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Kdyňsko v babím létě

Ve středu 7. září se už po jedenácté konala chovatelské veřejnosti známá
„Mrákovská výstava holštýnského skotu.“
(vh)

Kolovečská pouť: atrakce, prodejní stánky, výstava starých motocyklů
a návštěva muzea techniky a řemesel.
(jb)

Dýňovou soutěž v Mezholezích ovládla Romana Šavlíková. Součty obvodů její
dýně dosáhly neuvěřitelných 390 cm a váha úctyhodných 43,7 kg.
(vn)

Pocinovice se účastnily Chodské veterán ligy.

(zh)
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Mezholezy – malá vesnička s velkou zábavou
Znalci piva mířili o prvním zářijovém víkendu do Mezholez. V malé vsi
pod Korábem se rozhodli zpestřit si
sobotu pořádáním pátého ročníku
pivních slavností. A opět přesvědčili,
že i v tak malé vesničce si dokáží užít
velkou zábavu. Slavnosti pořádají
hasiči, obec, do organizace se tradičně zapojují téměř všichni občané.
Těch trvale hlášených žije v Mezholezích necelá stovka, ale návštěvníků
tam většinou očekávají kolem dvou
set, loni jich přišlo přesně 221, letos
199. Podle starosty bylo připraveno
za bezkonkurenční ceny osm druhů
chmelového moku.
Počasí si asi objednali také, a tak
byla i žízeň. Ale aby je ani déšť nepřekvapil, každoročně tam postaví

velký společenský stan. Ten je majetkem Dobrovolného svazku obcí
Kdyňsko a v sezoně je využíván téměř každý víkend. Pod ním to samozřejmě rozbalila také kapela, jako
obvykle byl připraven program, ve
kterém místní baví především sami
sebe. Naposledy v něm překvapily
například mezholezské mažoretky.
Je obdivuhodné, kolik se v tak malé
vesničce najde lidí s elánem a chutí
se zapojit. Pivní slavnosti tam nejsou
jedinou společenskou zábavou, dějí
se zabijačkové hody, setkání seniorů,
vítání prázdnin, loučení s létem. Mě
osobně zaujala slunečnicová soutěž.
Hodnotitelská komise obcházela
všechny soutěžící a poctivě přemě řovala výšku slunečnice a průměr je-

jího květu. Vítězka Romana Šavlíková si odnesla slunečnicový olej. Její
slunečnice byla vysoká 278 centimetrů.
Po vskutku zábavném létě přichází
do Mezholez podzim, na který se tam
chystají už od jara. Právě tehdy zájemci obdrželi dýňová semínka
s úkolem vypěstovat co největší dýni.
1. října, v prvním kole, soutěžící dopravili plody do hospody, kde je komise měří a váží, pro jistotu raději
dvakrát. Druhé kolo se koná zhruba
za měsíc, kdy se posuzuje a vyhodnocuje dýně nejkrásnější, vyřezaná.
První cenou je zahrádkářské náčiní, aby pěstitel byl připraven do příštího ročníku.
Sylva Heidlerová

V Brnířově opravili mateřskou školu
Zastupitelstvo obce Brnířov rozhodlo
o tom, že je nutné rekonstruovat vnitřní
prostory Mateřské školy v Brnířově, protože kapacita stávajících prostor byla nedostačující.
Projekt na rek. nakreslila Ing. Vlasta Kůtová
a stavební povolení bylo vydáno Stavebním
odborem Kdyně 25. 4. 2016. Na tuto akci jsme
získali dotaci od Krajského úřadu Plzeňského
kraje – PSOV PK 2016 - Projekty obcí ve výši
200 000,- Kč.
Bylo provedeno výběrové řízení, kterého se
zúčastnily tři firmy a vyhrála ho firma SBS stav
s. r. o. ze Kdyně.
Rekonstrukce vnitřních prostor Mateřské
školy v Brnířově začala koncem června, kdy se
na pár dní musela celá školka přestěhovat do
sálu obecního úřadu. V průběhu června probíhaly bourací práce a bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu prováděných prací, o oklepání a natažení nových omítek, obnově elektroinstalace
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a o zhotovení nových stropů. Úkol to nebyl
jednoduchý, ale profesionálním přístupem
a nasazením firmy SBS stav s. r. o. se vše
stihlo do domluveného termínu tzn. do
konce srpna.
V pátek 2. září v 18.00 hodin byla školka
za přítomnosti starosty obce, zastupitelstva, projektantky ing. Vlasty Kůtové a jednatele SBS stav s. r. o. Jana Šota slavnostně
otevřena a místní obyvatelé si mohli přijít
prohlédnout výsledek našeho snažení.
Zdeněk Šup, starosta
Zleva ředitelka školy Jana Velková, Jan Šot, společnost SBS, a starosta Zdeněk Šup.

