ROČNÍK 10 • ČÍSLO 3/2014

Všerubský medvěd
se zlatým štítem

Volební víkend se ve Všerubech nesl
v duchu velkých oslav. Uplynulo totiž přesně
444 let od doby, kdy císař Maxmilián II. privilegiem ze dne 24. května 1570 udělil tehdejšímu Neumarku městská práva.
Toto privilegium je zároveň nejstarší historickou zmínkou o Všerubech. Česky psané privilegium obsahovalo také kresbu městského znaku,
na kterém je zobrazen medvěd ve zlatém štítu
vztyčený na zadních nohách. Ten se stal nedílnou součástí nové vlajky, která byla o víkendu
ve Všerubech slavnostně vysvěcena.
Sobotní program oslav byl zaměřený na sportovní aktivity. Nechyběly zápasy mužů v malé
kopané, exhibiční utkání mladších a starších
žáků SK Kdyně 1920 a žáci ZŠ si ve sportovním
odpoledni zasoutěžili i se svými rodiči. Na
základní škole současně probíhal Den otevřených dveří. Sobotní část oslav zakončil slavnostní večer v nově zrekonstruovaném kulturním
domě, kde k tanci a poslechu hrála hudební skupina „Music“ J. Kolorose z Klatov.

Slavnostní okamžik vysvěcení nové vlajky městyse, které následovalo po mši, se zapsal do dějin
Všerub. Dokončení str. 2
Foto Vlastimil Hálek

Přípravy červencových oslav desetiletého založení východobavorské Svatojakubské cesty, která
vede přes Kdyni do Eschlkamu, přivedly na Kdyňsko představitele i prezidenta Franské
Svatojakubské společnosti. Zleva koordinátorka oslav Jana Dirriglová.
Více str. 9
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Skupinka, která Svatojakubskou cestu přes
Kdyni vyznačila, se vydala podívat až na její
konec. Před Chrámem sv. Jakuba, v Santiagu
de Compostela, v cíli světoznámé poutní cesty,
podal ruku Sylvě Heidlerové sám „sv. Jakub“.

Významný den všerubských dějin

Spousta návštěvníků zavítala před polednem do kostela sv. Archanděla Michaela, kde sloužil mši
svatou pan farář Ciupak z mrákovské farnosti. Starostka Ludmila Rousová uprostřed.
Dokončení ze str. 1
V neděli se Všeruby probudily do krásného, slunného dne bez mráčku a v oslavách se pokračovalo. Slavnostní okamžik vysvěcení nové vlajky městyse se zapsal do dějin Všerub. Po obědě se
dění přesunulo do obecního úřadu, kde proběhl křest knihy regionálního historika Zdeňka
Procházky s názvem Všeruby a Všerubsko. O knihu byl velký zájem, návštěvníci využili přítomnosti autora, který do knih vpisoval věnování. Kniha bude i nadále v prodeji na úřadě městyse.

Stovky traktorů v Brnířově

Poté všichni sešli do přízemních prostor
úřadu, kde byla otevřena stálá expozice
Všerubska. Je rozdělena do tří tematických
částí, první je věnována významným osobnostem, které ve Všerubech působily a zapsaly se
do dějin, např. spisovatelka Božena Němcová,
lékař a spisovatel Georg Leopold Weisel ap.
V prostorách, kde se původně nacházela šatlava, si mohou návštěvníci prohlédnout fotografie z doby železné opony, totality, nechybí
vzpomínka na otevření hranic. Poslední část
expozice je o historii Všerub a okolních vesnic.
Návštěvníci se díky vystaveným exponátům na
chvíli přesunou do doby, kdy se zde pražila
káva, vyráběla keramika nebo obchodovalo
s kořením a tabákem.
Expozice je otevřena ve všední dny v pracovní době úřadu, mimo po předchozí domluvě. Po
celé nedělní odpoledne hrála ve velkém stanu
pod kaštany kapela Dupalka. Děti si na fotbalovém hřišti užívaly nafukovací atrakce a jízdu
na motorkách a čtyřkolkách. Nechyběl ani dětský den se stanovišti, na kterých děti plnily
různé úkoly a za svoji šikovnost a úsilí byly
sladce odměněny. Na parkovišti pod kaštany si
mohli návštěvníci oslav koupit výbornou klobásu, chlazené nápoje, kávu, zmrzlinu, trdelník,
bramborové spirály nebo dobroty z Voňavého
krámku. Podle ohlasů jak místních, tak přespolních, se oslavy vydařily a jsme přesvědčeni, že
splnily záměr, se kterým jsme je pořádali – poukázat na velmi zajímavou historii našeho
městyse a zároveň seznámit účastníky oslav
i s jeho současným rozvojem.
Ing. Ludmila Rousová, starostka

Přijelo o 40 exponátů více než v loňském ročníku a některé byly zvláště unikátní. Pro zajímavost uvádím, že zde bylo 30 značek od různých výrobců, nejvíce zastoupen byl ZETOR – 30 kusů,
pak FENDT – 8 ks a další značky. Velkou radost jsme měli ze čtyř kusů traktorů SVOBODA, které
Brnířov dosud neviděl. Mezi obdivované patřil i nejstarší traktor setkání FORDSON z r. 1924, dále
pak LANZBULDOG z r. 1936, JOHN DEERE z r. 1946 a vzhledově shodný FARMAL, ale i ostatní traktory, které se lišily tvarem, velikostí a stářím. Od prvního setkání mnoho traktorů dostalo
„nový kabát“, což jim ještě přidalo na kráse.
Po celou dobu setkání byla na hrázi rybníka
ukázka nazvaná „Zpracování zemědělských
surovin na vesnici za dob našich babiček“. Zde
byly k vidění různé druhy odstředivek na
mléko, belíky a tlouky, krajáče a banky na
mléko a jiné zajímavé rekvizity. Bylo velmi
zajímavé, jak pamětníci vzpomínali: „to jsme
měli doma také, na tom jsem také dělal, tu
odstředivku jsem musela také točit“. Několikrát za den se rozběhly dvě mlátičky,
o které byl velký zájem mezi návštěvníky.
Jednu poháněl stabilní motor značky LORENZ
– Olomouc a druhou starý traktor EICHER
s řemenicí, přesně jako za starých časů.
Ve 14 hodin se pak rozjely veteráni na svou
spanilou jízdu přes Kdyni a když se vrátily,
začala všemi očekávaná jízda traktorů. Kvůli
rozmoklé louce se jelo letos na kdyňské nádraží a zpět do Brnířova. Po této jízdě byli
odměněni majitelé nejstaršího motocyklu – ČZ
98 rok výroby 1936, auta LAURIN KLEMENT z r. 1924 a traktor FORSON z r. 1924
a odměny si odvezli i dva nejvzdálenější účastníci, z nichž jeden přijel 80 km po ose i s obytnou maringotkou.
Na konci vydařeného dne si pořadatelé konečně vydechli a za bezproblémový průběh celéSokolovnu v Prapořištích zaplnily v neděli 11. května převážně maminky a babičky, aby spoho setkání si všichni zaslouží pochvalu. Na nás
lečně s dětmi oslavily Den matek. Nechyběli ale ani někteří tatínkové, kteří přišli podpořit své
teď čeká dlouhá příprava 4. ročníku setkání staratolesti při jejich vystoupení. Oslavu Dne matek zde pravidelně pořádá místní TJ Sokol ve sporých traktorů a veteránů v Brnířově s termínem
lupráci se základní a mateřskou školou. Děti si pod vedením svých učitelek a pana ředitele při24. 5. 2015.
Za spolek Přátelé starých
pravily jako každým rokem pestrý program. Na oslavě nechybělo ani malé občerstvení a veselá
traktorů Brnířov, hasiče a ženy Mirek Beneš
muzika. Nedělní odpoledne v Prapořišti si užil i pan starosta Jan Löffelmann. Ivana Kramlová

Den matek v Prapořišti
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Stát trestá Kdyni za nepodloženou domněnku

Sto deset milionů korun má vrátit město
Kdyně za administrativní pochybení při
stavbě Centra vodní zábavy. Zástupci města
požádají v souladu s daňovým řádem poskytovatele dotace, v tomto případě Úřad Regionální rady soudržnosti Jihozápad, o prominutí a oprávněně předpokládají, že jim bude
vyhověno. Přesto se radnice proti rozhodnutí
ministerstva financí chce navíc bránit soudní
cestou. Hlavním argumentem je pochybný
postup státních úředníků, kteří administrativní
proces několikrát kontrolovali a několikrát
také schválili.
Interpelace kolem kdyňského bazénu plnily
stránky novin od chvíle, kdy Kdyně získala
pro jeho stavbu evropské peníze. Proč se má
budovat Centrum vodní zábavy právě ve
Kdyni? Na otázku, která měla vzbuzovat
podezření, náleží však překvapivě jednoduchá
odpověď: Protože žádné jiné město tehdy
o prostředky na stavbu bazénu nepožádalo.
„Ono se každému starostovi hned tak nepovede, že může pro své občany vybudovat něco
tak velkého, jako je Centrum vodní zábavy.
Věděli jsme, že se jedná o sledovanou investici a dělali jsme všechno proto, abychom
postupovali v souladu s platnými zákony
a péčí řádného hospodáře. Ovšem to, jako by
úředníky nezajímalo, to zlehčovali. Všechny
příručky a pravidla a smlouvy jsme pečlivě
studovali, postupovali jsme podle nich,
podávali jsme pravidelné monitorovací zprávy. Jakékoli pochybení vylučuji,“ rezolutně
obhajuje práci radnice starosta Jan Löffelmann a dodává, že šokující požadavek
ministerstva na vrácení stamilionové sumy,
přišel elektronicky na Velký pátek, absurdně
se čtrnáctidenní splatností. I s úroky by zcela
neúměrná trestní sankce mohla dosáhnout až
220 milionů korun. Kdyně údajně porušila
rozpočtovou kázeň. Paradoxně tím, že město

