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Kdyňsko o prázdninách

V Havířově se konalo mistrovství ČR juniorů a žáků v rybolovné technice.
Titul Mistr ČR získal David Nejdl a zároveň se stal členem národního týmu,
který reprezentoval ČR na mistrovství světa ve Švýcarsku. Druhý titul Mis
tryně ČR získala Lucie Nejdlová, vicemistrem se stal Jakub Schleiss. Zpra
va: děti – David Nejdl, Jan Dvořák, Jakub Schleiss, Lucie Nejdlová, Stanislav
Schleiss, Nina Hynčíková, trenéři – Vladimír Nejdl, Václav Váchal.
(rn)

14. července se v Mezholezích konala 2. letni olympiáda, ve které děti
soutěžily v 7 disciplínách, a to střelbě, střelbě z luku, skoku do sena a do
dálky, běhu na 30/50/60 m, překážkové dráze a znalostech. Na každém
stanovišti čekala malá odměna. Celkem se zúčastnilo 20 dětí ve třech ka
tegoriích. Soutěžícím a pořadatelům moc děkujeme. Jaroslava Perglová

Devět nových občánků z Kouta na Šumavě, šest děvčat a tři chlapce, slav
nostně přivítal starosta obce pan Bohuš Havlovic. Popřál rodičům i dětem,
aby se jim v jejich domově dobře žilo. O program se postaraly děti z mateř
ské školy. Po zapsání rodičů do pamětní knihy děti obdržely drobné dárky
a maminky květiny.
(OÚ)

Pozvánka na kolovečské přemílání bab – pokračování na str. 3

strana 2

Kdyňsko

V dešti Za Kdyni štíhlejší
V sobotu 11. května se uskutečnil již
47. ročník turistického pochodu „Za
Kdyni štíhlejší“. Pořadatelé z KČT Od
bor Kdyně připravili pro účastníky
trasu, která začínala
u kostela Svatého
Vavřince nad Do
mažlicemi a končila
na Rýzmberku. Na
výběr byla i kratší
verze pochodu, kte
rá začínala ve Smo
lově u zastávky BUS.
Autobus s turisty na
start pochodu odjíž
děl v 12:00 a 13:00
hodin od restaurace
Škarmanka ve Kdy
ni. Počasí pochodu
moc nepřálo a hned
první turisté byli na Veselé hoře nad
Domažlicemi přivítáni intenzivním de
štěm, který víceméně celý pochod do
provázel.

Na zkřehlé turisty čekalo u glorietu Klo
bouk občerstvení ve formě několika va
riant teplého čaje, které zajistil Jarda
Iha se synem Jakubem. V cíli pochodu na
Rýzmberku se snažili
pořadatelé v čele
s Karlem Jandou vy
lepšit dojem ze sychra
vého počasí intenziv
ním přikládáním do
instalovaných kamí
nek, což bylo ze strany
provlhlých účastníků
pochodu velmi kvito
váno. Provozovatel ob
čerstvení na Rýzmber
ku připravil speciální
várku fazolové polév
ky, která mnohým rov
něž přišla k duhu. Le
tošní ročník tradičního pochodu byl po
znamenán nepřízní počasí, a tak se po
chodu zúčastnilo pouze 32 skalních pří
znivců pěší turistiky.
Jiří Patka

Dne 16. června pořádala obec Kout na Šumavě tradiční Dětský den. Vše se odehrálo
ve sportovním areálu Na Střelnici. Za hezkého počasí děti plnily jednotlivé úkoly na stanovištích, které pro ně obec, složky a spolky připravily. Šplh po tyči, střelba ze vzduchovky, zručnost, běh v pytlích a velkých vysokých botách, přesné kopy na branku, hasičskou
překážkovou dráhu a podobně. Hlavním bodem programu celého odpoledne bylo vystoupení oddílu parkouru FRE LANCE PEOPLE z Klatov, kde všichni obdivovali přemety, salta, skoky a zejména přeskakování živé překážky. Součástí odpoledne byla i výstava starých motocyklů a automobilů místních majitelů. Celý program doprovázel hudbou a zpěvem pan Justich. Kdo přišel, ten se bavil a určitě nelitoval. Obecní úřad Kout na Šumavě
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Hlasujte pro
Strom roku
Strom ze zámeckého parku ve Veselí
nad Úhlavou je ve finále soutěže
„Strom roku“. To, že náš strom je mezi
12ti finalisty z celé republiky a jedi
ným stromem z Plzeňského kraje, je
pro nás velký úspěch, ale v hlasování
jsme zatím na posledním místě. Bez
řádné publicity se nám asi nepodaří
dosáhnout lepšího umístění.
https://www.stromroku.cz/2018/for
mular.aspx
K tomuto stromu se váže pověst o víle Dri
ádě z Čertova jezera, která byla vtělena do
pětiramenné borovice. Byla tak potrestá
na za to, že zachránila z jezera tonoucího
mládence a nechalo ho, aby ji spatřil v ce
lé její kráse. Mládenec spoutaný čarovnou
mocí víly a její krásou spěchal lučinami
podél řeky Úhlavy za ní. Když už měl pěti
ramennou borovici na dohled, z temné ob
lohy vyšlehl blesk a zasáhl ho z vůle mstí
cích se Bohů.
Za spolek Tvrz Veselí Marta Tomanová

Couvání traktorů s vlekem

K D Y Ň S K O – informační zpravodaj

13. července si občané Libkova a okolí již po devatenácté užívali velmi oblíbené couvání traktorů s vlekem
uspořádané SDH Libkov za podpory obce. Přestože se akce konala od 17:00 hod. h, stejně jako minulé ročníky se i přes nepříznivé počasí návštěvníci sjížděli již od 15:00 hod. Libkovská show začala sledováním a
fanděním dobrovolníkům soutěžícím o první místo. Nejrychlejším z účastníků byl opět pan Radek Němeček
z Libkova s časem neuvěřitelných 00:05:05, hned za ním docouval pan Eric Kohn z Mlýnce s časem
00:05:25, a jako třetí dorazil do cíle pan Václav Straka ml. z Úsilova s časem 00:06:40. Akci doplnila opět výstava veteránů. Po zasloužilém odměnění couválistů poháry a medailemi, následovala zábava s kapelou RELAX. I přes občasné přeháňky se akce velmi vydařila, oblíbený parket na vodě obklopen břízami byl do ranních hodin zaplněn tanečníky.
Bc. Lucie Mlezivová
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Starosta Kdyně informuje
Vážení spoluobčané,
v tomto článku bych pro vás rád shrnul některé
důležité věci na městském úřadě ve Kdyni, v samotném městě i v jeho spádových obcích, které se
udály za uplynulého půl roku.
Již v únoru jsme vás prostřednictvím Zpravodaje informovali o nové směrnici pro přidělování bytů, kterou jsme se snažili připravit tak, aby co nejvíce reflektovala aktuální bytovou i životní situaci
žadatelů. Po šesti měsících její účinnosti musím
konstatovat, že nastavená kritéria fungují opravdu
dobře a daří se nám byty přidělovat přednostně
těm občanům, kteří je z různých důvodů skutečně
potřebují. Ve směrnici je rovněž pamatováno na
přidělení bytu „v zájmu města” - tento institut je
určen především lékařům, školským pracovníkům
a dalším osobám, jejichž působení ve městě je důležité pro zachování služeb pro občany.
V letošním roce jsou dokončovány rozsáhlé investiční projekty, tím největším je kdyňská hasičská zbrojnice, která je již zkolaudována a probíhá
její vybavování nábytkem a dalším potřebným vybavením. Spolu s kdyňskými hasiči plánujeme termín jejího slavnostního otevření, aby i vy, občané,
jste měli možnost si tuto stavbu prohlédnout
i uvnitř. Vaší pozornosti jistě neunikla ani vzdělávací a odpočinková zahrada (nedaleko obchodu
Tesco), která je již téměř hotová a čekají ji poslední
úpravy. Realizaci tohoto projektu kromě jiného
komplikoval také odpad, který se v areálu zahrady
nacházel ještě z období původní „chemičky”. Před

jeho likvidací musely být provedeny odborné odběry, aby byly identifikovány látky, které se v nádržích nacházely. Nicméně, odpad je již zlikvidován a
práce na zahradě pokračují, nyní nás však trápí pro
změnu velké sucho, které vyžaduje časté zalévání
nově vysázených stromů i rostlin. Jistě jste si všimli
také nových laviček, které zdobí kdyňské náměstí
i park u muzea. Z důvodu jejich kompletní renovace se jejich instalace bohužel prodloužila. Věřím
ale, že jste s novými lavičkami spokojení a jejich
pozdní umístění nám pro letošní rok odpustíte.
Nezapomínáme ani na stromy a veřejnou zeleň –
již v rozpočtu na rok 2019 byla navýšena částka na
investice do této oblasti na celých 500.000 Kč. Byl
proveden zdravotní řez lip na náměstí, kde také
došlo k výsadbě 3 nových lip namísto starých nemocných, a mnohdy i nebezpečných, stromů. Proběhla také úprava stromů na koupališti Hájovna,
u kapličky před kdyňským hřbitovem a v Muzeu
příhraničí. K výsadbě nových stromů došlo také
v Dobříkově a na cyklostezce mezi obcí Dobříkov a
Smržovice. Důležité je také třídění odpadů, za které bych vám, občanům, chtěl poděkovat. Kdyně totiž tradičně patří na špici v žebříčku třídění odpadů a věřím, že tomu tak bude i nadále. V této oblasti nás však stále trápí černé skládky a odkládání
odpadů mimo kontejnery - nicméně již pracujeme
na adekvátních opatřeních a činíme kroky k potrestání nepořádníků, kteří naše město znečišťují.
Na jaře byla provedena analýza všech sběrných
míst ve Kdyni i ve spádových obcích, včetně jejich