Nová silnice v Zahořanech
První část opraveného průtahu obcí Zahořany byla
v polovině září předána do užívání chodcům i motoristům.
O náklady na stavbu za 11 milionů korun se s obcí (3,1 milionu Kč) rozdělil Plzeňský kraj (7,8 mil. Kč).
S rekonstrukcí vozovky o délce 750 metrů bylo zároveň provedeno odvodnění, výstavba nových chodníků, úprava sjezdů na sousední pozemky a autobusových zastávek.
„Snad se nám v příštím roce podaří dokončit i druhou etapu
rekonstrukce. Obec bude mít své prostředky připraveny, tak
věřím, že je bude mít připraven také kraj,“ doufá zahořanský starosta Miroslav Jandečka. Stavba probíhala za vyloučeného provozu s převedením dopravy na objízdnou trasu.
Práce byly zahájeny 11. května a dokončeny 9. září 2016.
Důvodem k jejich zahájení byla především bezpečnost provozu v obci.
Sylva Heidlerová
Na snímku Miroslav Jandečka, starosta obce Zahořany, který si přeje, aby se povedlo opravit další
části průtahu. Letos byl opraven úsek od začátku Zahořan ve směru od Spáňova po křižovatku před
obecním úřadem.
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Plzeňská filharmonie ve Kdyni
Stalo se určitou tradicí, že jeden z koncertů
KPH Kdyně v sokolovně patří Plzeňské filharmonii. Letos přijíždí s atraktivním programem
ze slohového období klasicismu a romantismu.
V pátek 14. října od 19 hod. ve velkém sále
kdyňské sokolovny přednese pod vedením jejího šéfdirigenta Tomáše Braunera Předehru
C-dur od Franze Schuberta, klavírní koncert
Antonína Dvořáka a po přestávce čtvrtou symfonii B-dur Ludwiga van Beethovena.
Sólistou klavírního koncertu Antonína Dvořáka g-moll bude náš přední klavírista Jan Simon.
Program kdyňského koncertu je opakováním

Využijte centra
společných služeb
V Muzeu příhraničí, v Turistickém informačním centru ve Kdyni, zahájilo v červenci svůj provoz tzv. Centrum společných služeb, které v návaznosti na projekt Svazu měst a obcí České republiky
„Meziobecní spolupráce“ poskytuje
starostům a zástupcům obcí Kdyňska
služby a poradenství v oblasti veřejné
správy, a to zejména v oblasti rozvoje
obcí, právního a správního poradenství,
organizačních a ekonomických agend
s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování.
Centrum společných služeb je zároveň
poradenským a informačním zázemím
také pro občany, kteří se mohou na jeho
pracovníky obracet s podněty a žádostmi
týkajícími se styku s úřady nebo rozvoje
území DSO Kdyňska v oblasti školství,
sociální péče, odpadového hospodářství,
cestovního ruchu, bezpečnosti, dopravy,
zaměstnanosti, podnikání, životní prostředí, ale i volnočasových aktivit.
V rámci Centra společných služeb zároveň funguje bezplatná občanskoprávní poradna pro oblast krizových
situací, sociálně-právního poradenství a styk občanů s úřady. Pro občany
je Centrum otevřeno v pracovních dnech
v provozní době Turistického informačního centra.
KONTAKT:
Turistické informační centrum Kdyně, Muzeum příhraničí
Centrum společných služeb, Nádražní
314, 345 06 Kdyně, tel. 379 413 555,
e-mail: kdynsko@seznam.cz