Ing. Vladislav Vilímec, místostarosta Kdyně

snížilo náklady na stavbu bazénu o 16 procent.
Přičemž po celou dobu státní orgány stavbu
sledovaly, kontrolovaly a každý krok schvalovaly. Během 36 měsíců proběhlo sedm státních
kontrol a všechny bez závad. Stavbou kdyňského bazénu se zabýval i Úřad pro hospodářskou soutěž, který rovněž neshledal žádné
rozpory.
Na smyšlené porušení rozpočtových pravidel ukázal až nečekaný audit, který se radnici
ohlásil dokonce dva roky po otevření bazénu.
Kritizovaná úspora 16ti procent navíc nepředstavuje z hlediska zákona významné snížení.
Město ke změnám v projektu přistoupilo –
v souladu s tehdy platnou legislativou – na
doporučení projektantů, ve snaze snížit provozní náklady bazénu. Úpravy projektu
následně schválil Úřad Regionální rady soudržnosti Jihozápad, tedy stejná instituce, která

Vážení spoluobčané
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření společenského a vzdělávacího centra
ve Kdyni, které se uskuteční ve čtvrtek dne 26. června 2014 od 15.00 hod. v prostorách
budovy společenského centra.
Součástí nově zrekonstruovaných prostor bývalé administrativní a ubytovací části historické budovy, sloužící před rokem 1989 jako provoz „chemičky“ průmyslového podniku
Elitex Kdyně, je zcela nové zázemí pro městskou knihovnu, dětské centrum a vzdělávací prostory.
Samotná budova pochází původně ze 17. století a byla později zásadně přestavěna. Vlastníkem budovy
před II. světovou válkou byla rodina Augsteinova. Té byl majetek za druhé světové války zabaven v době
persekuce osob židovského původu. Po válce byl přeživším členům rodiny majetek z části vrácen. Po emigraci Karla Augsteina po Únoru 1948 došlo opět k vyvlastnění majetku československým státem. Po listopadu 1989 se Karel Augstein domohl vrácení části svého majetku. Od Karla Augsteina budovu odkoupilo město Kdyně v roce 2008. Město Kdyně zachovalo při rekonstrukci budovy i některé prvky z vnitřního
vybavení této zajímavé stavby, nacházející se na rohu kdyňského náměstí. Samotný příběh této budovy je
velmi zajímavý a dokresluje velmi pohnuté období existence dvou totalitních režimů u nás v minulém století. I z tohoto důvodu je nové využití budovy symbolem polistopadových změn v našem státě i městě.
Projekt společenského a vzdělávacího centra je podpořen z evropských prostředků ROP Jihozápad
a včetně vybavení prostor bude stát 27 milionů Kč.
Ing. Vladislav Vilímec v.r.
Jan Löffelmann v.r.
místostarosta
starosta
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zpracovala inkriminovaný audit. Jednalo se
o dílčí úpravy, které jsou při realizaci tak
velkého projektu běžné. Navzdory tomu trvá
ministerstvo financí na své interpretaci a vyžaduje peníze zpět.
Město údajně pochybilo při zadávání
veřejné zakázky, opakovaně měnilo rozsah
díla a jeho cenu. Radnice se hájí tím, že postupovala podle zákona. Rozdíly mezi nabídkami
byly tak velké, že i po změně rozsahu zakázky
se potvrdila jako nejvýhodnější nabídka
původního vítěze. Vše schválil i tentýž státní
orgán, který nyní, po dvou letech, svoje rozhodnutí mění a rozporuje. Důvodem takto
vysokého finančního trestu je možnost, že by
se snad mohl přihlásit i nějaký jiný dodavatel.
Což je v podstatě nereálná, nepotvrzená
domněnka.
Aktuální výrok proto z pohledu radnice podkopává elementární právní jistotu obecních
samospráv.
„Postavit rozhodnutí na nepotvrzené hypotéze je proti demokratickým principům státu
a s tím se nemohu smířit. Chceme přece žít
v kultivovaném právním prostředí a ne ve
světě hypotéz,“ vysvětluje žalobu Vladislav
Vilímec. Kdyně není jediná, ve stejně zoufalé
situaci je řada českých měst a obcí.
Starosta Jan Löffelmann přirovnává přidělování evropských peněz pastičce na myši:
„Nalákají vás, slibují, vy potom chodíte kolem
dokola, honíte se, stavíte a budujete. A pak to
na vás spadne, v podstatě vůbec nevíte proč.“
Ve prospěch města i Centra vodní zábavy
hovoří také čísla. Návštěvnost bazénu neustále
roste, drtivá většina návštěvníků je mimo
Kdyňských. Akvapark stál celkem 130 milionů
korun, z toho 113 milionů byla evropská dotace. Stavba obdržela hned čtyři na sobě nezávislá prestižní ocenění.
„Postup státu vnímáme jako nedůvěryhodný. Potrestáno má být dobře hospodařící
město, které si v minulosti dokázalo z vlastních prostředků opravit silnice, zafinancovat
čističku odpadních vod a evropské prostředky
využilo ve větší míře až ke stavbě centra vodní
zábavy, které slouží lidem z celého regionu.
Proti rozhodnutí ministerstva se budeme bránit
všemi dostupnými právními prostředky. Pokud
by na straně města kvůli postupu státu došlo ke
škodě, jsme připraveni uplatňovat soudní cestou také její náhradu,“ uvedl k dalším zamýšleným krokům města jeho dlouholetý místostarosta, bývalý poslanec, Vladislav Vilímec.
„Nijak mě netěší soudit se se státem, ale šikanózní postup úředníků začíná být neúnosný.
Působím v politice dvacet čtyři let a to, co mě
v ní drží, je právě vzdor proti byrokracii.“
V případě úspěchu půjde o precedens, který
by mohl pomoci řadě dalších samospráv, jež se
nacházejí v podobné, leckdy bezvýchodné,
Sylva Heidlerová
situaci.

Stavění a hlídání máje v Kolovči

V letošním roce se v Kolovči máj stavěla a hlídala na jiném místě než dříve - na veřejném
prostranství před úřadem městyse Koloveč. Po loňské zkušenosti, kdy došlo k jejímu poražení
už nenechali Kolovečtí nic náhodě a několik kamarádů pod vedením Pavla Krumla ml. zorganizovalo společné stavění a posezení u máje, kterého se zúčastnila řada lidí.
Při dobré hudbě a občerstvení, které zajistila restaurace Šumava, se podařila májka uhlídat
až do ranních hodin. Všichni, kteří se této akce zúčastnili, se shodli na tom, že budou v této nově
založené tradici pokračovat i v příštím roce.
Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč

Informace na www.kdyňsko.cz

Sokolové na Klobouku

První zastávka, osvěžení a rozptýlení.

Padesátka Sokolů z Prapořiště si vyšla na
1. máje za krásného slunného počasí na Klobouk. Po poledni jsme se sešli na nádraží a do
posledního místa zaplnili vlak na Domažlice.
Ze Spáňova jsme už vyrazili po svých směr
Klobouk.
Na Střelnici v Koutě na Šumavě na nás
čekalo první větší osvěžení, ať už v podobě
lahodného pivního moku, točené limonády
nebo chutné zmrzliny. Na své si přišly hlavně
děti, které vyzkoušely prolézačky, skluzavku

a houpačky. Se sportovními výkony neotáleli
ani někteří z jejich rodičů, kteří bez problémů
vyšplhali po tyči nebo udělali ukázkový
výmyk na hrazdě a sklidili tak obdiv přihlížejících. Dále směřovaly naše kroky kolem
kaple U Třech křížů nad Koutem směrem ke
Starci. Procházka lesní pěšinou nás dovedla až
k ohništi u májky ve Starci, kde jsme si opekli vuřty, zahnali žízeň a načerpali nové síly na
poslední dva kilometry, „Příště zas...“
Ivana Kramlová
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Evropské volby
přinesly Kdyňsku
poslance Parlamentu

Již potřetí jsme šli volit do Evropského parlamentu. Tyto volby však u nás nepřitahují
zájem voličů, přestože Evropská unie ovlivňuje výrazně naše životy. V mnohém pozitivně,
někdy ale zbytečně dirigisticky. V situaci, kdy
se přece jen z mnoha zemí zvedá varovný prst
nad dalším směřováním Evropské unie, nad
přílišnou mocí bruselských úředníků, bych očekával opak. Nestalo se tak. Důvody byly
v mnoha debatách i v denním tisku detailně
rozebírány.
Když se podíváme na Kdyňsko, přece jen
volební účast převýšila celostátní i okresní
čísla. I zde však můžeme najít volební okrsky,
kde voličů bylo méně než členů volební komise. Kdyňsko je v posledních letech známo
úspěšností pravicových subjektů, a i evropské
volby potvrdily tento celkový trend. Volby tentokráte dopadly nejlépe pro Koalici TOP
a STAN.
Zde sehrálo rozhodující úlohu zřejmě
jméno Jiřího Pospíšila na jejich kandidátce.
Není mou ambicí v tomto článku hodnotit,
zda jeho politický příběh je více mediálním
výtvorem než reálnou skutečností. V každém
případě v těchto volbách zaujal voliče, byť
tentokráte na jiné kandidátce. Shodou okolností jeho osobní úspěch v evropských volbách přinesl určitý benefit pro náš region.
S největší pravděpodobností jako první
náhradník na kandidátce ODS v říjnových
parlamentních volbách opětovně zasednu do
poslaneckých lavic.
Pro region i okres je samozřejmě výhodou
mít svého poslance. Dnešní politická situace
začíná být totiž nepřehledná. Dominují spíše
mediálně vnucovaná témata než snaha ulehčit
občanům jejich žití. Byl jsem jedním z těch,
kdo nepodepisoval před volbami žádné přísliby
tzv. iniciativě rekonstrukce státu. Ne proto, že
bych se snad rozcházel se snahou o zlepšení
fungování našeho státu. Některé nápady vzešlé
z této iniciativy by ale však vedly spíše
k naprostému zamoření nesmírnými byrokratickými překážkami, a to nebudu a nechci podporovat. Vím, že návrat do Sněmovny nebude
i z tohoto důvodu vůbec jednoduchý. Chci ale
věnovat všechny své síly tomu, abych dokázal úspěšně obhajovat zájmy našeho venkovského regionu i okresu.
Čekají nás teď komunální volby. Ty by měly
být v zorném úhlu většiny voličů. V minulosti
jsme více než čtyři desítky let čekali na příležitost svobodně volit své zástupce, u kterých
očekáváme, že náročnou pozici starostů, místostarostů a obecních zastupitelů zvládnou.
Samozřejmě i nevolit je naše právo.
V takovém případě ale rezignujeme na zodpovědnost, kterou jsme po listopadu 1989 získali. Věřím, že v případě záležitostí, které se
nás bezprostředně dotýkají v městech a obcích,
bude výrazný hlas voličů opět přítomen.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

