je to náš syn” v KD v Kolovči od 19 h
v 7. 12. Koloveč – dětská mikulášská veseli9. 11. Koloveč – představení divad. hry M.
ce v KD v Kolovči od 14:00 hod.
Volfa „Je to náš syn” v KD v Kolovči od 19 h
v 7. 12. Kdyně, Rýzmberský staročeský ad16. 11. Koloveč – Lampionový průvod od
vent, 15:00 hod., KČT Kdyně
17:00 hod., sraz v parku před ZŠ Koloveč
v 22. 12. Kdyně, Živý betlém, dvůr fary ŘKF
29. 11. Koloveč – představení divadelní
Kdyně, od 16:00 hod., farnost.
hry M. Volfa „Je to náš syn” v KD v Kolovči v 23. 12. Koloveč – Vánoční koncert vokální
od 19:00 hod.
skupiny v KD v Kolovči od 18:00 hod.

LISTOPAD

v Všeruby – říjen–listopad 2019, výstava v
fotografií Haymo Richtera Zpět do Evropy
– když se zhroutila železná opona
v
v 10. 10. Koloveč – přednáška pro seniory
„První pomoc a bezpečné chování” v cyklu v
„Informovaný senior” v hasičské zbrojnici
v Kolovči od 13:00 – 15:00 hod.
v

v 11. 10. Koloveč – představení divadelní
hry M. Volfa „Je to náš syn” v KD v Kolovči
v 29. 11. Zichov – slavnostní rozsvícení váod 19:00 hod.
nočního stromu od 19:00 hod.
v 12. 10. Chodská Lhota – Setkání rodáků
30. 11. Koloveč – taneční zábava kapel
a přátel Výrova a oslava 640 let osady Vý- v
Znouzectnost a Zvláštní škola v KD v Kolovrov–Lazy. Oslava bude zahájena ve 13.00
či od 20:00 hod.
hodin přivítáním hostů, následuje ohlédnutí do historie osady, zasazení památných lip a přátelské posezení s vyprávě- PROSINEC
ním u grilu. Jsou srdečně zváni obyvatelé v 1. 12. Brnířov – rozsvěcení vánočního
stromečku na návsi s doprovodným proz Výrova, Ch. Lhoty, Pocinovic a širokého
gramem od 17:00 hodin
okolí.
1. 12. Chodská Lhota – tradiční rozsvícení
v 12. 10. Koloveč – představení divadelní v
stromečku na návsi. Rozsvěcování v 16.30
hry M. Volfa „Je to náš syn” v KD v Kolovči
hodin zahájí hudební vystoupení MŠ Chodod 19:00 hod.
ská Lhota a umělce M. Šobra. K zahřátí buv 22. 10. Kdyně – koncert skupiny Hradišde svařáček a něco dobrého na zub. Srdečťan, předprodej online na adrese
ně Vás zve obec Chodská Lhota a SDH
www.ticketart.cz a v infocentru
Chodská Lhota.
v 27. 10. Koloveč – „Vítání občánků” v KD v 1. 12. Koloveč – vánoční výstava v KD
v Kolovči od 14:00 hod.
v Kolovči od 15:00 hod.

Pozvánka do Loučimi
V září byl požehnán nový zvon do kostela Nar. Panny Marie v Loučimi. Zvon bude v letošním jubilejním roce vítat poutníky, kteří přijdou tradičně ve dvouletém
intervalu v sobotu 9. listopadu před svátkem sv. Martina poutním procesím do
kostela v Loučimi. Letos si budeme připomínat 600 let od přenesení sochy Panny
Marie Loučimské do Bavorska, na místo
dnešního Neukirchen b. Hl. Blut. Na počest této události bude více než 600 let
stará socha Madony převezena do kostela
do Loučimi, kde si ji návštěvníci mohou
po celý den prohlédnout.
Ve 13.00 hodin se bude konat bohoslužba a poté bude následovat společné
posezení v místní restauraci a ve společenském stanu u restaurace. Z. Huspek

Vodáci ze Safíru sjížděli Otavu
Dolní tok řeky Otavy v úseku Katovice – Slaník – Putim vybrali pro
svůj vodácký tábor vedoucí z Pionýrské skupiny Safír Kdyně. Všech 36
malých vodáků si tak užilo parádní prázdniny na vodě.
Hned po příjezdu se děti jako obvykle rozdělily do šesti družinek a
ještě během čtvrtečního večera se mohly setkat s první postavou příběhu, který letošní tábor doprovázel – Kryštůfkem Robinem. Již druhý den
se začalo se čtením příběhů o medvídkovi Pú z knihy pana A. A. Milneho
a hraním her, které s počínáním hloupoučkého medvěda a jeho přátel ze