abonentního koncertu Plzeňské filharmonie
z Měšťanské besedy, který se koná o den dříve.
Klavírní koncert Antonína Dvořáka je pro své
technické požadavky méně hraným dílem než
kupříkladu jeho slavný violoncellový koncert.
Proto byl dříve hrán také v tzv. Kurzově úpravě.
V současné době se však klavíristé vracejí k originálnímu Dvořákovu klavírnímu partu. V minulosti byli jeho znamenitými interprety klavíristé Rudolf Firkušný, Svjatoslav Richter nebo
v současné době velký maďarský klavírista András Schiff. Plzeňská filharmonie je hudebním
vyslancem celého plzeňského regionu. Mimo

abonentní koncerty hrává na prestižních pódiích v Německu. Svým výkonem také ozdobila
několik mezinárodních hudebních festivalů.
Posluchači se mohou těšit 14. října na ojedinělý
hudební zážitek.
Letošní koncerty KPH uzavře pak 2. listopadu
známý saxofonista a klarinetista Felix Slováček. Ve spolupráci s dalším našim významným
klavíristou Borisem Krajným uvedou např.
rondo z klarinetového koncertu J. V. Stamice,
ale také slavná díla jako je Ježkův Bugatti Step,
Fibichův Poem nebo skladby a melodie od
Karla Svobody.
Ing. Vladislav Vilímec

Kdyně má další nové byty
Jedenáct pečovatelských bytů zkolaudují ve Kdyni. Město Kdyně postavilo 11 pečovatelských
bytů v dispozici 1+k se vstupem z Americké ulice. Radnice před několika lety koupila budovu bývalé pekárny nedaleko Náměstí a kromě výstavby nových bytů upravila celý vnitroblok stávajících
budov. Město i touto výstavbou reaguje na demografický vývoj.
„V době výstavby domova důchodců Pod Korábem se počítalo, že tam stráví podzim života i lidé, kteří zatím nejsou odkázáni na trvalou ústavní péči. Pak se změnila legislativa. Do tohoto
krajského domova pro seniory může být nyní přijat fakticky pouze ten senior, který pobírá tzv.
příspěvek na péči, a to ještě většinou v té nejvyšší kategorii. Strategií města je tedy budování
tzv. pečovatelských bytů. Senioři či zdravotně postižení mohou podle míry potřebnosti využívat samozřejmě také pečovatelskou službu. Není to však povinností,“ dodává kdyňský místostarosta Vladislav Vilímec.
Město řadu pečovatelských bytů již vlastní. Čtyři jsou na přímo na náměstí, jeden dům je postaven
v ulici na Koželužně. Mnoho kdyňských seniorů nachází vhodné ubytování v Sokolské ulici, které
však nebylo budováno za tímto účelem. Jsou to ale velikostně odpovídající byty (garsonky, byty
1+1, s výtahem) a starší lidé je proto využívají. Výhodou je umístění pečovatelské služby. V závěru
roku začne v Sokolské ulici fungovat klubovna pro seniory, která jim umožní pravidelná setkávání.
Město předpokládá, že noví nájemníci pečovatelských bytů v Americké ulici se nastěhují v průběhu letošního listopadu. „Výstavba se zvládla v dřívějším termínu, proto můžeme i rychleji rozhodnout o pronájmech“, vysvětluje starosta Jan Löffelmann. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na
výstavbu pečovatelských bytů 4,8 mil. Kč. Zbytek (7,2 mil. Kč) zaplatilo město ze svého rozpočtu.
Sylva Heidlerová
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Anenská pouť na Tanaberku

Poutní mši sloužil kdyňský vikář Msgre. Miroslav Kratochvíl. I přes nepřízeň počasí se
sešla stovka poutníků.