Zdrávi došli po sedmadvacáté! K domovu patří
obývák

Letošní ročník turistického pochodu
Chodská Bůta se vydařil. V cíli v Lomečku
nad Chodskou Lhotou čekalo na pochodníky
tradičně dobré občerstvení a skvělá kapela
Psanec Kid a spol.
K zajištění celé akce přiložilo ruku k dílu
kolem čtyřiceti pořadatelů, od zapisovatelek,
přes kontrolní stanoviště, občerstvovací stanici na Orlovici až po obsluhy stánků v Lomečku, všem jedno velké díky. Velký dík však
patří samotným účastníkům, kteří i pro letošek
zůstali Chodské Bůtě věrni.
Pro letošek si každý z účastníků mohl na
památku odnést odznak se znakem obce
Chodská Lhota, který nechal pro tuto příležitost vyrobit obecní úřad. To, že se Bůta nechá
absolvovat i na koňském hřbetě, dokázala
Bára Vandrovcová a Andrea Hrabíková a moc
jim to slušelo. Nejstarší účastnicí byla
Františka Abrahámová (roč. 1936), nejstarším
mužem, stejně jako v loňském roce Vojtěch
Kalista (roč. 1931). Oběma předali pořadatele
společně s poslancem parlamentu České
republiky JUDr. Stanislavem Polčákem a starostou obce Františkem Jílkem keramickou
botičku.
Dalšími oceněnými tímto symbolem byli
zasloužilí členové spolku. Marie Pavlíková,
která v letošním roce oslavila osmdesáté páté
narozeniny, Marie Tomanová u příležitosti

sedmdesátých narozenin a stále činný Otto
Pech, místostarosta obce a jeden z hlavních
pořadatelů pochodu, který v loňském prosinci
oslavil pětašedesátku.
Poděkování patří rovněž všem, kteří se
podíleli na výstavbě stánku a pergoly
v zahrádkářském areálu Lomeček. V dnešní
době je každá akce „Z“ (zadarmo!), spíše
kuriozitou, v lepším případě vzácností. Proto
jménem spolku děkuji pánům stavitelům, kterými se stali Rosťa a Radek Štefl, dále Otto
Pech starší, Oto Pech ml., Josef Stuiber,
Miroslav Bayer, Martin Tulačka, František
Šleis, Josef Koutník, Václav Marval, Miroslav Zajíc a Josef Jílek.
Pevně věřím, že jako autoři díla budou
nesmazatelně zapsáni také v zahrádkářské
kronice.
Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem věrným „Bůťákům“ za účast
a pozvat všechny příznivce turistiky, jak pěší,
tak cyklo na další ročník pochodu, který se
bude konat v sobotu 16. 5. 2015.
S vírou abychom opět všichni – Zdrávi
došli!
Milan Zajíc

Potřebujete půjčit
peníze?
Individuální přístup,
solidní jednání.
Řešíme také
úvěry pro firmy,
konsolidace i exekuce
na nemovitostech.
Volejte: 734 200 646

Pondělí až pátek: 9-17 hod.
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Jak připomenout seniorům jejich domov?
Třeba jejich obývákem…
V Domě seniorů Kdyně přišli na to, jak
potěšit obyvatele příjemnými vzpomínkami na
jejich dřívější život. Z bývalé zasedací místnosti vytvořili klasický obývací pokoj s vybavením
podobným tomu, jaké měli senioři ve svých
vlastních obývácích někdejší doby. „V konceptech péče zaměřených na život osob vysokého
věku se klade důraz na vzpomínky a život,
který senioři prožili. Proto vznikl nápad v jinak
moderním Domově vytvořit místnost, která
bude obyvatelům připomínat co nejvíce jejich
obývací pokoje, které měli doma,“ říká ergoterapeutka Adéla Hrušková, která realizaci
obývacího pokoje dostala na starost.
Domov se tak opět přiblíží blíž k domácímu
prostředí, které je pro seniory to nejdůležitější.
Obyvatelé Domova mohou znovu vidět známé
předměty, nábytek a věci, které vyvolávají
vzpomínky. „Zároveň pomáhají si uvědomit
důležitost života každého z přítomných. Ať již
svůj život naši obyvatelé prožili na vesnici
nebo ve městě,“ dodává Adéla Hrušková.
„Uvědomili jsme si, že se sice snažíme o to,
aby byl Domov moderním zařízením se všemi
potřebnými technickými vymoženostmi, ale že
našim obyvatelům může chybět kousek jejich
vlastní historie a vzpomínky. Proto vznikl
obývák,“ říká ředitel Domu seniorů Kdyně
Jakub Žákavec.
Zaměstnanci Domova tak v obýváku vytvořili vlastně místnost vzpomínek, kde snad
každý najde něco „svého“. „Po dvou měsících
přestavby zasedací místnosti vznikl obývák, ve
kterém se nachází sedací souprava s křesly,
obývací stěna, květiny, černobílá televize,
nechybí ani šicí stroj s doplňky a samozřejmě
dobová keramika, dečky, záclony, zkrátka vše
to, co naši obyvatelé doma před lety měli,“
uvedla Adéla Hrušková.
Jaroslav Baďura

Vítání občánků v Pocinovicích

V neděli 13. dubna 2014 byli slavnostně přivítáni občánci Pocinovic narozeni v období od 25. 11.
2011 do 18. 11. 2013. Bylo přivítáno 12 dětí: 7 děvčat a 5 chlapců. Při slavnostním obřadu vystoupily se svým programem děti z MŠ Pocinovice. Rodiče se poté podepsali do pamětní knihy a převzali vzpomínkový dárek, pamětní list a maminky navíc květinu. Slavnostní akt byl završen přípitkem.
Ing. František Rada, starosta

Den matek v Kolovči

I letos připravil městys Koloveč pro své maminky a babičky a jejich partnery společenský podvečer, během kterého nejdříve vystoupily děti z mateřské a základní školy Koloveč, starosta městyse Koloveč popřál přítomným ženám k jejich svátku a předal jim květiny a k dobré náladě přispělo hudební vystoupení pana Václava Žákovce a Anny Volínové, se kterými si všichni s radostí zazpívali známé lidové písničky a také si zatančili.
Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč

Úspěchy v karate

III. kola Krajské ligy mládeže v Hrádku
u Rokycan se zúčastnilo 80 závodníků z 15 oddílů západočeského regionu, kteří soutěžili
v disciplínách KATA (sestavy) KUMITE
(zápas). Mladí karatisté TJ Sokol Kdyně přivezli z tohoto turnaje celkem čtyři medaile.
Medaile z obou disciplín se podařilo získat
starší žákyni Zuzaně Šimáčkové, v kata obsadila 3. místo a v kumite 2. místo. Zlatou medaili
v kumite vybojoval starší žák Petr Sýkora ve
váhové kategorii do 52 kg. Ve stejné věkové
kategorii starších žáků, ale nižší hmotnosti do
45 kg získal Hynek Štefl stříbrnou medaili.
V kata mezi mladšími žáky dosáhli pěkných
výsledků Štěpán Hirschau, který obsadil 5. místo a Tomáš Turek, který skončil na 12. místě.
Zdeněk Kubalík, trenér

Starší žáci Hynek Štefl a Petr Sýkora (zleva)
s medailí a diplomem, které získali v Hrádku.
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Víte, že...


Sdružení obcí Kdyňsko se prezentovalo v Klatovech? V sobotu, 3. května,
jsme zahájili turistickou sezónu v Klatovech
prezentací celého mikroregionu Kdyňsko.
Počasí příliš nepřálo, ale přesto byl zájem
nejen o Kdyni, ale i o celý mikroregion
Kdyňsko, který se v posledních letech dostal
do povědomí nejen turistům a cyklistům.
Oblibu získávají zejména cyklostezky, které
propagujeme pomocí zavedené cykloturistické mapky Kdyňsko a okolí.

Studenti Virtuální univerzity
třetího věku ve Staněticích zakončili další
studijní rok letním semestrem? Studovala se „Historie oděvní kultury II.“.
Závěrečným testem a velkou diskuzí byl
zakončen úspěšně další rok Konzultačního
střediska Zahořany pod místním Obecním
úřadem.

Obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti v Mrákově uspořádaly
v sobotu 26. dubna velmi zdařilé setkání
seniorů? V kulturním domě ve Starém
Klíčově a na setkání seniorů byly pozvané
ženy narozené v roce 1954 a starší a muži
narození v roce 1951 a starší. Účast byla překvapivě vysoká, sešlo se 138 seniorů.
Setkání zahájil pan Josef Janeček, starosta
obce, který krátce seznámil s děním v obci.
Byl připraven kulturní program a občerstvení. Nejdříve své vystoupení předvedly děti
Chodského souboru Mráček a potom děti ze
ZŠ Mrákov. Hrála místní kapela pod vedením Jana Randy. Obec je ráda, že se setkání
povedlo a všichni se těší zase za rok.

Na Zelený čtvrtek kvečeru se
nejen ve Staněticích, Zahořanech,
Oprechticích či v Hříchovicích, ale i všude
tam, kde se tradice velikonočních svátků
dodržují, se rozezněly hlasy drkaček připomínající lidem po vesnici zvony, které
odletěly do Říma? Letos nám příroda
nachystala na tyto svátky, po ránu ještě
chladné, ale jinak slunečné počasí, přesto
pořád aprílové.
„Největší význam v tomto svatém týdnu mají
poslední tři dny. K Zelenému čtvrtku se váže,
podle Kristova příkladu, hostina a středověký obřad umývání nohou starcům. Podle
pověr se jedla zelená strava, hlavně špenát,
zelí nebo hrách, aby byli lidé celý rok zdraví. Poté následuje Velký pátek, kdy se
dodržuje půst. Ten je pak dnem Kristova
ukřižování. V lidových pověrách je spojen
s magickými silami. Měly se otevírat hory,
které vydávaly své poklady. Nemělo se nic
půjčovat, protože půjčená věc by mohla být
očarovaná,“ vysvětlila Hanka Hoffmannová.

Drkáči ze Stanětic.

Vítání občánků ve Lhotě

Mistrovství Evropy
na Korábu
Sjezdové minikáry

„S velkou radostí jsme mezi nás přivítali nové
občánky Anetku Soběhartovou, Jakuba
Jakoubka, Jakuba Altmana, Lukáše Hummela,
Filipa Černého, Adama Kastnera, Jana Osvalda
a Renagi Sama, říká Jana Faiglová, vedoucí
evidence obyvatelstva v Chodské Lhotě, která
při vítání občánků v Chodské Lhotě, vedle nejvyšších představitelů obce. „V roce 2013 se
v naší obci nenarodilo žádné miminko, proto
jsem moc ráda, že do evidence obyvatelstva
v letošním roce mohu dopisovat nové občánky,
“ říká s úsměvem Faiglová. Po uvítacím proslovu starosty obce Františka Jílka následoval
slavnostní přípitek: „Sešli jsme se, abychom
přivítali vaše děťátko – největší dar, jaký jste

kdy mohli dostat - mezi nejmladší občánky naší
obce. Ve svých dětech každý z nás žije dál!
Životy našich dětí jsou pokračováním životů
našich a našich předků.“ Každé z dětí si
vyzkoušelo „obecní kolíbku“, kde bylo také
vyfotografováno místním fotografem Jaroslavem Nunvářem. Jediným nedostatkem byl fakt,
že zasedací místnost není nafukovací a hosté
tohoto slavnostního okamžiku se museli
uskromnit. Proto do budoucna budeme podobné akce pořádat v sokolovně. Velký dík
patří dětem z mateřské školky a jejich učitelkám Petře Černé a Janě Fridrichové za krásné
a roztomilé kulturní vystoupení.
Milan Zajíc

V silně podmračeném nedělním dopoledni
dorazilo téměř 60 účastníků přeshraniční cyklotůry před loučimský kostel Narození Panny
Marie na nedělní bohoslužbu.
Na pořadatelství poutní cesty se podíleli
místní sokolové, kteří brzy ráno sedli na bicykly a vydali se na hraniční přechod Všeruby. Tam
počkali na bavorskou část výpravy, jejíž účastníci přijeli většinou z Eschlkamu, Nových
Kostelů či z přilehlých obcí. První společná
zastávka byla na Tanaberku u kostela sv. Anny,
kde o jeho historii pohovořil domažlický historik Zdeněk Procházka.

Bezpečnost pelotonu zajišťovali na bavorské
straně hasiči z Eschlkamu, na druhé straně hranice pak dobrovolní hasiči ze Všerub a z Loučimi (pocinovskou Avií). Česko-německou mši
svatou sloužil Mons. Miroslav Kratochvíl,
jemuž pořadatelé děkují za její malé pozdržení.
Starostka Loučimi Jana Dirriglová vysvětlila
smysl nedělního dopoledne: „Od 28. do 31.
května se v bavorském Řezně (Regensburgu)
konají 99. katolické dny. V rámci příprav se
pořádají různé akce právě pod heslem „Stavět
mosty s Kristem“ a dnešní je jednou z nich.
Zároveň je připomenutím desátého výročí založení Svatojakubské cesty, která vede naším
regionem.“
Zdeněk Huspek

Bavorští se přijeli pomodlit
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Mistrovství Evropy 25. – 27. 7.
Od pátku 25. 7. do neděle 27. 7. proběhne
na trati na Korábu závod Mistrovství Evropy,
kterého se zúčastní cca 200 závodníků!
Závod Mistrovství Evropy (32. ročník) se
jede v ČR již počtvrté (1994 – Český
Krumlov, 2001 – Český Krumlov, 2008 –
Bozkov u Semil) avšak poprvé na Korábu,
nejkrásnější a nejtechničtější trati všech
známých tratí celé Evropy se představí kompletní evropská špička tohoto sportu ve
Kdyni.
Již v letech 2004 – 2007 a pak po odmlce
v roce 2013 se jel na Korábu závod
Evropského poháru. Loňská účast 77 jezdců
z 6 zemí Evropy byla zatím rekordní účastí
(chyběli jen Lotyši a Španělé).
Letošního závodu ME se zúčastní jezdci
všech 8 členských zemí Evropské federace
sjezdových minikár – FISD (Federation
international Speeddown): Belgie, Francie,
Itálie, Lotyšsko, Německo, Španělsko, Švýcarsko a Česká republika.
Silnice č. 184/ II. bude uzavřena veškerému provozu v sobotu 26. 7. a v neděli 27. 7.
vždy v době 7–20 hodin bez vyjímky. Do uzavřeného úseku bude umožněn vjezd pouze
vozidlům IZS (t.j. Hasiči, Záchranná služba
a Policie).
Již v pátek 25. 7. bude však za plného provozu probíhat příprava trati (instalace plechových dálničních bariér a pneumatik do
zatáček). Na parkovišti u koupaliště Hájovna
bude v době 8–12 a 13–17 hodin probíhat
technická přejímka závodních strojů.
Ve dnech 25. 7. – 27. 7. (pátek – neděle)
bude parkoviště u koupaliště Hájovna vyhrazeno pouze pro účastníky mistrovství Evropy.
Pro všechny návštěvníky koupaliště a případně diváky bude vyhrazeno parkoviště na
příjezdové komunikaci ze Kdyně.
Do uzavřeného prostoru (od odbočky na
Podzámčí) bude umožněn vjezd pouze osobám, kteří v uzavřeném prostoru bydlí, podnikatelům, kteří se prokáží speciální kartičkou pro vjezd do uzavřeného prostoru a osobám ubytovaným v ATC Hájovna a Chatové
osadě Hájovna. Na tuto skutečnost chceme
všechny potencionální návštěvníky a podnikatele upozornit.
Pokud plánujete jakoukoli soukromou
akci, počítejte s objížďkou přes Němčice,
Oprechtice a Nový Dvůr obousměrně.
Vzhledem k počtu závodníků a komplikovanosti organizace této akce nejsou výjimky
ze zákazu vjezdu v uvedené dny (sobota 26. 7.
a neděle 27. 7.) možné a nežádejte je.
Všechny zájemce zveme jako diváky.
Zajištěno bude i občerstvení a hygienické
zázemí přímo na parkovišti.
Vstup na akci je ZDARMA.
Více informací o našem sportu najdete
na www.sejkora.cz

Sousoší ve Lhotě je symbolem života na vesnici

Ať tento symbol povyšuje vesnici a lidi v ní žijící a je dobrou vzpomínkou na dobu, kdy byla vesnice, vesnicí.
Sousoší symbolizující život na vesnici se
zrodilo v květnu před domem paní Venduly
Hrabíkové.
S nápadem přišel její partner Kamil Novak.
„Byla by škoda uříznout kmeny vzrostlých

Plastická mapa Šumavy,
Českého lesa nebo
Plzeňského kraje
k dostání v Turistickém
informačním centru Kdyně

douglasek, které stály před naším domem.
Proto jsem kontaktoval řezbáře Ondřeje
Drábka. Motiv byl jasný – život na vesnici, říká
s úsměvem Kamil Novak.
Řezbář Ondřej Drábek z Choustníku
u Tábora se proto v pátek pustil do díla. „Za-

dání, které představuje vesnický život, je mi
blízké a pro toto místo, jako stvořené. Mužská
ruka s palcem, který směřuje k sousoší a pod ní
hodiny, které symbolizují, jak ten čas letí. Další
dvě sochy jsou matka s dítětem. Matka hází
dítěti míč, jako hra a mateřská láska, dítě sedící
na nočníku s úsměvem ve tváři a štěstím
v srdci. Poslední souchou je znak obce
Chodská Lhota, který je vyřezán podle originálu.“ Takto popsal řezbář Ondřej Drábek svoje
dílo, přesně podle nápadu Kamila Novaka.
Ondřej Drábek zanechal v Chodské Lhotě
krásný kus svého výtvarného a řezbářského
umění. S tvorbou a díly pana Drábka se můžete seznámit na webu www.rezbar-ondrej.ic.cz.
Loutky, betlémy, sochy, šachy, dekorativní
předměty na míru, tím vším se muže pochlubit
tento sympatický a šikovný mladý muž.
Na závěr nemohu nevzpomenout toho, kdo
stromy sázel. Hudebník a učitel hudby Jan
Mráz (po chalupě Pastejřík) by měl jistě radost
s námi. Vendule Hrabíkové a Kamilu Novakovi
patří poděkování za výborný nápad a panu řezbáři za skvělou práci, která bez daru od Boha
není proveditelná.
Jen více takových nápadů, říká spokojený
starosta obce František Jílek, ať tento symbol
povyšuje vesnici a lidi v ní žijící a je dobrou
vzpomínkou na dobu, kdy byla vesnice, vesnicí.
Milan Zajíc