Vlaky v Loučimi staví 110 let
Uspořádat malou oslavu výročí otevření vla- ný krumpáč na podbíjení pražců) pak předvedl
kové zastávky se rozhodl nově založený spolek autor tohoto článku, který strávil vojenskou zá„Zlatý časy“. V letním odpoledni přivítala jeho kladní službu u zmíněného železničního vojska,
předsedkyně Vladimíra Kacerovská kromě náv- s jehož činností všechny krátce seznámil. Orgaštěvníků, jichž přišlo téměř 80, i hlavního prota- nizátoři nezapomněli na občerstvení v improvigonistu, výpravčího v. v. stanice Pocinovice Vác- zované „nádražní restauraci“ pod širým nebem
lava Mráze ze Smržovic (čp. 27), pro něhož je na dvoře domku u zastávky, zajímavý kvíz,
dráha nejen bývalým zaměstnáním, ale celoži- ukázku koutku ztrát a nálezů anebo nástěnku
votním koníčkem.
Oblečený do uniformy
s červenou čepicí vzpomněl
na své začátky u dráhy v době, kdy vlaky ještě jezdily plné, až do doby, kdy cestujících vozí motoráky na trati
Horažďovice předměstí –
Klatovy – Domažlice jen málo. Část vystoupení věnoval
zajímavostem z historie budování tratě a jejímu uvedení
do provozu 10. října 1888,
zmínil také stavbu krásného
mostu o deseti obloucích
mezi Dobříkovem a Loučimí Pohled na loučimskou zastávku, jejíž 110 let přišlo oslavit hodně
především místních. (zh)
a podrobně se věnoval historii stavby zastávky, která byla původně napláno- s dobovými fotografiemi. Pro mlsné jazýčky
vána víc než kilometr od prvních chalup obce. upekla Zdenka Wiesnerová dort v podobně
Návštěvníkům také připomněl generální obno- vláčku s vagónky, sama pak přišla v dobové univu úseku Domažlice – Janovice v roce 1975, formě průvodčího. Václav Böhm se dostavil
prováděnou železničním vojskem. K současné- v prvorepublikovém oblečení s kufry, k lítosti
mu stavu řekl: „Dneska se hodně vedlejších tratí všech ale nenastoupil do žádného ze dvou proruší, protože nejsou rentabilní. Tuhle trať nikdo jíždějících motoráků. Na závěr oficiální části dorušit nebude, protože je vedená jako objízdná šlo i na písničku Jede jede mašinka, tu zahrál a
v případě výluk na trati Plzeň – Domažlice.“ zazpíval Zdeněk Peroutka, který jednotlivé
Ukázku práce s podbijákem (specielně uprave- vstupy prokládal muzikou.
Zdeněk Huspek

fotodokumentace. Na základě toho jsme přistoupili k výměně některých zvonových kontejnerů ve
vybraných částech města i spádových obcích za
větší, právě aby nedocházelo k odkládání odpadů
mimo sběrné nádoby. Pro některá sběrná místa
hledáme nové, vhodnější, umístění a chceme pracovat na jejich celkové podobě.
Nezapomínáme ani na spádové obce, kde dochází k postupným úpravám na kulturních domech, do kterých často zatéká nebo zde chybí okapy, apod. Nechceme si vlastní nedůsledností nechat ničit městský majetek, proto jsme se ve spádových obcích zaměřili na drobné, ale stěžejní,
úpravy a opravy, které zabrání dalšímu chátrání
objektů, ve kterých kvete kulturní život, který je
pro malé obce skutečně důležitý. O aktuálních či
připravovaných projektech či plánech by se toho
dalo napsat mnohem více, věřím ale, že byste si
mnohé věci raději poslechli osobně, tak jako při
prvních Hovorech se starostou, které se uskutečnily v červnu na kdyňské radnici. I já preferuji spíše osobní kontakt a bližší setkání s občany. Proto
si dovoluji vás pozvat na další osobní setkání –
2. Hovory se starostou, které se uskuteční v září,
pro změnu v odpoledních hodinách v restauraci
na rozhledně Koráb. Bližší termín bude v brzké
době upřesněn. Přeji vám, milí spoluobčané, hezký zbytek léta a těším se na viděnou – ať už na
radnici, kde jsou pro vás dveře vždy otevřené nebo právě na Hovorech se starostou.
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Oslavy v Nové Vsi
Po několika letech jsme v Nové Vsi ob
novili oslavu Dne dětí. Pro děti byla
připravena dobrodružná stezka okolo
Vsi, plná zajímavých úkolů. Devět dis
ciplín bylo rozděleno do několika kate
gorií – zábavné, poznávací, naučné a
úkoly na pohybovou zdatnost. Děti si
tak zaskotačily v klasických soutěžích,
jako je skákání v pytli, hodu kruhů na
cíl nebo v poznávání chutí. Dařilo se
jim ale i v takových hrách, jako byl běh
v obřích holinách nebo přesun lentilek
brčkem z jedné misky do druhé. Mezi
nejtěžší úkoly patřilo poznávání rostlin
a zvířat, ke kterým měly děti přiřadit
i stopy. Za každé splnění úkolu dostaly
děti do startovací kartičky razítko, za
vyplněnou kartičku je v cíli čekala od
měna. Na závěr jsme se, jak už je u nás
skoro tradicí, všichni sešli u kapličky,
abychom si opekli buřtíky.
I přes naše obavy se sešlo více dětí, než
jsme čekali a tak pevně doufáme, že
v příštím roce nás bude zase o něco víc!
Oslavou Dne dětí jsme zároveň přivítali
prázdniny. Tímto bych chtěla poděko
vat všem, kteří se zajištěním dětského
dne vypomohli a také Sboru dobrovol
ných hasičů Nová VesVítovky, kteří při
spěli sponzorským darem.

Šárka Kraftová
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Oslavy 25 let přeshraniční spolupráce
do Všerub a letos putování navazovalo ze Všerub do Kdyně.
Ve Všerubech požehnal
poutníkům páter Przemyslaw Ciupak, který se
poté s pozdravem buen
camino vydal na cestu
spolu s poutníky. Jako
dárek si každý mohl odnést kamen, který měl
připomínat symbolické
břemeno, se kterým se
poutníci dříve na svoji
pouť vydávali. Počasí
připomínalo španělské
Santiago de Compostela,
a proto město Kdyně zaStarostové partnerských obcí Oskar Hamrus (Kdyně), Sepp Kammerme
jistilo několik občerier (Eschlkam) a Václav Bernard (Všeruby), bývalá starostka městyse
zastávek
Všeruby Ludmila Rousová, bývalý starosta města Kdyně Jan Löfflemann stvovacích
a výkonný ředitel Euroregia Kaspar Sammer neopomněli ve svých pro s dostatkem
vody. Trasu taslovech zmínit jedinečnost tohoto partnerství.
ké absolvovali
Svatojakubská cesta opět ožila
členové sboru JSDHO Všeruby, kteří
Ani neuvěřitelně vysoké teploty přesahující 30 byli připraveni v případě potřeby poC neodradily poutníky, kteří 30. června putova- skytnout první pomoc. Ve Kdyni pak
li po Svatojakubské cestě. Koncem roku 2016 poutníci zamířili do kostela sv. Mikuse zrodila v hlavě významného propagátora již- láše, kde se konala česko-německá
ní větve české trasy a východobavorské větvě slavnostní bohoslužba, kterou sloužil
Svatojakubské cesty Josefa Altmanna myšlen- páter Ivan Pavlíček z Klenčí a konceka, že na její zviditelnění a propagaci budou lebrovali kněží Miroslav Kratochvíl ze
probíhat tzv. Svatojakubské dny. Nápad se zre- Kdyně, Przemyslaw Ciupak z Mrákoalizoval hned následující rok, kde během tří- va a Engelbert Ries z Eschlkamu.
denního putování šli společně poutníci z Čech a
Německa z Klatov do Eschlkamu. Už dříve bylo
řečeno, že tato akce nesmí být zapomenuta, a
proto se v loňském roce putovalo z Eschlkamu

25 let společné
přeshraniční spolupráce
Po mši svaté se všichni přesunuli na

kdyňské náměstí, kde probíhaly oslavy 25 let
společné spolupráce městysů Eschlkam, Všeruby a města Kdyně. Právě na náměstí ve Kdyni byla přesně před 25 lety podepsána partnerská dohoda obcí Eschlkam – Všeruby –
Kdyně. V slavnostních projevech bylo připomenuto, že tato spolupráce je velmi ojedinělá
a žádná jiná nedosahuje po celé délce hranice
od Hofu až k Pasovu takovýchto rozměrů. Bylo
zmíněno uspořádání nespočet společných akcí, projektů, jejichž jedním z hlavních iniciátorů byl, je a vždycky bude Josef Altmann
z eschlkamského informačního turistického
centra. Jen sotva lze vyjmenovat všechny, kteří
byli od počátku přítomni a zasloužili se o vznik
tohoto výjimečného partnerství a navázání
mnoho přátelských kontaktů z obou stran hranic. K oslavám samozřejmě nechybělo dobré
jídlo, pití a hudba z Chodska i Bavorska.
Městys Všeruby, foto Marie Homolková

„Tety z Mrákova a Kyčova“ od putování neodradily ani
neuvěřitelně vysoké teploty. Klobouk dolů!