Poslední červencovou neděli se konala na Tanaberku Anenská pouť, kterou každoročně pořádá
městys Všeruby ve spolupráci se spolkem Tanaberk, městem Kdyně a kdyňskou farností.
Při poutní mši svaté se ke společné modlitbě sešla
stovka poutníků, kteří se po skončení mše utíkali
před deštěm schovat do stanu s občerstvením. Ve stanu byl dostatek míst k posezení a k dobré náladě jistě
přispěla i dechová hudba Sedmihorka. Na malou
chvíli přestal i drobný déšť. A přestože počasí nepřálo, měl výhled z vrchu Tanaberk na Všerubský průsmyk, vrcholky Šumavy a pohoří Hoher Bogen své
kouzlo. Zajímavá církevní stavba s kruhovým půdorysem, příjemné prostředí okolí kostela pod Tanaberskými lípami, pohnutá historie tohoto místa a
překrásný výhled na krajinu zanechají dozajista svoji
stopu v každém srdci. A proto ten, kdo ještě neměl tu
možnost kostel navštívit, může vše napravit při příští
Anenské pouti, kdy se bude slavit významné jubileum poutního kostela sv. Anny, a to třísté výročí.
Václav Bernard, starosta

Strategie Kdyňska Brnířovskej parez po třiadvacáté!
do roku 2020
Před dokončením je strategie rozvoje
mikroreginou Kdyňsko. Dokument, který
v těchto dnech připomínkují starostové
všech dvaadvaceti obcí Dobrovolného svazku Kdyňsko. K jejímu obsahu se mohli vyjádřit všichni občané, protože byla již na jaře zveřejněna na webových stránkách
Kdyňska. Strategie do roku 2020 bude
schválena na říjnové valné hromadě DSO.
Jsou v ní navrženy hlavní rozvojové směry, které vyplynuly jednak z hodnocení stávajícího stavu mikroregionu, jednak ze záměrů jednotlivých obcí. Důraz je kladen na
vzájemnou spolupráci při řešení obdobných
problémů, zejména v oblasti sociálních služeb, životního prostředí a cestovního ruchu.
Samozřejmě se počítá i s využitím dotací.
Koordinujícím článkem je centrum společných služeb v Muzeu příhraničí, které
má právě za úkol vyhledávat společné projekty a pomáhat s jejich uskutečněním.
Sylva Heidlerová

Zajímají vás recepty
našich babiček?
V TIC Kdyně je k dostání
neobyklá kuchařka:

CHuť A VůNě DOMOVA

Společná fotografie po vyhlášení výsledků.

(zh)

Každý rok v srpnu obléknou si vážení občané obce (v posledních letech v čele se starostou Zdeňkem Šupem) všelijaké roztodivné oblečení, z kůlen vytáhnou stará jízdní kola a dřeváky a pro obveselení své, svých sousedů jakož i příchozích diváků soutěží „O brnířovskej parez“.
V době startu měla voda v rybníce na návsi – první plavecké disciplíně – teplotu 20° C, vzduch
pouze o tři stupně víc. Po společném fotografování se třicítka přihlášených borců přesunula na
druhou stranu rybníka, aby se opakoval stejný rituál – po prvním výstřelu z hákovnice, jíž odborně
obsluhoval Miroslav Skácel, se všichni skáceli do trávy. Druhý ohlušující výstřel už donutil závodníky naskákat do vody a všemi možnými styly přeplavat na druhou stranu. Tady každý popadl své kolo a objel jedno kolečko kolem rybníka, aby druhé absolvoval pěšmo či poklusem s dřeváky na nohou. Josefa Husníka (letos 70 let) navíc ještě svezli na dřevěném trakači na seno… a byl konec. Následovalo samozřejmě vyhlášení vítězů, kdy se na stupínek nejvyšší (starý plechový sud) v kategorii dětí postavil Zdeněk Šup ml. s časem 4,23 sec., na neméně starou otlučenou židli se postavil druhý Jakub Turek, na dřevěné necky dnem vzhůru vyhrazené třetímu v pořadí se postavila Šárka Kuchyňková. V kategorii starších opanovali tytéž stupně Eibichové – první byl Jan ml., s časem 5,21,
druhý Petr a třetí Jan st. museli přibrat ještě Marka Beneše, neboť všichni měli stejný čas 5,24 sekund. Odpoledne pokračovalo posezením při harmonice a večerním koncertem skupiny Olympic
revival.
Zdeněk Huspek
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Štrapáce za loučimským džbánkem

Na start turistické akce přišlo 62 účastníků.