Taj e m n á z e m ě C au x

LEVNÉ NÁKUPY
A
VAŠE ZDRAVÍ??
ve KDYNI?
ANO

VIOLKA
ZDRAVÁ VÝŽIVA
•
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
•
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
•
LÉČITEL, RADY PRO VÁS
•
DĚTSKÝ KOUTEK
KDE: VEDLE FOTOGRAFA

Znáte zemi Caux? Je to země lidí, kteří jsou léčitelé a velcí znalci bylinek, však se jejich jména
velmi podobají rostlinkám. Vládl zde dobrý král Měděnec, ale jednoho dne onemocněl a trůn obsadil zlý Rulík Zlomocný a jeho pomocníci.
A proto se naše skupina vydala na záchrannou misi, pomoci malé Břečťance najít lék pro krále
Měděnce. Nejdříve jsme museli najít Betli, což je vzácný drahý kámen, na ochranu před protivníky.
Po úspěšném rozšifrování tajných zaklínadel si každý musel vyrobit amulet proti nákaze i chránící
jako protijed. Pak už nám nezbývalo než se dát na cestu plnou nástrah. Napadly nás obludy, kterým jsme šťastně unikli. V Podlesí, kudy vedla stezka prorostlá kořeny stromů, bychom bez
vzájemné pomoci jeden druhému nedošli dál. Potom nás čekala vysilující cesta hustým černým
lesem. Nebylo zde vidět na krok, ale dokázali jsme dojít beze ztrát až na konec lesa. Večer v bezpečí byl plný her a radovánek. Sice nás vyrušila jedna příšera, ale ti nejodvážnější si s ní rychle
poradili i když se pohybovala hbitě. Druhý den jsme přeplavili jezero a dostali se na místo, kde
rostly bylinky na lék pro uzdravení krále Měděnce. Po nasbírání léčivek a uvaření lektvaru
záchranná mise skončila. Král se uzdravil a opět začal vládnout.
Za PS Kolo Koloveč Hergetová a Jankůjová
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Co se děje v infocentru

Kdyňsko, jako součást Středního Pošumaví,
se letos poprvé vydalo prezentovat krásy
a turistické možnosti našeho regionu na veletrh
cestovního ruchu Holiday world v pražských
Holešovicích.
Kdyňsko se veletrhu zúčastnilo pod křídly
Plzeňského kraje a prezentovalo se tak v rámci
společného stánku, jehož vzhled byl inspirován
jak jinak než samotným pivovarnictvím.
Plzeňské pivo však netvořilo jen pomyslnou
symboliku kraje, ale návštěvníci veletrhu jej na
stánku mohli samozřejmě i ochutnat a věřte, že
odolal opravdu málokdo.
Přestože je Kdyňsko poměrně malým regionem, bylo až překvapivé, kolik návštěvníků
veletrhu se u stánku s úsměvem zastavovalo
a vzpomínalo právě na návštěvu Kdyňska
a jeho přírodní i kulturní krásy, které kdysi
osobně navštívili. Mnozí návštěvníci se u stánku zastavovali s prosbou o radu, mapu či propagační materiály, neboť se do Kdyně a jejího
okolí v letošním roce teprve chystají. V tomto
případě se nejčastěji jednalo o rodiny s dětmi,
které „u nás“ plánují cykloturistickou dovole-

Samotné Kdyňsko pak na veletrhu prezentovala Ivana Dubská a Věra Říhová ze společnosti
AgAkcent, která provozuje Turistické informační centrum ve Kdyni.

nou, což svědčí o faktu, že Kdyňsko je mezi turisty známou, oblíbenou a vyhledávanou destinací
cestovního ruchu, zvláště v případě aktivní dovolené.
Mapky, propagační materiály, informace a rady byly v Praze rozdány ve skutečně hojném počtu
a nyní již nezbývá nic jiného, než vyčkat příchodu turistické sezóny.
Věra Říhová

Látkové sochy v sále Muzea příhraničí

Ve čtvrtek, 19. června v 17 hodin zahájíme vernisáží zajímavou výstavu s názvem
„Látkové sochy“. Budete mít jedinečnou možnost zhlédnout sochy ze sádrových odlitků, které jsou dále zdobeny za pomocí tužidla POWERTEX. Práce s Powertexem je
velmi tvořivá, můžete v ní recyklovat staré předměty, kterým dáte nový kabát a je velmi
oblíbená ve světě. Výstava potvrvá až do 10. srpna 2014.

Prezident Svatojakubské cesty ve Kdyni

Přeshraniční setkání v duchu přípravy oslav desetiletého založení východobavorské
Svatojakubské cesty v Eschlkamu dne 26. července 2014.
V dubnu proběhlo v sousedním Eschlkamu jednání představitelů městyse s prezidentem Franské
Svatojakubské společnosti, panem Joachimem Rühlem, s iniciátorem východobavorské
Svatojakubské cesty panem Dr. Hansem Kolbingerem a panem Haymo Richterem. Jednání se
zúčastnili také zástupce Institutu pro Katolické vzdělávání v Chamu pan Michael Neuberger, pan
farář z Eschlkamu Engelbert Ries, pan starosta Eschlkamu Josef Kammermeier, turistický průvodce pan Josef Altmann a paní Jana Dirriglová, starostka z Loučimi a koordinátorka akce.
Východobavorská Svatojakubská cesta je dlouhá 2 825 km a vede z hraničního přechodu
Eschlkam/Všeruby do Donauwörth a potom dále přes Švýcarsko až do Španělska do Santiago
de Compostela. Na české straně navazuje na tuto cestu jižní varianta české Svatojakubské cesty,
která vede v délce 220 km z Prahy, přes Kdyni až na hraniční přechod Všeruby/Eschlkam.
Hlavním cílem jednání bylo sestavit program pro nadcházející velkolepé oslavy na počest
10. výročí existence východobavorské Svatojakubské cesty, která se bude konat ve spolupráci českých partnerů – městyse Všeruby a města Kdyně v sobotu 26. července v Eschlkamu.
Zástupci německé strany společně proto také navštívili Obecní úřad ve Všerubech, kde je přivítala starostka Ludmila Rousová a paní Ivana Kramlová. Hosty poté uvítal v informačním středisku a na radnici ve Kdyni starosta Jan Löffelmann, který též ocenil význam Svatojakubské cesty.
Za přítomnosti paní Ivany Dubské a pana Vlastimila Hálka ze společnosti AgAkcent si bylo
možno s bavorskými hosty vyměnit spoustu zajímavých zkušeností a informací.
Výsledkem česko-německého jednání je program oslav 10. výroční založení východobavorské
Svatojakubské cesty, který začne v 11 hodin u kostela Sv. Mikuláše ve Kdyni, kde se setkají čeští
a bavorští poutníci. V 11:30 hodin se společně vydají po Svatojakubské cestě přes Ráj, Tannaberg
až do Všerub ke kostelu Sv. Michala. O významu této akce svědčí i účast pana biskupa
Radkovského z Plzně a za německou stranu pana Generálního vikáře Michala Fuchse a pana
ministra Helmuta Brunnera. Poutníci budou za částečného doprovodu nejvýznamnějších církevních, státních a obecních představitelů pokračovat po trase Svatojakubské cesty až do Eschlkamu.
V 18:00 hodin proběhne poutní bohoslužba v kostele Sv. Jakuba v Eschlkamu a poté od 19:30 bude
v místní škole otevřena výstava s obrázky česko-bavorské Svatojakubské cesty „Od Vltavy
k Dunaji“. Všichni jsou zváni!
Jana Dirriglová
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Přednáškou O Gruzii v sále Muzea
příhraničí ve Kdyni jsme zakončili
další cyklus přednášek, který je velmi
oblíbený a navštěvovaný a od ledna až
do dubna 2015 připravujeme další
cestopisné přednášky, které opět budou zajímavé a poučné.

Zahájili jsme sezónu

V sobotu, 10. května jsme přivítali turistickou sezónu na Kdyňsku tradiční cyklovyjížďkou NA KOLE Z ČECH DO BAVOR.
Tentokrát se startovalo ve Všerubech a končilo v promenádní části Dračího jezera na
německé straně hranice. Sportovní podnik tedy
letos skutečně dostál svému názvu a účastníci
navštívili bavorské sousedy. Po příznivých
zkušenostech z loňského ročníku jsme na program zařadili i pěší trasu, kterou se rozhodlo
zdolat téměř 30 účastníků. Cyklotrasa byla opět
rozdělena na kratší v délce 23 km a delší
v délce 48 km. Na kratší trasu se vydalo
68 cyklistů, na delší 32 zdatnějších odvážlivců.
Cyklistů z Bavorska vyjelo 65. V cíli byly připraveny stánky s občerstvením.