Pro čistý a zdravý Libkov zasadili lípu
V sobotu 1. června se v naší malebné vesničce konalo sportovně zábavné odpoledne pro
děti, které pořádala místní knihovna a členové Spolku pro čistý a zdravý Libkov za podpory členů sboru dobrovolných hasičů. Odpoledne se
na hřišti sešlo více než 60 dětí
s rodiči či prarodiči. Akce byla zahájena zasazením lípy. Ke kořenům stromu byla umístěna
schránka, do které mohli přítomní vložit fotografie nebo jiné
osobní věci. Dále byla do schránky umístěna publikace vydaná
k 640. výročí založení obce Libkov a několik fotografií a novinových článků o akcích v obci. Tatínkové strom usadili a pro děti byly
připraveny malé lopatky, aby
mohly přihodit hlínu k lípě. Obdržely kartičku se svým jménem a
již mohly navštěvovat jednotlivá
připravená stanoviště se soutěžemi a sbírat razítka a bonbony
(případně
balonky),
které

u jednotlivých stanovišť dostávaly. Byly připraveny různé slalomové dráhy, chůze na
chůdách, střelba ze vzduchovky, „tetování“

obtisků na ruce a jízda na koních. Sluníčko se
na všechny přítomné „smálo“ a tak si děti
mohly užít nejen plavbu v nafukovacím člunu
po rybníce, ale i dovádění v hasící pěně. Také
byl připraven malý zábavný fotokoutek.
Za snahu děti na slavnostním ukončení obdržely diplom, čokoládovou medaili a malou
sladkou odměnu. Téměř všichni zúčastnění
se zapojili do společného přetahování lanem. Družstvo tatínků sice posílilo o další
muže, ale nakonec stejně zvítězilo družstvo
maminek a dětí. Posledním bodem odpoledního programu byly závody trakařů rodinných týmů. Tatínkové nebo maminky naložili své děti na trakař vyrobený z deky a vyrazili na krátkou závodní trasu. Nakonec nikdo
neřešil, kdo závod vyhrál, ale všichni si náležitě užili zábavu. Pořadatelé pro děti i dospělé připravili strašidelnou cestu nočním
lesem a tak ti nejsrdnatější dorazili až k rozhledně Svatá Markéta a tam se zapsali do
strašidelné knihy. Děti obdržely odměnu za
odvahu. Poděkování patří všem, kteří odpoledne plné her pro děti připravili.
Milada Černá
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Císařské slavnosti aneb Festival kultury
…divadla, tance a hudby.
Tradiční Císařské slavnosti se letos poprvé konaly v režii městského kulturního
střediska. S ohledem na jiné kulturní akce ve městě a okolí se slavnosti konaly o týden později než bývalo zvykem. Tato kulturní událost byla založena jako připomínka návštěvy císaře Františka I., který dle dobových pramenů do Kdyně zavítal
8. července roku 1812. Pro město to byla sváteční událost. V podobně slavnostním
duchu jsme pojali i letošní ročník vzpomenutí císařova příjezdu. Do našeho města
letos oproti jiným létům zavítal císař František Josef I., aby v rámci slavností vyzdvihl událost, kvůli které kdyňské Císařské slavnosti v roce 2011 vznikly a kterou
každoročně oslavují. Na počest jeho předchůdce Františka I. jsme připravili pestrý
program, který zahrnoval slavnostní přivítání, ukázky historických motocyklů, dragouni z Butlerova regimentu slavnostně stříleli a ochotně nechávali nahlédnout do svého tábora, ve kterém si zájemci mohli vyzkoušet i palné zbraně.
Nechyběl honosný tanec v empírovém stylu, dobová hudba,
divadelní scénky, módní přehlídky plavek, klobouků a secesních šatů. Dámy si mohly obléknout dobové kostýmy a
nechat se vyfotografovat, mnohé využily také doplňky v podobě klobouků a paraplíček. Malí diváci uvítali sokolnické
ukázky a možnost dotknout se dravců a sov, v údivu hleděli
na kejklířské, fakírské a divadelní kousky. Ti nejmenší se
povozili na dřevěném kolotoči na ruční pohon, anebo dobývali středověký hrad dělovými koulemi. Ti větší si lámali
hlavu nad historickými vědomostními kvízy. Program jsme
doplnili o pouťové atrakce, které však kvůli dešti nebyly
všechny přivezeny. Dobovou atmosféru doplňoval jarmark,
který nabídl koření, keramiku, několik druhů šperků, levandulových výrobků, dobrot a nápojů.
Po skončení historické části programu následoval koncert kapely X-Cover, jejíž vystoupení ukončil déšť, a to
v momentě, kdy muzikanti roztančili publikum. Déšť nás
provázel celým dnem, omezil pouťové atrakce a někteří
stánkaři pro špatnou předpověď s omluvou odřekli účast
na slavnostech. I tak ale bylo hlediště stále plné, od začátku
až do konce. Za to jsme jako organizátoři moc rádi. Do programu jsme zahrnuli také výstavy. Od 13 do 19 hodin
mohli zájemci navštívit židovskou synagogu, ve které je až
do konce prázdnin umístěna výstava připomínající osudy

židovských rodin „Zmizelí sousedé“. Sál muzea nabízí do konce prázdnin Příběh
Jany Hruškové aneb průřez tvorby známé regionální malířky. Stálá expozice muzea lákala na exponáty týkající se pravěké, středověké a moderní průmyslové minulosti Kdyňska. V budově „Modré hvězdy“ lidé navštěvovali výstavu Václavy Jandečkové nazvanou Falešné hranice: akce „Kámen“, která připomíná zločiny STB.
Slavnosti jsme připravili ve spolupráci s uměleckou agenturou Gryff, taneční skupinou Arvena, Butlerovým dragounským regimentem, dravce na ukázku přivezl
pan Václav Šporer. Technicky a finančně byly Císařské slavnosti podpořeny městem Kdyně a z dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok
2019“.
Za MKS „Modrá hvězda“, Jana Podskalská
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Prázdniny ve Starci
Přivítání prázdnin ve Starci proběhlo 29.
června. Pobavit se přilo 20 dětí se svými
rodiči a známými. Pro děti bylo připraveno
10 soutěžních úkolů, např. skákání v pytli,
házení míčků na cíl, střelba ze vzduchovky
a další. Každé dítě dostalo sladké ocenění
a ještě něco navíc. Nejvíce se děti vyřádily
na velké nafukovací skluzavce Pojišťovny
Allianz. Další zpestření zábavného odpo
ledne bylo malování na obličej.
O super zábavu se postarali i herci z Dí
vadelního spolku Máj ve Kdyni, Jitka V. a
Honza K. Přivezli si Dětskou odnož Diva
delního spolku Máj  tři šikovné, talentova
né děti  Týnku, Tomáška a Verču. Společ
ně zahráli Popletené pohádky a nechali dě