Po pětadvaceti letech pořádání turnaje v malé kopané „O malovaný džbánek“ se
loučimští sokolové letos rozhodli pro velkou změnu. Místo turnaje uspořádali
akci pro všechny příchozí s názvem „Štrapáce za Loučimským džbánkem“, a tak
62 účastníků mohlo v sobotu 10. září hodinu po poledni vyrazit z místního koupaliště na dvě trasy pěší – 6 km po naučné stezce Loučim – Židovský hřbitov –
Černá skála – Modlín – Loučim a 15 km z Loučimi na Dobrou Vodu, Kříž v Pohoří,
rozhlednu na Markétě, rozcestí u Dlažova, Nevděk a Modlín zpátky do Loučimi a
26 km dlouhou cyklotrasu Loučim, Chodská Lhota, Orlovice, Hadrava, Nové Pocinovice, Úborsko, Běhařov, Miletice, Libkov, rozcestí u Nevděku, Modlín a Loučim.
Na kolech vyjelo 22 cyklistů, ostatní zvolili pěší, a nutno dodat, že povětšinou tu
kratší trasu. Nápis na džbánek složila hlavní organizátorka a starostka Sokola
Vladimíra Kacerovská a na džbánek vyrobený v Bořicích jej spolu s krásnou kresbou namalovala Anna Krocová, na organizaci akce se podílelo osm členů Sokola
a kromě tradičního občerstvení jako je pivo a buřty opékané na ohni mohli všichni ochutnat Loučimský puchejř – zapečený krajíc chleba s olomouckým tvarůžkem a špetnou česneku. A protože v Loučimi měli ten víkend podzimní pouť, zahrálo v příjemně teplém večeru na koupališti duo „Lovci rytmů“ – Bohumír Kopecký a Jan Lacko. Nová turistická akce na počátku září by mohla být podzimní
obdobou Chodské bůty a tak se sokolové těší na příští rok, kdy určitě dorazí více
Zdeněk Huspek
(zh) nejen dospělých, ale i malých pochodníků.

Hasičský dorost reprezentovaly Stanětice
Každých šest let připadá na každý okres v našem kraji pořadatelství krajského kola hasičských soutěží, jako je hra Plamen, dorost a požární sport. Krajské kolo dorostu v červnu tentokrát hostil stadion v Horšovském Týně.
Náš okres reprezentovali pouze dorostenci
a dorostenky z SDH Stanětice a SDH Oprechtice. Bili se o výsledky s naší chodskou vervou.
Dokonce se podařilo získat 2. místo v kategorii
dorostenců starších, Danielovi Knězovi z SDH
Stanětice. Každý zúčastněný si odnesl diplom
a chodský koláč z Bořic.
Hanka Hoffmannová