Dobrovolné práce
žen ze Kdyně

Dovolte mi, abych Vás seznámila s dobrovolnou prací žen ze Kdyně. Jsou to převážně
seniorky, které jsou zvyklé ještě ze starých dob
na práci, za kterou se neplatí. Na to bych chtěla poukázat, protože dneska se s tím už bohužel
setkáváme jen málokde.
Máme ve Kdyni také krásné Muzeum příhraničí, kde se pořádají vernisáže, výstavy různého typu, no a u toho všeho jsou naše ženy.
Pomáhají instalovat i bourat různé druhy
výstav. Ony jsou plné elánu, mají pocit, že jsou
ještě užitečné, že nepatří do starého železa, tak
jsou všude vidět.
Máme hezkou spolupráci s pionýrskou skupinou Jitřenka, i tam jsme velmi aktivní,
Například ve středu 14. května byl květinový
den, dostaly jsme 750 kusů kytiček měsíčku
lékařského na podporu výzkumu rakoviny plic.
Postavily jsme 8 hlídek na prodej těchto kytiček. Naše město má 4 000 obyvatel a ty kytičky
jsme měly prodané do 11 hodin. Jedna stála
20 Kč, tak si myslím, že jsme odvedly kus
pořádné práce. Hlavně zasloužené.
Ženy, nebojte se vystrkovat růžky, ukažme
mladé generaci, že za každou práci nemusíme
natahovat ruku, ale že nám stačí hezké slovo
a díky za dobře vykonanou práci. Snad to ti
mladí lidé, co se na nás dívají, pochopí.
Božena Svobodová

Nová zeleň v Nové Vsi

Další etapa ozelenění obce proběhla za budovou obecního úřadu, v parku, u klubovny mládeže. Před více než dvaceti lety zde místní občané zasadili mladé smrky. Dnes z nich vyrostly obrovské jehličnany, které na první pohled byly krásné, ale prostudováním z blízka usychaly. Ukázalo
se, že jsou uvnitř duté a nahnilé. Začaly být nebezpečné pro své okolí, protože kolem nich si hrály
a běhaly děti, v jejich blízkosti se pořádala taneční pouťová zábava a i dětská soutěžní odpoledne. Rozhodlo se tedy o jejich pokácení a následné vysázení nových mladých stromků. Bylo
vyhlášeno výběrové řízení, jehož podmínkou bylo vykácení stromů, likvidace i drobných větví,
pařezů, vyčnívajících kořenů a celková úprava parku. Vítěz výběrového řízení se úkolu zhostil
opravdu dokonale a v poměrně krátkém čase park krásně upravil. Zastupitelé obce po konzultaci s ochranáři přírody pak vysázeli nové stromy, které se do obce více hodí: jednu lípu a dva bílé
hlohy. Určitě se s pokácením a vysázením nových stromů neztotožnili všichni občané obce, ale
nebezpečné stromy nemohla obec nadále nechat růst bez povšimnutí. Jejich obnovou obec zajistila další pěkný zelený koutek, třeba pro klidné posezení.
Dana Sajlerová

B enefiční koncert

...na podporu obnovy barokních varhan.
V kdyňském kostele se uskutečnil druhý
benefiční koncert na podporu obnovy barokních varhan. Mladí konzervatoristé Bára
Balounová a Josef Štefan za doprovodu přátel
z Pražské konzervatoře Markéty Sinkulové
a Marka Kozáka předvedli určitě to nejlepší,
co mají v repertoáru. Sólová vystoupení obou
mladých zpěváků uvedla v obdiv jistě každého
přítomného posluchače. Možná málokdo tušil,
že Bára Balounová byla autorkou nápadu
i organizátorkou celého večera. Právě ona si
prosadila i datum konání, den svých dvacátých
narozenin. Lavice kostela se zaplnily, stejně
jako připravená kasička na příspěvky. Vybraná
částka byla úctyhodná 12.250,- Kč, ale její
hodnotu snad ještě zvyšuje projevený zájem

mladých lidí o záchranu významné kdyňské
památky. Pan Marek Kozák na varhany sám
hraje a myšlenkou opravy zdejšího nástroje byl
velmi nadšen.
Znám hodně mladých lidí, kteří netrpělivě
čekají na den svých 20. narozenin s očekáváním jaký dárek od svých rodičů a přátel
dostanou. V případě Barunky tomu bylo naopak. Rozhodla se v den svých narozenin sama
obdarovávat a děkovat. Obdarovala všechny
posluchače krásným zpěvem a podpořila opravu varhan. Je zřejmé, že tak chtěla poděkovat
svým rodičům, ale za své nadání nejen jim…
Celková doposud vybraná částka je 31.586,Kč. Všechny příjmy fondu se evidují na
http://www.farnostkdyne.8u.cz/fond-varhany/.
Ludmila Brychová
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Bořicčátka bez vody

Druhou májovou sobotu se konala hasičská
soutěž pátého okrsku v Bořicích.
Zúčastnily se družstva mužů, žen a dětí. Po
zahájení soutěže starostou okrsku, Václavem
Dolejšem a organizátorů SDH Bořice, krátce
promluvil i starosta Zahořan Miroslav
Jandečka, aby popřál soutěžícím mnoho dobrých výkonů. Poté se připravila všechna družstva na štafety, následovaly útoky. Vyvrcholením
soutěže byly útoky mužů, kde o umístění rozhodují setiny vteřin a někdy i štěstí.
Odpoledne rozhodčí vyhlásili konečné pořadí. První místa si odnesli muži z Bořic B, ženy
z Oprechtic, děti bez vody Bořice str., děti
s vodou Oprechtice str. Po zakončení soutěže
starostou okrsku Václavem Dolejšem byla ve
stanu volná zábava s hudbou.
Hanka Hoffmannová

Nejmladší a roztomilé soutěžící družstvo dětí
bylo z Bořic.

Slavní „Kdyňáci“

Oldřich Engel.

Zdeněk Šmíd.

Dnes si řekneme něco o dvou osobnostech,
které se proslavily svojí výjimečnou činností.
Prvním z nich je Oldřich Engel ml. Jeho otec
Oldřich Engel st. pocházel z „barvírny
u Engelů“ ve Staré Kdyni čp. 161. Byl bratrem
barvíře Josefa Engela. Za prací se přestěhoval
až do Chomutova, kde se mu 15. prosince 1928
narodil syn Oldřich. Pracoval jako kovář ve
výtopně ČSD. Byl významným sokolským
činovníkem. Svůj volný čas věnoval se svojí
ženou sokolské práci a výchově mládeže. Svého
syna Oldřicha i dceru Zdenu vedl aktivně k tělovýchově. Jeho činnost však překazila, tak jako
většině Čechů, Mnichovská dohoda, která
donutila české obyvatelstvo k odchodu z pohraničí. Engelovi se usadili ve Starci u Kdyně. Po
skončení 2. světové války se vrátili do původního chomutovského bydliště. Osmnáctiletý
Oldřich začal studovat na místní průmyslové
škole. Po jejím absolvování v r. 1949 vystudoval České vysoké učení technické v Praze.
S titulem inženýra nastoupil do zaměstnání ve
Válcovnách trub. V letech 1953 -59 vykonával
vojenskou základní službu v ATK a Dukle. Po
odchodu do civilu pracoval v podniku Ferrona.
Absolvoval rovněž dálkové studium specializované na zahraniční obchod pro pozdější práci
v zahraničí. V r. 1963 byl vyslán podnikem

Ferrona jako delegát na obchodní oddělení konzulátu ČSSR v brazilském Sao Paulu. Později
po opětovném vyslání do Sao Paula působil
jako obchodní atašé. Od r. 1988 žil v horském
Kalku, kde pobýval na letním bytě po svém
odchodu do důchodu. Setkal se i s mistrem
sportu Brazílie, slavným fotbalistou Pelém.
Vraťme se ale k jeho sportovní činnosti.
Začal v Chomutově jako reprezentant Sokola –
Hutě v kladivářském kruhu. Pro jeho růst ve
svém oblíbeném hodu kladivem neměl
potřebné podmínky a tak našel podporu u atletického oddílu Spartak Ústí nad Labem. Zde se
začal jeho sportovní výkon zvyšovat. Když v
létech 1949 – 53 studoval na Českém učení
technickém, hájil sportovní barvy atletů Rudé
hvězdy Praha, následně pak ATK i Dukly, což
byla součást výkonu jeho vojenské základní
služby. V r. 1956 opět přestoupil do Spartaku
Ústí nad Labem na tři úspěšné sezóny. Poprvé
se v ústeckém dresu představil při zimních
závodech, kde hodil kladivem 53,01 m. Při
oddílových závodech v Ústí nad Labem
v r. 1956 zaznamenal československý rekord
61,66 m. V r. 1957 byl za výkon 56,25 m třetí
na mistrovství Československa a startoval
i v mezinárodních závodech v polském
Krakově. V r. 1959 přestoupil z Ústí nad La-

bem do Dynama Praha, kde r. 1961 svojí sportovní činnost ukončil. Za svou kariéru nastoupil celkem v sedmi mezistátních utkáních. Jeho
československý rekord z r. 1956 byl překonán
až v r. 2005 Liborem Maškem, který dohodil na
značku 64,58m. Rekord Oldřicha Engela byl
překonán až po neuvěřitelných devětačtyřiceti
létech! Držitel titulu „Mistr sportu“, podloženého zmíněného kladivářským rekordem
zemřel v nemocnici v Ústí nad Labem 3. května 2010.
Druhým rodákem je spisovatel Zdeněk
Šmíd. Narodil se 17. května 1937 ve Kdyni
v domě čp. 149 v dnešní Klatovské ul. Starý
Šmídovic dům už nestojí. Na jeho místě je
postaven nový a zázemí v něm má Autoškola.
Po základní škole vystudoval gymnázium
v Domažlicích (1955), ruštinu na pedagogické
škole v Plzni (1958) a dějepis a český jazyk na
Karlově univerzitě v Praze (1972). Pracoval
jako učitel a redaktor. Většinu svého života žil
v Karlových Varech a později v Praze. Psal
knihy o vodáctví, cestopisy a humoristické
prózy. Napsal mimo jiné vodáckou trilogii Proč
bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro
Ofélii (1979). Podle této knihy byl natočen
i televizní seriál „Proč bychom se netopili“
z r. 2009. Na vodáckou trilogii navázal volně
Zdeněk Šmíd cestopisy z cest po Skandinávii:
Za písní severu aneb Proč bychom se neztratili
(2000) a Dlouhé noci Vikingů aneb vraťte nám
rabiáty, z Afriky vznikly: Bubny Berberů aneb
Proč bychom se nesušili (2001). Z návštěvy
amerického kontinentu napsal knihy: Jak se
mají Mayové aneb Proč bychom se neděsili
a Starci na Aljašce aneb Proč bychom se
nezmrazili (2000).
Zdeněk Šmíd se také věnoval české mytologii a dějinám – Jak jsme se nedali aneb
Kapitoly z dějin národního úpění (2002), nebo
Strašidla a krásné panny (1983).
Jeho život se uzavřel při šnorchlování na
Seychelách. Zemřel na infarkt myokardu
9. dubna 2011 ve věku třiasedmdesáti let.
Rudolf Šlajer