ti hádat, o kterou pohádku se jedná. Všich
ni přihlížející se upřímně zasmáli, každou
z pěti popletených pohádek poznali a užili
si improvizace těchto divadelníků. Další
akcí byla pouťová zábava v sobotu 27. čer
vence. Zahrála kapela Medy Gang. Obleče
ní při tanci tady propotilo asi 60 lidiček,
každý tanečník si zábavu pořádně užil.
V neděli po obědě si ještě chlapi a kluci za
hráli na hřišti fotbálek s partou fotbalistů
z Prapořišť.
Poděkování patří všem, kteří přiložili
ruku k dílu, i těm, kteří se přišli bavit.
V srpnu nás čeká ukončení prázdnin, v září
se bude péct prase a k tomu pro radost za
hrají tři kapely.
Helena Perlovská
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Skate Contest
Druhý ročník Skate Contest Kdyně se vydařil. Dne 25. května se v kdyňském skateparku konal druhý ročník závodů na rychlých prknech s názvem Skate Contest „O pohár starosty města Kdyně“. Závodilo se ve
třech kategoriích, které byly rozděleny do
několika disciplín. Jako první se představili
závodníci na koloběžkách, kteří předváděli
fantastické triky. Vrcholem této kategorie
byla disciplína best trick, ve které předvedl
doslova husarský kousek závodník Thomas
Searles z Klatov, když dokázal skočit takzvaný backflip. Oceněno však bylo všech 10 závodníků.
Druhou kategorii tvořili závodníci na inline bruslích. Zde se představila, stejně jako
vloni, evropská špička a nebylo překvapením, že stejně jako vloni závod vyhrál mistr
Evropy Martin Krejčíř. Třetí kategorii tvořili
3 disciplíny určené závodníkům na skateboardech. Byly to Best trick, highest ollie a deathrun. Největší radost udělal fanouškům
domácí závodník Filip Sauer, který si odnesl
prvenství v druhé zmíněné disciplíně.
Celým dnem provázeli svou hudbou DJ’s
Pelish a Lucky Luke. Jako zlatý hřeb večera
byl koncert skupin Nondescript a Stix, který
si všichni i přes déšť užili. Za pořadatelský
tým bychom chětli všem závodníkům, divákům, sponzorům a v neposlední řadě těm, co
se na organizaci dne podíleli, poděkovat za
skvělou akci a těšíme se na další ročník.
Lukáš, Kuba a Vojta, pořadatelé

Nadace pro lípu Bronzový Anton Stanček
Využití nadačního příspěvku z veřejné
sbírky.
Stoletá Lípa svobody, rostoucí na Ná
městí ve Kdyni se loňského roku pro
bojovala mezi dvanáctku finalistek
celostátní ankety Strom roku, kterou
sedmnáctým rokem pořádala Nadace
Partnerství pod záštitou ministra ži
votního prostředí. Do této ankety se za
pojili příznivci a posílali své hlasy pro
střednictvím hlasovacích archů a DMS,
kterým touto cestou děkujeme za část
ku 8 162 Kč získanou hlasováním. Část
ka byla poskytnuta Nadací Partnerství,
se sídlem Údolní 33, Brno Městu Kdy
ně na projekty do veřejné zeleně.
Město Kdyně určilo, že finanční částka
bude využita na arboristické ošetření
lípy rostoucí v parku u muzea, jelikož
u této lípy zarostla neodborně prove
dená statická vazba koruny a hrozilo
zlomení jedné z mohutných větví. Pří
pravné práce, jako zpracování popisu a
projektu ošetření stromu, jakož i sa
motné ošetření (zdravotní řez) a pro
vedení nové bezpečnostní vazby lípy,
provedla odborná firma Arboristé
s.r.o., Nový Kramolín 59.
Soňa Spěváková

ME ve stolním tenise v Budapešti skonči
lo pro Antona Stančeka ziskem bronzové
medaile. Začátkem července jsme na kdyňské
radnici s potěšením a s velkým respektem přivítali pana Antona Stančeka, který se v minulých dnech zúčastnil Mistrovství Evropy ve
stolním tenise v maďarské Budapešti v kategorii veteránů, tj. 85+. V silné konkurenci se
mu spolu s kolegou Karlem Ježkem podařilo
ve čtyřhře vybojovat krásné třetí místo a
bronzová medaile z mistrovství tedy putovala
do Kdyně. Ani v jednotlivcích se našemu reprezentantovi nedařilo vůbec špatně, v evropské konkurenci totiž obsadil krásné 8. místo.
Pan Stanček nám kromě zážitků ze samotných
zápasů vyprávěl mimo jiné také o zničené pálce, kterou mu mezi sety zničil jeho soupeř,
když mu při prohlížení po drtivě prohraném
setu upadla na zem. Vyslechli jsme také dramatické povídání o zpáteční cestě, na které
v Brně došlo k technické závadě na vlakové
soupravě, která tak nemohla do Prahy pokračovat s pasažéry. Celá česká výprava, která čítala více než 150 účastníků, proto musela čekat na přistavení náhradní soupravy. Ještě
před odjezdem pana Stančeka do Budapešti
se v MKS Modrá hvězda Kdyně zrodil skvělý
nápad – vybavit pana Stančeka „fandícím“ tričkem, díky kterému ho bude celá Kdyně podporovat i ve stovky kilometrů vzdálené Budapešti. Děkujeme ředitelce MKS Modrá hvězda

Kdyně za skvělý nápad, který jsme rádi podpořili. Účast pana Stančeka na mistrovství
Evropy byla podpořena i samotným městem
Kdyně, které na reprezentaci v Budapešti při-

Na tričko se podepsal každý, kdo mohl, proto
nechybí ani podpisy vedení města a zaměstnan
ců městského úřadu.
spělo finanční dotací. Panu Stančekovi ještě
jednou moc gratulujeme k mimořádnému
úspěchu a děkujeme za perfektní reprezentaci města Kdyně.
Oskar Hamrus, Ing. Věra Říhová

Kdyňsko
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Nad Branišovem
Poutníci se sešli u kapličky nad Branišovem. Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Karla Habsbur
ského nad Branišovem se konala o uplynulé sobotě 20. července. Mši sloužil P. Petr Bednář v tradičním
římském ritu (tzv. tridenstská mše). Ta je sloužena výhradně v latinském jazyce. Jedná se o znamení
jednoty církve. V úvodu mše svaté promluvil pan farář o životě a odkazu blahoslaveného Karla Habs
burského.
Kaple nad Branišovem byla postavena v letech 2008  2010, vysvěcena byla 24. 7. 2010 a od té doby se
zde každoročně v tuto dobu koná mše svatá. Kaple je určena k příležitostnému slavení mše svaté v tra
dičním římském ritu a k šíření úcty k poslednímu českému králi. Karel Habsburský byl rakouský císař,
uherský a český král, který nastupil na trůn uprostřed První větové války a vedle svatého Václava byl je
diný český vládce povýšený ke cti oltáře. Byl prohlášen za blahoslaveného 3. října 2004 papežem, dnes
již svatým, Janem Pavlem II.
Mše svatá byla zakončena rakouskouherskou hymnou „Zachovej nám Hospodine“. Pak ochutnali všich
ni pouťové koláče. Kaple stojí na krásném místě v přírodě u lesa s nádherným výhledem na kopce Šuma
vy, a proto až pojedete okolo, neváhejte, zastavte se a zajděte se ke kapličce podívat. Martina Matějková

Cvičenky v Brnířově

Naše heslo: Pravidelné cvičení život v štěstí promění.
Již od října 2017 cvičíme pravidelně 1x týdně, vždy od září do června, v prostorách
Obecního úřadu v Brnířově. Začínaly jsme 3 cvičenky, dnes je nás už přes 15. Cvičení
je zaměřeno na páteř a klouby, posílení pánevního dna a různé – činky, míčky, oční
cviky... Za pěkného počasí cvičíme v zahradě obecního úřadu.
Tímto chceme poděkovat Obecnímu úřadu v Brnířově za poskytnutí prostor ke cviče
ní a zároveň bych chtěla poděkovat všem cvičenkám za jejich zodpovědný přístup ke
cvičení a popřát jim hodně zdraví a chutě do dalšího cvičení.
Libuše Hynčíková

Univerzita

Závěrečným seminářem v Dešeni
cích uzavřeli po skončení letního
semestru studenti Virtuální uni
verzity 3. věku akademický rok.
Loučimští studenti VU3V se takto
představují plnému sálu.
(zh)
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Víte, že...
l 7. května 2019 uplynulo 250 let