Brnířovské traktory ukončily sezonu 2016
V neděli 11. září se sjelo na celnici ve Všerubech 9 starých traktorů a několik motocyklů a společně pak pokračovaly do Arnschwangu,
kde se po dvou letech konalo v Německu známé setkání starých traktorů. Byli jsme srdečně přivítáni, protože po pěti letech, co v Brnířově pořádáme setkání starých traktorů, se s většinou účastníků dobře známe. Navíc přivážíme staré české traktory, které jsme opět
seřadili podle typu a roku výroby. Dobře tak bylo vidět modernizaci u výrobce Zetor Brno. Největší hlavolam pro německé přihlížející
však byl traktor Škoda 30 r. v. 1948. Na motoru jsou totiž vidět karburátor a dvě svíčky, ale také naftové vstřikovací čerpadlo a dva
vstřiky. Nemohli pochopit princip chodu motoru. Tento systém v Německu neznali. Uznávali, že jsme před i po válce měli daleko lepší
techniku než v Německu.
Letos v Arnschwangu chyběla ukázka mašinování obilí i letoun Antonov AN-2. Přesto, že přijelo celkem 370 exponátů, bylo setkání
hodnoceno oproti roku 2014 jako slabé. Mnozí chválili brnířovské setkání, kde se sjede několik unikátních traktorů i veteránů, na
hrázi se mašinuje a předvádí stará zemědělská technika. V 15 hodin se rozjela hodinová spanilá jízda přes Arnschwang, a pak i my
k domovu. Počasí nám přálo, a tak na rozdíl od roku 2014 jsme přijeli za sucha.
Celkem jsme letos navštívili 9 setkání a výstav, toto bylo poslední. Čeká nás ještě jedno 8. října v Mahouši u Českých Budějovic, ale tam
pojedeme autem. Letos byl také zájem o naší mlátičku. 7. září jsme mašinovali na zemědělské výstavě v Mrákově a 25. září jsme s mlátičkou, snopy obilí a s traktorem John Deere byli na „Slavnostech jablíčka” v Nebílovech. Organizátoři v Brnířově už nyní začínají
spřádat nápady, aby 27. 5. 2017 opět s něčím zajímavým překvapili.
Mirek Beneš
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Svatojakubská cesta je silné téma

Svatojakubská cesta je v poslední době jedna z nejvýznamnějších poutních
cest v Evropě a právem je zařazená do seznamu světového dědictví UNESCO.

univerzální Chodská Organizace zve
na pátý ročník vánoční prodejní výstavy do kulturního domu v
Tlumačově. Letos to bude víkend 19.–20. listopadu, od 9–17 hod.
Ve výstavní části na vás čeká obrazové ztvárnění světových Vánoc, kde uvidíte, jak se slaví třeba v Africe, v Norsku, ve Francii či
v Japonsku. V prodejní části se můžete těšit na adventní svícny a
věnce, šperky, scrapbooková alba a mnoho dalšího. Nebude chybět oblíbené domácí cukroví.
Občerstvit se můžete teplými i studenými nápoji a slanými pochoutkami taktéž domácí výroby.
Děti se zabaví v dílničce, kde si připraví svou vlastní vánoční výzdobu. Atmosféru doplní nesčetné ukázky ručně vyráběných vánočních ozdob. To vše za vstupné 40Kč (děti zdarma). Výtěžek z
této akce bude použit na provoz Centra Ouško ve Kdyni.
Lenka Ticháčková