Stokorcového lesa souvisejí – děti se pokoušely stejně jako ztloustlý Pú
dostat z Králíčkovy nory, unášely Klokánka, přetlačovaly se v mydlinkách jako Klokanice, když umývala malé Prasátko. Po náročném vodáckém výcviku následoval pěší výlet do Střelských Hoštic a zpáteční cesta
lodí do Katovic.
V pondělí se pak celý tábor úspěšně přesunul po vodě na další vodácké
tábořiště, do Slaníku. Hned po ubytování zahnal děti zpět do stanů vydatný déšť, který pokračoval bez přestávky až do pozdních nočních hodin.
Následující den se počasí umoudřilo a po nezbytném sušení
věcí následovaly opět hry. Děti pomohly postavit dům pro
oslíka Ijáčka a do Stokorcového lesa zavítal nový obyvatel –
Tygr. Stejně jako on se děti pokoušely rozeznat tekutiny podle chuti a stejně jako Tygr se s pomocí buzoly a dalších dovedností úspěšně neztratily v lese a na vodě. Ve čtvrtek se tábor přesunul na poslední tábořiště na soutoku Blanice s Otavou u Putimi a hned v pátek následovala expedice do Písku,
kde děti podle Púova vzoru hledaly Severní tyčnu.
Po západu slunce se skupinky postupně vydaly na noční
hru, jejímž cílem bylo splnit úkoly od zvířátek a na konci
správně rozeznat nový dům pro Sovu. To se nakonec všem
podařilo a mohli se těšit na sobotní slavnostní oheň, vyhlášení výsledků a pěkné ceny. V neděli proběhlo už jen balení
a odjezd vlakem zpět do Kdyně, kde už na malé táborníky
čekali natěšení rodiče. Všem dětem i vedoucím a instruktorům patří velké díky za pohodový tábor. Fotografie najdete
na facebooku PS Safír Kdyně nebo na webu
https://safir.pionyr.cz/.
Ing. et Bc. Pavla Hrubá
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Kdyňsko v babím létě

Obec Kout na Šumavě zakoupila nový víceúčelový automobil pro potřebu
obce. Dosluhující vozidlo značky MULTICAR bylo nahrazeno automobi
lem se sklopnou korbou značky PEUGEOT.
(oú)

Do kdyňské a prapořišťské základní školy se letos po prázdninách vydalo
celkem 64 prvňáčků. Město Kdyně se rozhodlo prvňáčkům tento den zpří
jemnit alespoň malým dárkem v podobě dřevěné pastelky se jménem.
Starosta města Kdyně, Oskar Hamrus, vítal prvňáčky v kdyňské základní
škole, místostarostka, Ing. Věra Říhová, se pro změnu vydala do prapořišť
ské školy a školky. Atmosféra na obou školách byla velmi přátelská – usmě
vaví učitelé, děti plné očekávání a samozřejmě nesměli chybět ani starostli
ví a dojatí rodiče.
Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně

Účastníci závodu o Brnířovskej parez společně po vyhlášení vítězů.
Foto Z. Huspek

Město Kdyně a obec Prapořiště v září navštívila početná delegace včelařů
ze Slovinka, kteří se přijeli podívat do místa narození zakladatele moder
ní apiterapie Dr. Filipa Terče. Slovinci si kromě pamětní desky u místa,
kde v Prapořišti stával dům Terčových, prohlédli také Muzeum příhrani
čí. Po setkání s vedením města a malém občerstvení pak delegace pokra
čovala v poznávání krás České republiky.
Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně

Duha přátelství na hraničním přechodu ve Všerubech.

(vb)

Český zahrádkářský svaz Koloveč uskutečnil po dlouhodobé odmlce v Ko
lovči na staré radnici výstavu a prodej zahrádkářských produktů. Za
hrádkářský svaz by chtěl poděkovat všem zúčastněným vystavovatelům a
prodejcům, především pak Zahradnictví Papež Klatovy, Klouček Spáňov
a Zahradnictví Lucie Dolany. Zároveň patří velké poděkování Českému
svazu chovatelů Koloveč za poskytnutí prostor pro výstavu.
Josef Šebesta, předseda ČZS Koloveč