od založení textilní manufaktury ve
Kdyni. Je to pro město velmi vý
znamné jubileum, protože přádel
na měla ve městě dlouholetou tra
dici. I když přádelna ve Kdyni již ně
kolik let nefunguje, přesto se město
Kdyně ve spolupráci s bývalými za
městnanci rozhodlo toto výročí při
pomenout. V září a říjnu 2019 se
v místním Muzeu příhraničí usku
teční výstava o historii kdyňské
přádelny a zpracování česané příze
s fotografiemi. Vernisáž proběhne
ve čtvrtek 5. září od 17.00 hodin.
V sobotu 5. října 2019 se v sokolov
ně ve Kdyni od 20.00 hodin uskuteč
ní „Ples přádelny“. Zahraje kapela
Domažličanka. Součástí plesu bude
10. ročník srazu bývalých zaměs
tnanců, začátek je v 17.30 hodin. Na
sraz je nutné se předem přihlásit
na telefonním čísle 722 613 932.
Občerstvení zajištěno.
(jv)
l V sobotu 8. června v Zahořanech
proběhla okrsková soutěž hasičů.
Úvod odstartoval starosta okrsku
Václav Dolejš a poté slovo předal
starostovi Zahořan Ing. Pavlovi
Vondrovicovi. Zúčastnilo se 19
družstev z přilehlých obcí. Soutěžilo
se celé odpoledne v příjemném pro
středí a hřejivém počasí. Zlato si ve
zly domů ženy Hříchovice, muži
Oprechtice a děti Zahořany A. (hh)
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Hluboká má
prapor
V sobotu 20. července se v Hluboké konaly
oslavy 120 let SDH. Od 11. 00 hodin byla otevřena nově zrekonstruovaná hasičárna, příchozí si prohlédli výstavu kronik od nejstarších po novodobé, fotky, staré
dokumenty a
hasičskou techniku. Ve 12.30
hodin zahájila
jednatelka sboru Jana Vogeltanzová oficiální oslavu. Hlavním bodem bylo žehnání prvního sborového
praporu v historii SDH HLUBOKÁ. Pokračovalo se slavnostním průvodem
po návsi v čele
s novým praporem a položením věnce u pomníku padlých v první světové
válce. Při dechové hudbě Dupalka pochodovaly mažoretky z DDM Nýrsko, hasiči místní
i z okolních sborů i občané průvodem na
koupaliště, kde byly nachystané stany, občerstvení a program.
Po slavnostní schůzi, kde se shrnulo 120 let
existence sboru, požáry, rekonstrukce hasičárny atd., obdrželo několik členů vyznamenání. Následovala ukázka hasičské techniky, a
to z SDH Kdyně a hasičů z Eschlkamu. Odpoledne už si režii převzala Dupalka, která hrála
bravurně i na vodě na voru. Na závěr skupina
Benga Band rozpoutala svými písničkami super atmosféru v areálu hlubockého koupaliště
a nikomu se nechtělo domů.
Petr Drahoňovský

Kdyňsko
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Podpora ze senátu
Důležitá česko-německá iniciativa proti
mezinárodní nákladní dopravě byla založena 22. července v městysi Všeruby. Hraniční přechod Všeruby-Eschlkam je denně
zatěžován průjezdem stovek kamionů. Už
několik let proto Všeruby usilují o snížení
tonáže nákladních vozidel jedoucích přes
krajskou komunikaci z hraničního přechodu Všeruby-Eschlkam na Prapořiště. Záměrem bylo vydání tzv. opatření obecné
povahy od silničního správního úřadu.
Hraniční přechod Všerub – Eschlkam byl
totiž v devadesátých letech otevřen pouze
pro účely osobní nebo tzv. regionální nákladní dopravy. Rozhodně se nepočítalo,
že ho využije dálková mezinárodní tranzitní doprava. Bohužel, Silniční správní
úřad v Domažlicích nakonec kvůli nesouhlasu Dopravní policie ČR opatření obecné povahy nevydal. Ta to zdůvodnila dopravní přetížeností hlavní trasy z Folmavy
přes Babylon.
Situace na hraničním přechodu Všeruby–Eschlkam se ale hodně změnila po vybudování obchvatu příhraničního města
Furth. Kamionová doprava výrazně
zhoustla a významně zatěžuje krajskou silnici ze Všerub do Kdyně. S velkými obavami sledují houstnoucí kamionovou dopravu i v německém Grossaigenu.
Situace se zdramatizuje po zavedení
mýtného na silnicích I. třídy. Mezi tzv. placenými úseky jsou pro vozidla nad 3,5 t zařazeny silnice I/26 a I/20. Alternativní
úseky I/27 (Plzeň-Klatovy) nebo I/22
(Domažlice-Klatovy) směrem na Horažďovice mezi nimi nejsou. Co může s největší
pravděpodobností nastat?

Mladí hasiči se vrací
Po dlouhé přestávce, která byla způsobena ukončením činnosti dlouholetých vedou
cích, bylo oznámeno, že hasiči v Kolovči mají dvě vedoucí se zájmem pracovat s dětmi.
Tím se pomalu obnovila pravidelná setkání a schůzky dětí v hasičské klubovně.
Schůzky se již přes čtvrt roku konají pravidelně každé pondělí od 17 do 18 hodin pro
mladší a od 18 do 19 ho
din pro starší hasiče.
Chodí jak bývalí regis
trovaní, tak i noví zájem
ci. Vedoucí je Kateřina
Němečková a Kamila
Pečtová. Nezbývá, než
popřát tolik úspěchů a
činností jako při před
chozích vedoucích Jany
a Kamily Mrázových,
kterým je nutno podě
kovat za jejich práci.
J. Bartáková,
foto: P. Dolejš

Nákladní auta začnou objíždět placené
trasy, přestože mnohé úseky tzv. pošumavské tangenty (I/22), ale také I/27 vedou centry obcí a měst. Profilem jde spíše
o úseky pro rekreační zážitkovou cestu
s pěknou krajinou, nikoliv pro dálkovou
mezinárodní nákladní dopravu. Navíc
dojde k ohromnému přetížení těchto silnic. Původní dohodu krajů s bývalým ministrem dopravy Ťokem, že mýtné bude
na většině úseků silnic I. třídy vybíráno
v nulové sazbě, nový ministr neakceptuje
kvůli obavě zpochybnění tendru na nový
mýtný systém. Logika věci je neúpro
sná: mýto se na silnicích I. třídy vybí
rat nebude. V opačném případě pak musí být do mýtného systému zařazeny i alternativní úseky. V našem případě tedy
i úseky na silnicích I/27 nebo I/22. Buďto se mýto na silnicích I. třídy vybírat nebude nebo musí být do mýtného systému
zařazeny i alternativní úseky. V našem
případě tedy i úseky na silnicích I/27 nebo I/22.
Situací se zabýval a bude zabývat Senát
ČR prostřednictvím svého podvýboru pro
dopravu a energetiku i samotný výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, jemuž předsedám. Věřím, že česko-německá
iniciativa proti mezinárodní nákladní dopravě může být určitě velmi důležitým
podnětem ke změně dosud avizovaných
postojů ministerstvaVěřím, že česko-německá iniciativa proti mezinárodní nákladní dopravě může být velmi důležitým
podnětem ke změně dosud avizovaných
postojů ministerstva dopravy.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor

Stanětičtí
v Churpfalzparku
Pro dříve narozené hasiče ze Stanětic a
přilehlých obcí byl připraven výlet do
Churpfalzparku v Loiflingu, nedaleko
známého Chamu. Jedná se o dětský zábavný park, kde se i dospělí velice rychle, díky úžasné atmosféře vrátí do dětských let. Ti, kdo se zájezdu zúčastnili,
děti se svými rodiči, nebo prarodiči si
den plný zábavy a smíchu opravdu užili
i díky vydařenému počasí. Zároveň by
všichni chtěli touto cestou poděkovat řidiči autobusu, Miroslavu Pazderovi, který vyšel vstříc všem prosbám pořádajícímu sboru SDH Stanětice.

Hanka Hoffmannová
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V Kolovči jak u indiánů
Oddíl volejbalu Slavoje Koloveč s pionýry, hasiči a městysem, uspořádali 1. června u základní školy DĚTSKÝ DEN s tématem „U indiánů“.
Pořadatelé měli příznačné kostýmy s indiánskými prvky. Probíhaly různé soutěže za odměny, byl tu skákací hrad a občerstvení. Malí hasiči předvedli své umění, podařilo se jim celkem
rychle uhasit maketu hořícího domu z pomalovaných krabic. Poté se nemohli dočkat tradiční
hasební pěny! Bez ní by to nebylo ono. Po pokrytí asfaltového hřiště hasiči ani nestačili odejít a děti v ní začali skákat, válet se, poskakovat
a také ji házet. Počasí se vydařilo, takže mokrým dětem snad ani nebyla zima.
JB, PD

Kolofantí na Křížovém
Ochotníci divadelního spolku Kolofantí během sezony vystoupili s muzikálem Zbývá
příběh náš celkem 10x v kulturním domě v Kolovči a 11x mimo Koloveč. A právě toto je
denácté bylo zvláštní tím, že se v romantickém prostředí rekonstruovaného kostela na
Křížovém vrchu nad Stodem konal pouze koncert všech písní muzikálu s živým dopro
vodem a doprovodným slovem k jednotlivým skladbám. Krásné počasí 1. června přive
dlo do kostela v 15 hodin skoro 80 lidí, kteří museli překonat i terénní nerovnosti ces
tou do poměrně vysokého kopce. Upravené okolí kostela i posezení při občerstvení
mnoho z nich před i po koncertu rádo využilo.
Těchto 21 představení vidělo celkem 3257 diváků. Nejvíce v Domažlicích, a to 404.
Na závěr chci říci, že plánované představení 20. 7. na Bolfánku se organizační chybou
pořadatele, který se velice omlouval, neuskutečnilo. Mnoho lidí se na Kolofanty na Bol
fánku těšilo. To všechny členy DS mrzelo.
J. Bartáková, foto: P. Dolejš
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Mše u sv. Markéty
Poutní mše svatá na vršku nad Libkovem, kde
se nachází rozhledna a kaple svaté Markéty, se
konala 21. července a sloužil ji klatovský kaplan
P. Bystrík Feranec. Kaple svaté Markéty se nachází na rozhraní okresů Domažlice a Klatovy a patří
do farnosti Dlažov. Mše svatá se zde koná vždy
jednou za rok po svátku svaté Markéty. A protože
bylo příznivé počasí, mohli někteří poutníci ještě
vystoupat na rozhlednu, ze které byl krásný výhled do všech světových stran.