Mráček oslavil čtvrtstoletí

25. výročí založení
dětského souboru Mráček

Oslavy se konaly v neděli 11. května 2014
od 15 hodin v kulturním domě v Mrákově.
V bohatém kulturním programu vystoupili
současní i bývalí členové souboru. Velmi
pěkné bylo i vystoupení zakládajících členů,
kteří zazpívali se svými malými dětmi.
Obrovský dík patří hlavně paní Marii
Johánkové, která Mráček po celou dobu
vede, a paní Jitce Růžkové a paní Anně
Bayerové, které jí s Mráčkem pomáhají.
H. Duffková
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V Bavo rsku nic podobného nemají

Společné foto místních dobrovolných hasičů a jejich bavorských kolegů. V popředí Václav Ponocný
a starostka Loučimi Jana Dirriglová.
(zh)

V sobotu 10. května uspořádali loučimští
dobrovolní hasiči soutěž v požárním sportu
pocinovského okrsku č. 10.
Zúčastnili se jí kromě domácích také sbory
Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova a Smržovic,
se svým hasičským autem přijeli také dobrovolní hasiči družebního Vorderbuchbergu ze sousedního Bavorska. Odpolední program obohatilo i vystoupení nejmenších hasičů mateřské
školy a družstva žen z Pocinovic a předvedení
historické stříkačky tažené traktorovým veteránem.
První disciplínou byla štafeta na 4x100
metrů, kterou absolvovali hasiči Pocinovic,
Chodské Lhoty, Loučimi a Libkova a v tomto
pořadí se také umístili. Výkonnost sborů
v požárním útoku je v posledních letech daná
velikostí obcí, protože přesně ve stejném pořadí skončila družstva do 35 let i nad 35 let,
pouze kromě Libkova, který takové složení
družstva zatím nemá. Smržovičtí vystoupili
mimo soutěž se svojí renovovanou stříkačkou
PS 8 z roku 1958.
Místní hasiči v loňském roce uzavřeli přátelství se svými kolegy z bavorského Vorderbuchbergu a ti přijeli na soutěž se svým hasič-

ským vozem, aby předvedli zásah pomocí vody
ze své nové stříkačky, jejíhož posvěcení se loni
v září loučimští zúčastnili. Na rozdíl od českých
hasičů beze spěchu spojili hadice a nechali
z proudnice vytrysknout proud vody. K ukázce
řekl starosta Josef Breu: „V Bavorsku nic
podobného nemáme, takto nesoutěžíme.
Samozřejmě cvičíme, protože u nás musí každý
člen sboru absolvovat výkonnostní zkoušky na
každou profesi zvlášť a pokud se tomu věnuje,
získá za 30 až 35 let tu nejvyšší kvalifikaci.
Jinak se nám celé odpoledne velice líbilo a udivilo nás, jak hodně lze dosáhnout s celkem jednoduchými prostředky.“
Pořadatelé zajistili stan pro případ deště,
uvnitř instalovali občerstvovací kout, v němž se
činil Jiří Matějka, Michal Čihák, Vlasta
Francová a Helena Vávrová. Stačili uspokojit
všechny, diváky i hasiče, kteří po vyhlášení
výsledků odjížděli s pocitem užitečně stráveného odpoledne. To se místním při hudbě Franty
Tomana ze „Škrchleb“ protáhlo až do noci.
Zdeněk Huspek

Město Kdyně zachraňuje Koráb, historickou dominantu
a jedinou horskou chatu v regionu

V současnosti jsou nové rozvody vody, vytápění a sociální zařízení. Opravy se
dočkala i vyhlídková věž, kde jsou umístěny pohledové mapy, nyní se pracuje na celkovém zateplení chaty, obložení a výměně oken. Stavební úpravy, které přijdou na
zhruba dva miliony korun, skončí v červnu. 1. července se na Korábu už plánuje slavnostní připomenutí 20. výročí partnerství s Eschlkamem a Všerubami, protože na
Korábu se spolupráce zahajovala a proběhla tu také jubilejní, desetiletá, oslava.

Seniorští studenti promovali

Účastníci promoce dolní řada zleva Emilia Honková, Vlasta Francová, Jana Siková, střední řada
Božena Knihová a Vlasta Kacerovská.

Kuchařka čtyř regionů k dostání
v turistickém informačním centru Kdyně

Astronomie, Etika, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Čínská medicína v naší zahrádce, Dějiny oděvní kultury, Život a dílo Michelangela Buonarroti a Kouzelná geometrie – to všechno jsou názvy semestrálních kurzů, které v Loučimi absolvovalo 14 seniorských studentů Virtuální
univerzity třetího věku, jejímž garantem je Česká zemědělská univerzita Praha. A právě do její auly
si dvanáct z nich jelo 13. května převzít „Osvědčení o absolutoriu“ VU3V s názvem „Svět okolo
nás.“ Po ukončení slavnostního aktu se malá výprava vydala na Rašínovo nábřeží, aby absolvovala hodinou projížďku lodí s názvem Labe po řece s názvem Vltava. Byť ten den nepanovalo zrovna ideální počasí, do Loučimi se všichni vrátili spokojení.
Na dopravu do Prahy přispěla seniorům obec, což starostka Jana Dirriglová zdůvodnila slovy:
„Obec převezme náklady na cestu na promoce z důvodu vzorné reprezentace obce v oblasti vzdělávání a příkladný aktivní přístup seniorů k aktuálnímu dění,“ a to je myslím ocenění nanejvýš hodnotné.
Zdeněk Huspek
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Kulturní servis
HUDBA

V SYNAGOGÁCH

PLZEŇSKÉHO REGIONU
čtvrtek
26. 6. 2014 v 19 hodin
Synagoga Kdyně
XIII. ročník

Miroslav Vilímec

Jiří Hošek a David Niederle

housle

violoncello

Vladislav Vilímec

Marek Jiříček

klavír, housle

viola

PROGRAM
Josef Miroslav Weber:
Kvintet D dur pro 2 housle, violu a 2 violoncella

Jiří Hošek

Josef Suk:
Čtyři kusy pro housle a klavír op.17
Francois Couperin:
Koncert G dur pro 2 violoncella
Miroslav a Vladislav Vilímcovi

David Popper:
Smyčcový kvartet c moll, op.74

V Kolovči se mele

Synagoga Kdyně

Letos zase přemelou
staré báby
na mladá děvčata

Městys Koloveč a jeho občané se pilně připravují na důležitou
společenskou událost. Po dlouhých pěti letech se opět roztočí lopatky zázračného kolovečského mlýna, který přemílá staré báby na
mladá děvčata. Tato vyhlášená místní lidová tradice ožije o kolovečské pouti 16. srpna od 15:00 hod. v přírodním areálu Stará
cihelna v Kolovči. Součástí slavnosti je setkání rodáků a přátel
Kolovče. Nenechte si ujít vidět na vlastní oči nebo si přímo
vyzkoušet omlazovací účinky kolovečského mlýna.

Pionýři nasbírali na Škarmaně pytle odpadu

V rámci projektu Den Země pořádala
během dubna PS Safír úspěšnou výstavu
výrobků z odpadového materiálu v kdyňském infocentru, diskuzi o pravidlech třídění odpadu a vyvrcholením celého projektu
byl sběr odpadků v lese na vrchu Škarman.
Účastníci si 26. dubna rozebrali připravené
úklidové a ochranné pomůcky a v organizovaných skupinách vyrazili do terénu.
Z lesa bylo po dvou hodinách usilovné práce
odstraněno 15 velkých pytlů s odpadem, které
byly poctivě roztříděny a odevzdány do sběru.
Cesta od pomníku Jana Husa směrem na
Rýzmberk a vůbec celá jižní strana Škarmanu
je tak po dlouhé době opět čistá, a to díky dobrým padesáti sběračům, kteří si zaslouží velký
dík.
Akce byla podpořena z programu Think Big.
Pavla Tochorová