Koncert učitelů
V úterý 18. června se v sokolovně ve Kdyni konal koncert učitelů tamní základní umělecké školy. Zazněly skladby klasické i moderní hudby.
Publikum potěšili učitelé hrou na klavír, flétnu,
klarinet, housle, akordeon, tubu a sólový zpěv.
Koncert zakončil ženský pěvecký sbor Cansonetta pod vedením O. Holoubkové a za klavírního
doprovodu paní ředitelky Milady Nejdlové.
Martina Matějková

Loučení se školáky
V Mateřské škole v Koutě na Šumavě se slav
nostně rozloučili z budoucími školáčky. Děti
se moc těšily na klauna Huga, který je měl od
polednem provázet, ale pro poruchu auta se
klaun nedostavil. Bylo nutné vymyslet ná
hradní program. Zaměstnancům mateřské
školy a místním hasičům se vše podařilo. Děti
byly pasovány na školáky, dostaly dárky a ha
siči jim předvedli zásah zdolávání kouřové
clony. Velkým zážitkem bylo „řádění“ v dětské
pěně a následným omýváním vodou z prou
dnic hasičů. Vlastnoručně opečené špekáčky
všem chutnaly. Ředitelka mateřské školy Ha
na Holubová děkuje místním hasičům za
vstřícnost a rychle zajištění náhradního pro
gramu pro děti.
Helena Klimentová

Na jezeře

Kdyňští turisté v krasu

Kdyňští turisté se vydali 3. červencový týden za poznáním krás Moravského krasu a okolí. Během čtyř
denního autobusového výletu navštívili nejen nejznámější a mezi turisty nejatraktivnější Punkevní
jeskyně s propastí Macocha, ale navštívili i několik hradů a zámků a prohlédli si několik moravských
významných míst a měst.
Miroslav FREI

Městys Všeruby byl hrdým garantem
cyklovýletu na Dračí jezero v německém
Furth im Wald. Akce se konala v sobotu 1.
června ve spolupráci s partnerským městysem Eschlkam.
Marie Homolková
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TIC v novém
Od 1. 6. 2019 přešlo Infocentrum města Kdyně do správy městského kulturního střediska, stejně tak jako muzeum a synagoga. Přijali jsme novou zaměsttnankyni Ludmilu Brychovou, kterou řada místních obyvatel zná jako člověka
dlouhá léta činného v kultuře a turistickém ruchu. Z MKS se do prostor infocentra přesunula Eva Cvachovcová, výtvarnice našeho střediska, a to proto, abychom dokázali vykrýt návštěvnickou dobu v čase, kdy jeden zaměstnanec infocentra je s turisty v synagoze či jinde ve městě a mohli se věnovat turistům bez
omezení. Prozatím jsme ponechali dosavadní otevírací dobu, s níž do budoucna
budeme pracovat. Rádi bychom pro turisty i místní připravili takové zázemí a
náplň, aby se otevírací doba, zejména o sezónních víkendech, prodloužila a byla efektivně využita. Letošní rok, podobně jako ten loňský, je pro nás v mnohém
nový, po stránce finanční, technické, personální i organizační. Započali jsme
spolupráci s Muzeem Chodska, připravujeme zajímavé výstavy, workshopy,
apod. Do konce poloviny listopadu jsme přenechali prostor již domluveným akcím, které byly rozjednány s předchozím provozovatelem infocentra (výstava
k výročí Sametové revoluce a nebo výstava věnovaná výročí založení Kdyňských přádelen). V přípravách již nyní je Kdyňský advent, který se z velké části
letos bude odehrávat právě v muzeu a parku. Tyto prostory nám prokazují velmi dobrou službu - jsou totiž komplexním a funkčním areálem a zázemím nejen pro kulturu námi pořádanou. Snažíme se vybavit infocentrum novými materiály, knihami, turistickými suvenýry, vybavujeme se také technicky tak, abychom veškerou skladovou a prodejní agendu vedli moderně, v souladu s propojením s MKS, samozřejmě s ohledem na to, co nám umožní rozpočet pro letošní rok. Pracujeme na nových webových stránkách a již jsme zakoupili software na online prodej vstupenek. Vstupenky v papírové podobě se nově
prodávají výhradně v infocentru, a to každý všední den od 9:00 do 17:00. Otevírací doba pro veřejnost v prostorách kulturního střediska zůstává v obvyklé
dny: pondělí a středa od 9:00-17:00. Stálá expozice muzea zůstane nezměněna, je více než zdařilá, u turistů velmi oblíbená. Budeme ji rozvíjet v souladu s jejím zakladatelským konceptem a vždy, pokud to bude možné, s odborníky a lidmi, kteří se na vzniku muzea podíleli. K několika takovým setkáním již došlo. Například s Mgr. Janou Krausovou, archeoložkou domažlického muzea, jsme konzultovali nedodělávky v expozici, které je potřeba dokončit, připravujeme pracovní listy pro děti, tematické workshopy, kroužky, které povedou místní děti k zájmu o historii města. Navštívil nás také bývalý starosta pan Jan Löffelmann a my si tak mohli zapsat důležité informace o exponátech, stavebních prvcích a vyslechnout zajímavosti z doby tvorby muzea atd. Dále připravujeme vlastní malovanou turistickou mapu městem, turistické okruhy, na které bude možno jít s pracovními listy nebo
s průvodkyní. To vše je hudba, snad blízké budoucnosti a věříme, že se nám tak krásnou náplň podaří plnit co nejrychleji, aby turisté, ale také místní
občané, zažili muzeum jako místo, které vás vtáhne do děje, historie i budoucnosti našeho města a už vás nepustí.
Jana Podskalská, ředitelka MKS

Málotřídka v Pocinovicích

Dětský den v Chodské Lhotě

Základní škola v Pocinovicích se nachází přímo na návsi a
je zapsána ve školském rejstříku jako málotřídní. Součástí
školy je i mateřská škola a školní jídelna. Na škole se v tomto školním roce vzdělávalo 59 žáků a dětí ve školce bylo zapsáno 22.

Další vydařenou akcí byl 1. června Dětský den aneb pohádková procházka,
kterou pořádal ČZS Chodská Lhota ve spolupráci s volejbalisty. Děkujeme
všem, hlavně našim babičkám, které se nebály a převlékly se za různé pohádkové postavičky, aby udělaly radost všem dětem z Chodské Lhoty a okolí. Závěrem se všichni sešli u táboráku v krásném prostředí Lomečku. Děti dostaly
malý dáreček a těšíme se opět začátkem června za rok na shledanou nejen
s Rumcajsem, loupežníkem, vodníkem, čertem, čarodějnicí, Křemílkem a Vochomůrkou a jinými pohádkovými bytostmi, které si to budou užívat společně s dětmi a plnit různé úkoly.
M. Jäger, foto J. Nunvář

V rámci mimoškolních činností nabízela škola dětem pestrou a hojně navštěvovanou nabídku kroužků – taneční, pěvecký, pohybových her, vybíjené, náboženství a angličtiny.
S výsledky práce v kroužcích se pak mohly děti pochlubit
při akcích jako byla vánoční besídka nebo besídka maminkám a při různých soutěžích mezi školami. Jako i v předchozích letech během školního roku pořádala škola ve
spolupráci s obecním úřadem či místními spolky akce pro
děti a veřejnost např. v době adventu to bylo zpívání v kostele a rozsvícení vánočního stromu; maškarní bál, oslavy
dětského dne a vystoupení na setkání seniorů. K oblíbené
aktivitě školáků patřil tradičně i týdenní pobyt na oblíbené
Šumavě – během předchozích 24 let už žáci pobývali na Zadově, Srní a nyní na Nových Hutích.
Mottem práce současných pedagogů je snaha navazovat na
kvalitní práci všech pedagogů, kteří působili na této škole
v minulosti, vždyť počátek vyučování v této budově se datuje už od r. 1894.
ZŠ Pocinovice
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Poděkování
Městys Všeruby se v letošním roce potýká
s nedostatkem zaměstnanců zajišťujících
údržbu veřejných prostranství a obzvláště
údržbu veřejné zeleně. V minulých letech se
o údržbu staralo až 7 sezonních pracovníků.
Každé toto pracovní místo bylo z větší části
podpořeno z fondů EU nebo státních dotací.
Dnes, kdy se situace na trhu práce rapidně
změnila, je téměř nemožné získat jakoukoli
pracovní sílu. V našem domažlickém okrese
je dokonce jedna z nejmenší nezaměstnanosti (2.1 %). „Proto patří díky každému, komu
není lhostejný vzhled obce, ve které žije a
v rámci svých možností udržuje veřejná prostranství ve svém okolí. Zvláště bych chtěl poděkovat TJ Sokol Všeruby a Spolku dobré pohody“, dodává starosta městyse Všeruby.
Městys Všeruby

V Kolovči
lovili ryby
Jarní rybářské závody pro děti i dospělé v Kolovči pořá
dal místní Rybářský spolek v sobotu 29. června 2019 tra
dičně na rybníku „U Holce“. Lovit se mohly tyto ryby:
kapr, amur, tolstolobik a štika. Pořadí u dětí: 1. T. Caiso
vá – 186 cm, 2. P. Krechler – 114 cm, 3. L. Herian – 99 cm.
Pořadí u dospělých: 1. M. Macek – 648 cm, 2. F. Bartoš –
552 cm, 3. Z. Holý ml. – 521 cm.
J. Bartáková, P. Dolejš

Maxovská pouť v upraveném prostředí
V Maxově proběhla poslední červnový víkend
pouť, na kterou přijal pozvání i plzeňský biskup
Tomáš Holub. Sešlo se opět na několik desítek maxovských občanů, starousedlíků, chalupářů a bývalých německých maxovských
rodáků, kteří si každoročně nenechají
ujít společné shledání.
Po ukončení německo-české poutní
mše svaté navštívili poutníci ještě maxovský hřbitov a společně s biskupem
Tomášem Holubem se pomodlili u pamětní desky k uctění památky zesnulých. Poté se odebrali k bývalé hasičské
zbrojnici, kde si mohli opět po roce společně zavzpomínat, popovídat a zazpívat
za doprovodu dechové kapely Chodovanka. Pan starosta nezapomněl poblahopřát k významnému životnímu jubileu panu Josefu Neumeiera, který setkání bývalých maxovských rodáků pravidelně pořádal. Pan Neumeier obdržel z rukou starosty městyse Všeruby dar v podobě do kamene gravírované podobizny maxovského kostela. Pro pokročilý

věk tuto svoji aktivitu předal dál manželům Hildegard a Hans Schlosser. Samozřejmě nemohlo chybět ani občerstvení, o které se výtečně postarali

zaměstnanci ZOD Mrákov. V letošním roce se bohužel z rodinných důvodů nemohl poutě zúčastnit
hrabě Alexandr Graf Schönborn se svojí rodinou.
O to větší bude jistě jejich překvapení, až na pouť

zavítají příští rok. Okolí maxovského kostelíka se
totiž díky terénním úpravám a výsadbě zeleně
změnilo téměř k nepoznání. Společnost COLAS CZ
a. s. spolu s městysem Všeruby a maxovskými obyvateli v týdnu před poutí odvedli skutečně výjimečnou práci, za což oprávněně patří velké díky
(jmenovitě paní Anně Thomové, Martě Řezníčkové, Janě Grebáčové, Julia Becker, manželům Šmejkalovým, Danovi a Magdalénce Prokešovým). Nesmíme zapomenout ani na firmu Lukáše Čermáka,
který se postaral o výsadbu zeleně v okolí maxovskovského kostela a úpravu veřejné zeleně. „Jsme
jen krůček od vysněného cíle. V našem případě
tím posledním pomyslným krůčkem bude odstranění ruiny bývalé fary“, slibuje starosta městyse
Václav Bernard. Jen stěží lze uvěřit, že letos uplyne už 30 let, kdy zmizely ostnaté dráty a hranice
byly znovu otevřeny. A jen stěží by dnes někdo
v dnešní budově kostela hledal onu podobu, která
byla k vidění po otevření hranic. „Jsem rád, že se
do našich příhraničních obcí daří vracet jejich
kouzlo a místům s několika set letou historií jejich
důstojnost“, uzavřel Bernard.
Městys Všeruby
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Iniciativa proti kamionům
Více než dvacítka českých a německých obcí
v okolí hraničního přechodu VšerubyEschl
kam a na trase Plzeň/ Přeštice/ Klatovy/ Kdy
ně bije na poplach.
Neustále přibývající mezinárodní kamionová
doprava a obavy z plánovaného rozšíření mý
ta na silnicích I. tříd nás přinutilo k založení

problému funguje v sousedním Rakousku.
A v Rakousku šli ještě dál. Existují tam totiž
oblasti, kde je vjezd v určité dny a hodiny po
volen jen pro místní a návštěvy tak, aby si
místní mohli odpočinout od neustálého hluku,
prachu a stresu.
Poslední naděje na zavedení nulové sazby mý

uložení sankce řidiči cizí státní příslušnosti
(100% tranzit). I zde se nabízí zcela jednodu
ché řešení. Po neukázněném řidiči, který od
mítne nebo nemá na uhrazení pokuty, požado
vat kauci, nebo mu vozidlo odstavit do doby
uhrazení uložené sankce. Pak bychom nebyli
svědky toho, že řidič jedoucí zcela ukázněně

Českoněmecké občanské iniciativy proti
mezinárodní nákladní dopravě (ČNOIPMND).
Myšlenka na založení občanské iniciativy
v nás neuzrála přes noc. Ve Všerubech a Eschl
kamu bojujeme proti kamionové dopravě už
řadu let. Petici proti mezinárodní kamionové
dopravě jsme podepisovali už v roce 2011 a
v roce 2013 se k nám připojila i obec Prapořiš
tě.
V Plzeňském kraji je rozšíření mýta navrženo
velmi nešťastně. Mezi dvěma placenými úseky
I/26 Plzeň/ Folmava a I/20 Plzeň/ České Bu
dějovice zůstane přesně uprostřed volná ne
zpoplatněná tranzitní cesta na západ po I/27
Plzeň/ Přeštice/ Klatovy a I/22 Klatovy/ Kdy
ně a dále na hraniční přechod Všeruby/ Eschl
kam.
Ministerstvo dopravy nepředpokládá masivní
využívání silnic nižších tříd pro objíždění
zpoplatněných úseků silnic I. tříd (z důvodu
ekonomických, časových atd.).
My jsme však opačného názoru. Stačí se podí
vat na D5. Obce a města ležící na souběžných
silnicích nižších tříd podél D5 jsou doslova ši
kanovány ze strany nákladních automobilů
v tranzitním režimu. Jde o výsměch českému
státu a jeho neschopnosti efektivně využít sys
tému na výběr mýta. Nežli zavedu nějaké
opatření, musím přeci jasně definovat pod
mínky a pojmy.
I proto jsem apeloval při setkání s představite
li MD, KÚ PK, SMO ČR a SÚS PK, aby byly zváže
ny legislativní změny tak, aby byl zákonem
jasně definován pojem TRANZIT, a aby bylo zá
konem jasně definováno, že tranzit na silnice
II. a III. tříd má vjezd zakázán, s výjimkou pou
ze pokud jde o nejkratší cestu do jeho cíle,
místa bydliště nebo sídla firmy. A pro inspiraci
nemusíme chodit daleko. Tento model bez

ta nebo krajního řešení v podobě rozšíření po
čtu zpoplatněných kilometrů (nejen v případě
PK) zhasly poté, co nový ministr dopravy Vla
dimír Kremlík ve svém prohlášení uvedl, že se
ve věci mýta již nic měnit nebude. Do úvahy
nepřichází ani zpoplatnění dalších kilometrů
nad rámec 900,3 km. Jedinou možností, jak
ulehčit městům a obcím podél I/27 a I/22, je
omezení tranzitní dopravy nad 12 t na silnici
II/184 Kdyně/ Všeruby. Pokud by se na této
silnici omezila tranzitní doprava, už by si řidič
jedoucí směr SRN a dále předem rozmýšlel,
jestli se mu vyplatí sjet za Valíkem z D5 na Kla
tovy. Tato místní úprava omezení tranzitní do
pravy nad 12 t by mohla udržet čísla v počtu
projetých kamionů na dnešních hodnotách a
v konečném důsledku by se ulevilo všem měs
tům a obcím podél celé trasy Plzeň/ Přeštice/
Klatovy/ Kdyně/ Všeruby. Nelze donekonečna
stavět ekonomické zájmy dopravců nad zájmy
a bezpečnost občanů. Jak ukázalo období re
konstrukce průtahu II/184, kdy byl tento úsek
po dobu 8 měsíců úplně uzavřen pro veškerou
dopravu, tak k žádnému dopravnímu kolapsu
nedošlo. Naopak mírné snížení provozu bylo
pozorováno i přes město Domažlice. Řidiči se
drželi na dálnici a hlavních tranzitních tra
sách tam, kam ve skutečnosti dálková doprava
patří (§ 3, 4 a 5 zákona 13/1997 Sb. o pozem
ních komunikacích).
S výše popsaným přímo souvisí i vymahatel
nost a případné sankce za porušení místní
úpravy omezení tranzitní dopravy. V tomto
případě jsem apeloval na zpřísnění sankcí za
toto porušení. I zde jsem odkazoval na příklad
Rakouska. Řidič kamionu je profesionál a po
dle toho by se měl také chovat. Prochází pravi
delnými školeními a má být příkladem ostat
ním řidičům. Asi největší problém je v případě