Během Dne Země se pionýři snažili vyčistit Škarman od odpadků.
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ČERVEN
 13. 6. Kdyně, 49. Setkání pamětníků,
od 14:30 hod., v Muzeu příhraničí. Téma:
pokračování kdyňských krámů a krámečků
 14. 6. Kdyně, Zájezd do Drážďan
a zámku Moritzburg, vede P. Linhart
a M. Frei, pořádá KČT odbor Kdyně
 14. 6. Koloveč, Oslava 130. výročí
založení SDH Koloveč, od 10 hod. areál
před Hasičskou zbrojnicí v Kolovči. Od
10:00 – 17:00 – Doprovodný program –
Prohlídka hasičské techniky, hasičské zbrojnice, výstavy o historii a současnosti spolku,
dětský koutek pro děti, ukázky hasení,
hudba k poslechu – J. Šimr, od 17 hod –
Taneční zábava – hraje hudební skupina
„Fontána Band„
 18. 6. Koloveč, Slavnostní pasování
předškoláků z MŠ Koloveč na školáky
a divadelní představení pro děti, v KD
Koloveč
 19. 6. Kdyně, vernisáž výstavy
„Látkové sochy“, od 17 hod. v Muzeu příhraničí, výstava potrvá až do 10. srpna 2014
 21. 6. Kdyně, Zájezd do Kdyštofovo
Údolí, vede M. Brych, pořádá KČT odbor
Kdyně
 21. 6. Všeruby, Vítání občánků, v zasedací místnosti úřadu městyse
 26. 6. Kdyně, XIII. ročník – HUDBA
V SYNAGOGÁCH PLZEŇSKÉHO
REGIONU, od 19 hod. v synagoze, účinkují bratři Vilímcovi
 27. 6. Kdyně, 5. setkání bývalých
zaměstnanců a přátel PČP Kdyně, od 15
hod. v sokolovně ve Kdyni. Dobrá zábava
a občerstvení zajištěno. Odvoz upřesníme
na místě. Poplatek 150 Kč s večeří. Závazné
přihlášky do 20. 6. na tel. 728 955 778, 732
724 046, 607 234 943. Na setkání se těší
org. výbor
 28. 6. Kdyně, Rýzmberský guláš, od
15:03 hod. přírodní amfiteátr na hradě
Rýzmberk, letos se můžete těšit na HopTrop, Poutníky, Jen tak, Žalmana
a spol., Berušky, Monogram a Bezefšeho
 28. 6. Sedlice, Traktoriáda, od 10 hod.
Občerstvení a hudba zajištěna. Pořádá SDH
Sedlice a obec Zahořany
 28. 6. Všeruby, Pochod za zemřelé
kamarády
 28. 6. Chodská Lhota, exhibiční
zápas k 20. výročí založení fotbalového
klubu v Chodské Lhotě. FK Chodská
Lhota - SG Viktoria Plzeň (stará garda), od
16 hodin na fotbalovém hřišti v Chodské
Lhotě. Vstupné 50,- Kč
 28. 6. Prapořiště, pouťová zábava,
20 hod. v sále místní sokolovny, hraje Míla
Šobr
 28.6. Mezholezy, rybářské závody,
sraz rybářů na hrázi v 6:30 h., prezentace je
od 6:30 – 7:00 h., 1. kolo od 7:15 – 9:15 h.,

přestávka 9:15 – 9:45 h., 2. kolo od 9:45 –
11:45 h., vyhodnocení 11:50 – 12:00 h.,
Startovné pro dospělé je 100 Kč a pro děti
50 Kč.

ČERVENEC
 5. 7. Kdyně, Císařské slavnosti s programem plným hudby a zábavy, chybět
nebude ani jarmark a občerstvení. Můžete se
těšit na jednodenní pestrý program
 5.7. Starý Klíčov, koncert dechové
hudby Domažličanka, pořádá ČZS Starý
Klíčov, od 14 h. před ubytovnou ČZS ve
Starém Klíčově, vstup zdarma
 19. 7. Koloveč, 2. Kolovečský trojboj
(přetahování lanem, pití piva na čas ve
štafetě, hod pivním sudem), od 14 hod.
v areálu Stará cihelna, večer taneční zábava
s hudební skupinou ELIXÍR
 19. 7. Kdyně, z Modravy do Srní
(14 km), vede J. Kufnerová, pořádá KČT
odbor Kdyně
 19. 7. Všeruby, Všerubský železný
muž – 16. ročník triatlonu, bližší informace
http://vserubsky-zelezny-muz.webnode.cz/
 19. 7. Černíkov, prázdninová disco
noc, od 21 hod. v areálu koupaliště Úžlebec
u Černíkova, disko párty vyhlášeného pražského DJ Ivana Mejsnara
 26. 7. Kdyně, DURATEC JABKOTY´S MILE INTERNATIONAL. Podrobnosti na www.jabkoty.cz
 26. 7. Kdyně, 10. výročí založení
východobavorské Svatojakubské cesty, od
11 hod. setkání českých a bavorských poutníků u kostela sv. Mikuláše ve Kdyni, pěší
trasa po Svatojakubské cestě přes Čepici,
Ráj, Tanaberk do Všerub ke kostelu
sv. Archanděla Michaela, v 15 hod. přivítání
pana biskupa Radkovského z Plzně, setkání
s generálním vikářem Fuchsem a ministrem
panem Brunnerem na hranicích, dále směr
Eschlkam, od 18 hod. v kostele Sv. Jakuba
poutní bohoslužba
 27. 7. Tanaberk, Anenská pouť na
Tanaberku, od 14 hod. mše svatá, od 15 –
18 hod. k poslechu zahraje Horalka, připravené budou stánky s občerstvením

SRPEN
 4. – 8. 8. Kdyně, letní příměstský
tábor, více informací u p. Mochurové z PS
Jitřenka
 9. 8. Mrákov, tradiční Hyjta v Mrákově, která je i součástí Chodských slavností. Hyjta se koná od 15 h. v areálu TJ Sokol
Mrákov, kde kromě Mrákovského souboru
vystoupí i řada zajímavých hostů, vstup
zdarma
 10. 8. Mrákov, pouťové posezení
s Vrchovankou, koncert je od 18 h. v areálu
TJ Sokol Mrákov, vstup zdarma
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KINO

ČERVEN
3.–4. 20:00
6.–7. 20:00
10.–11. 20:00

Křídla vánoc (ČR)
Vše je ztraceno (USA)
Já, Frankenstein
(USA, Austrálie)
13.–14. 20:00
Pozdravy
ze spermabanky (USA)
17.–18. 17:00
Zambezia (JAR)
20.–21. 20:00
Frajeři ve Vegas (USA)
24.–25. 20:00
Angelika
(Francie, Belgie, ČR, Rakousko)
27. 20:00
Jako nikdy (ČR, SR)
ČERVENEC
1.–2. 20:00
47 RONINŮ (USA)
4.–5. 17:00
ZATAŽENO,
OBČAS TRAKAŘE 2 (USA)
8.–9. 20:00
OLGA (ČR)
11.–12. 20:00
VLK
Z WALL STREET (USA)
15.–16. 20:00
KRÁSNO (ČR)
18.–19. 20:00
PULP FICTION:
HISTORKY Z PODSVĚTÍ (USA)

 14. 8. Kdyně, vernisáž výstavy
„KDYNĚ V PROMĚNÁCH 25 LET“, od
17 hod. v sále Muzea příhraničí, výstava
potrvá až do 30. září 2014
 15. 8. Koloveč, Generálka „Mlýn“, od
18 hod. v Cihelně
 15. 8. Koloveč, Vrchovanka, od 18 –
22 hod. v Cihelně
 16. 8. Koloveč, Výstava o historii
a současnosti Kolovče, zápis rodáků,
dudácká kapela, od 9 hodin v kulturním
domě
 16. 8. Koloveč, koncert Vrchovanky, od
12 hod. v Cihelně
 16. 8. Koloveč, oficiální zahájení
„Přemílání starých bab na mladá děvčata“ starostou městyse Koloveč, vystoupení
MŠ, ZŠ, od 13 hod. v Cihelně
 16. 8. Koloveč, Zábavné vystoupení –
Švejk band, od 14 hod. v Cihelně
 16. 8. Koloveč, Hra Mlýn (2. podium)
+ doprovod Vrchovanka (1. podium), od
15 hod. v Cihelně
 16. 8. Koloveč, Skalanka (2. podium),
od 17 hod. v Cihelně
 16. 8. Koloveč, Smokie, Suzi Qvatro,
Tyna Turner (1. podium), od 19 hod.
v Cihelně
 16. 8. Koloveč, Skalanka (2. podium),
od 20:30 hod. v Cihelně
 16. 8. Koloveč, Sonet (1. podium), od
22 – 02 hod. v Cihelně
 16. 8., Chodská Lhota, 17. setkání
lidových umělců, 17.00 hod., v Lomečku,
zpěváci a hudebníci, vší kultury milovníci,
mistři mluveného slova, přijďte letos do
Lhoty znova, P. S. „Ať přijde ten, kdo si chce
bez rizika vrznout!“
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Příchod léta na Kdyňsku

V Mezholezích se 10. května konal 10. ročník turnaje v minikopané, kterého
se zúčastnila tři mužstva: Bahňáci Kdyně, Ferdas group ze Kdyně a domácí
fotbalisté. Putovní pohár s pozvánkou na pouťový zápas si letos odvezlo
mužstvo Ferdas.
Václav Němeček

Ve středu 14. května se opět Pionýrská skupina Jitřenka zapojila do
celostátně organizovaného Českého dne proti rakovině. Celkem se prodalo 750 kusů žlutých kvítků a vybralo 15 741 Kč. Výtěžek bude využitý na prevenci rakoviny plic.
(im)

Pamětní věnec k pomníku osvobození Kolovče americkou armádou
a k pomníku obětí padlých v 1. a 2. světové válce položili společně kolovečtí
hasiči se starostou městyse Koloveč za doprovodu mažoretek.
(um)

Obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti v Mrákově pořádali velmi
zdařilé setkání seniorů v sále kulturního domu ve Starém Klíčově.

Na 2. koncertě Kruhu přátel hudby jsme ve Kdyni přivítali Panochovo kvarteto. Vystoupilo nejen v téměř všech evropských zemích, ale více než 30x
hostovalo ve Spojených státech amerických a více než 20x v Japonsku.
Panochovci vystupovali i v Austrálii či na Novém Zélandě.
(vv)

Na 3. ročník setkání starých traktorů a veteránů v Brnířově přijelo
nečekaných 108 traktorů a 45 veteránů. Přišlo se podívat přes
2 000 spokojených návštěvníků, což překonalo veškerá očekávání.
(mb)
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