po celém území SRN po překročení státní hra
nice s ČR nasadí přes obec 80 km/h a mimo
obec 100 km/h a při nejbližší příležitosti ote
vře boční okénko a vysype odpadkový koš.
Rozšíření mýta na úseky silnic I. tříd je nekon
cepční krok vlády. To se dá dovodit už jen z to
ho, že vláda nejprve stanovila rozsah, který
měl jasný cíl, vyšachovat bezproblémový,
funkční a velmi spolehlivý mikrovlnný systém.
Dále pak se navzdory analýze rozhodla pro
rozšíření na 900,3 km oproti doporučení spo
lečnosti Deloitt, která navrhovala 474,1 km ja
ko nejvýhodnější variantu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří při
šli v pondělí 22. 7. 2019 v 19 hod. do KD ve
Všerubech podpořit založení ČNOIPMND a
i těm, kteří nám vyslovili a do dnes vyslovují
podporu na dálku.
Obrovský dík patří mé rodině za pomoc a pod
poru co se týče mé práce a aktivit, mým kole
gyním z ÚM Všeruby za pomoc při organizaci
této akce a v neposlední řadě děkuji dobrovol
ným hasičům Všeruby, Hyršov a Großaigen. Je
až neuvěřitelné, co vše se za tak krátkou dobu
podařilo zvládnout.
Do současné chvíle k ČNOIPMND připojilo
podpis více než 700 občanů a podpisy stále
přibývají. Přímou podporu vyslovil senátor
Ing. Vladislav Vilímec, hejtman Plzeňského
kraje Ing. Josef Bernard, náměstek hejtmana
pro oblast dopravy PK Ing. Pavel Čížek, člen
spolkového sněmu MdB Karl Holmeier, člen
parlamentu Dr. Gerhard Hopp, občanská ini
ciativa Furth im Wald, DSO Kdyňsko, MAS Čes
ký les, Euroregion a více než dvacítka starostů
a starostek z obou stran hranice.
Václav Bernard /STAN/, starosta městyse Všeruby,
mluvčí Českoněmecké občanské iniciativy proti
mezinárodní nákladní dopravě
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Kulturní servis
SRPEN
v 17. 8. Koloveč - Přemílání starých bab na
mladá děvčata v Kolovečském mlýně, od
13:00 hodin ve Staré cihelně
v 18. 8. Koloveč, kolovečská pouť
v 24. 8. Mezholezy, pivní slavnosti, zve obec
Mezholezy a SDH od 17:00 hodin
v 25. 8. Kdyně – léto s dechovkou: Domažličanka
v 31. 8. Chodská Lhota, oslava 120 let
trvání SDH Chodská Lhota, slavnostní
mše v kapli sv. Václava ve 13 hod., ve 14
hod. slavnostní průvod od hasičárny na
fotbalové hřiště, kde oslava pokračuje.

ZÁŘÍ
v 6. 9. Kdyně, Nebyla to pátá, byla to devátá,
divadlo, vstupné 320 Kč (MKS, kino)

v 7. 9. Loučim, 4. ročník „Štrapáce za Loučimským džbánkem“ od 13:00 hodin, pěší
trasy 6 a 15 km, cyklo 6, 27 a 50 km, startovné 20 Kč děti zdarma, od 16:00 hodin
zahraje Franta Toman ze Škrchleb (TJ Sokol Loučim)
v 8. 9. Loučim, žehnání nového zvonu v kostele Narození Panny Marie od 14:00 hodin,
sraz na hřišti za farou, zve Římskokatolická farnost Kdyně a obec Loučim
v 14. 9. Kdyně, vzpomínkový večer na Petra
Nováka, park u Muzea příhraničí, 20 hod.
v 14. 9. Kdyně, Psí stopou (PS Jitřenka)
v 15. 9. Kdyně, Hudba v synagogách Plzeňského kraje

v 28. 9. Chodská Lhota, branný závod dětí a
dorostu, prezence od 8:30 hodin do 9:30
hodin. Přesné propozice u Josefa Tvardíka,
pořádá SDH Chodská Lhota, oddíl mladých
hasičů.
v 28. 9. Mrákov, pouťová zábava ve Starém
Klíčově, od 20:00 hodin dechová hudba Vrchovanka
v 28. 9. Chodská Lhota, pouťová zábava
v sokolovně, od 20:00 hodin hraje Míla
Šobr.
v 14. 9. Starec, opékání prasete od 17:00
hodin, zahrají: Biolit Punk Klatovy, Mokrá
čtvrť Blues Rock Plzeň, Strip Dolls Klatovy

v 20. 9. Kdyně, 4. koncert KPH (sokolovna) ŘÍJEN
v 21. 9. Kdyně, World Clean Up Day – ukliď- v 22. 10. Kdyně, koncert skupiny Hradišťan,
me svět, ukliďme Česko, ukliďme Kdyňsko předprodej online na www.ticketart.cz a také
(MKS, Kdyně)
v infocentru denně od 9 do 17 hodin

Žákovský ples

Foto P. Dolejš

Tématem Žákovského plesu Základní školy v Kolovči v květnu
byla čokoláda. Vévodila mu veliká maketa rozbalené čokolády se
jmény vycházejících žáků. Na každém stole nechyběly čokoládky.
Ples pomohl organizovat Klub rodičů při ZŠ Koloveč, učitelé a vycházející žáci. Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Romana Šeterlová. Jako první a zároveň hlavní bod programu bylo
předtančení deváťáků, poté jejich představování. Každý obdržel
béžovou šerpu s nápisem Absolvent 2019 od třídní 1. stupně
Mgr. Jitky Brožovské. Program vyplnily mažoretky ze 3. a 4. třídy,
dvě páťačky se stuhami, dívky Lentilky z 5. B, taneční vystoupení vycházejících dívek a překvapení deváťáků ve 21 hodin. Žáci
tancovali s rodiči, učiteli i s prarodiči. Prodávaly se chuťovky,
preclíky i lístky pro Balíčky štěstí. Občerstvení zajišťovala restaurace, hrála skupina Asfalt. Děti měly vstup zdarma, dospělí
90 Kč. Vše skončilo velice vydařeně ve 22 hod.
J. Bartáková

V Chodské Lhotě to stále žije
V dubnu pořádal obecní úřad v Chodské Lhotě brigádu na zalesňování lesů postižených kůrovcovou kalamitou. Sešlo se na 42 lidí napříč všemi
spolky v obci, myslivci, hasiči, zahrádkáři, fotbalisté. Třetím rokem se podařilo zasadit za jedno dopoledne 3400 stromků. Dohromady za tři roky
bylo již zasazeno přes 9 000 stromků. OÚ děkuje všem za pomoc a těší se na další spolupráci a opět za rok „Zasaď si svůj strom“. M. Jäger, starosta
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Kdyňsko v letních parnech

V neděli 23. června proběhlo na hřišti ve Všerubech přátelské fotbalové
utkání mezi TJ Sokol Všeruby a SpVgg. Eschlkam ,jako tomu bylo přesně
před 30 lety.
Marie Homolková

V neděli 28. července proběhla na Tanaberku tradiční Anenská pouť. Po
mši si poutníci mohli poslechnout koncert dechové hudby Horalky.
Marie Homolková

Červnový Pohádkový les připravovalo celkem 45 organizátorů z PS Safír
Kdyně a v pohádkovém počasí jej navštívilo neuvěřitelných 1300 návštěv
níků.
Pavla Hrubá
Poslední červnový týden si školáci ze Základní školy v Pocinovicích užili na
turistickém pobytu v Nových Hutích na Šumavě. Navštívili mnoho zajíma
vých míst včetně šumavských slatí, sovích voliér a jiných krásných zákoutí.
Zavítali také na Kvildu do jeleních výběhů a probádali expozice v místním
infocentru. Během týdne se soutěžilo ve skupinách či jednotlivcích, např.
v oblíbené stopovačce či noční hře, ale i v úklidu pokojů.
ZŠ Pocinovice

Za teplotně nadprůměrného počasí se v neděli 2. června sešli na Sobenci
dobrovolní hasiči okrsku Pocinovice, aby si poměřili síly v požárním spor
tu, tj. ve štafetě na 4x60 metrů a požárním útoku. Na pozadí modravého
panoráma Šumavy nastoupila po jedné hodině odpolední družstva do
mácí, Libkova, Smržovic, Chodské Lhoty a Pocinovic – dvě posledně jme
nované obce reprezentovaly kromě mužů také ženy.
Zdeněk Huspek

Kdyňský David Nejdl skvěle reprezentoval ČR na mistrovství světa v ry
bářské technice v překrásném městečku St. Niklaus ve Švýcarských Al
pách. Ve svých 14ti letech se dokázal prosadit mezi juniory a obsadil tak
celkově krásné páté místo. Stal se tak 2. nejúspěšnějším závodníkem ČR.
Radka Nejdlová