Společné plány partnerských obcí Eschlkam, Všeruby a Kdyně na
léto 2017.
Přestože je stále čas dovolených, prázdnin a léto zdaleka ještě neohlásilo svůj konec, ve Všerubech se v rámci přeshraniční spolupráce už pilně plánuje společný projekt na léto příští. Setkání partnerských obcí Eschlkam, Kdyně a Všeruby opět přineslo své kýžené ovoce. Během schůzky se hovořilo o předběžném harmonogramu Česko-bavorských týdnů
2017 a největší pozornost se věnovala propagaci Svatojakubské cesty.
Na úvod jednání přivítal starosta Václav Bernard své kolegy, starostu
z Eschlkamu Josefa Kammermeiera, starostu města Kdyně Jana Löffelmanna a paní starostku z obce Loučim Janu Dirriglovou, která se ujala
během celého jednání role překladatelky. Po úvodních „formalitách“
představil Josef Altmann z eschlkamského turistického centra společný
přeshraniční projekt. Josef Altmann je jedním z nejdůležitějších článků,
nositelem hlavní myšlenky a „hnacím motorem“ celého projektu, ale také velkým propagátorem Svatojakubské cesty. A právě o ní byla řeč
především.
O společném přeshraničním projektu, jehož myšlenka je taková, že se
půjde část Svatojakubské cesty z Klatov do Eschlkamu. Třídenní pouť
bude mít dvě zastávky, a to na Korábu u Kdyně a ve Všerubech. Tam bude také připravený bohatý doprovodný program, v rámci kterého budou
slavnostně odkryty kameny s vyznačenou zbývající vzdáleností do španělského města Santiago de Compostela a nebude chybět ani symbol
mušle, který je pro tuto poutní cestu typický. Právě takový kamen se
symbolem mušle a žlutou šipkou na keramické dlaždici už starosta Kdyně Jan Löffelmann nechal umístit na Korábu. Podobný pak bude usazen
i ve Všerubech. Jak uvedl starosta Všerub, výroba, umístění a následné
odhalení toho symbolického kamene má pro Všeruby velký význam:
„V případě našich partnerských obcí půjde o ojedinělou záležitost podél
celé trasy této poutní cesty. Jde o projekt národního a mezinárodního
významu, jde o projekt, který spojuje lidi a státy.“ Třetí den dojdou poutníci do Eschlkamu, kde se v kostele sv. Jakuba završí poslední den putování slavnostní bohoslužbou. Byly už stanoveny i termíny této akce, a to
pátek 21. července až neděle 23. července.
Vzhledem k přeshraničnímu rozsahu a jedinečnosti akce předpokládají všichni iniciátoři projektu, že se jim podaří oslovit významné české
a bavorské církevní i politické představitele, kteří převezmou nad touto
akcí svoji záštitu. Josef Altmann tento projekt představí také Francouzské organizaci sv. Jakuba.
Další velmi významnou akcí příštího léta bude akce spojená s připravovanou oslavou třístého výročí poutního kostela svatá Anna na Tanaberku, na jejíž realizaci se budou podílet v rámci přeshraniční spolupráce partnerské obce Eschlkam, Kdyně, Všeruby a Spolek Tanaberk.
Václav Bernard, starosta

Vzkříšení kdyňských ochotníků?
V neděli 18. září 2016 o 19. hodině se sešlo několik nadšených lidí pro znovuzrození kdyňského divadla ochotníků na seznamovací schůzi v Pizzerii v tomto složení: Jan Kuťka, Jan Věneček ml.,
Jan Věneček st., Vojtěch Horvát, Marie Nečasová, Eva Pekařová,
Pavel Sazama a Anna Věnečková. Připojí se ještě Jana Konicarová.
Svoji pomocnou ruku nabídli i výtvarník Václav Sika s namalováním kulis, výtvarnice aradekoru Milada Hynková s úpravou hereckých kostýmů a další řemeslníci. Následující den se konala
návštěva u pana starosty na radnici, který byl velice vstřícný a nabídl veškerou pomoc se zázemím herců.
Ochotnické divadlo má ve Kdyni dlouhou tradici. První doložená zmínka o kdyňských ochotnících už z 20. března 1864 je hra,
kterou uvedli studenti. Ochotníci hráli obzvlášť pro prostý lid.
Nehráli ještě tak dobře, jako profesionální herci, ale hráli celým
svým srdcem.
Za dobu 125 let se ve Kdyni vystřídalo 19 hereckých divadelních

spolků, jako např. Spolek studentů, Dramatický odbor Sokola, Dělnická tělocvičná jednota DTJ, Tělocvičná jednota Orel i dětský divadelní soubor Vločky. Nejznámější byl již zmíněný Dramatický odbor Sokola (1953–1975) a od r. 1976 s názvem MÁJ (1976–1989).
Kdyňští ochotníci měli k dispozici hostinec „u Šmejkalů“ (pozd. kino MÍR), velký sál sokolovny a od r. 1936 i vybudovaný přírodní divadelní amfiteátr na severozápadním svahu hradu Rýzmberk. Listopadová „sametová revoluce“ v r. 1989 přerušila činnost herců
a tím se divadlo odmlčelo.
I když nastoupila dnes televize, satelit, DVD a další media, věříme, že si „živé“ divadlo svoji cestu najde i přes dlouhou „výluku“,
která trvala 27 let.
Pokud některého z vás tento článek oslovil a chcete se zapojit
do ochotnické činnosti, kontaktujte prosím: Jan Kuťka, mobil
731 242 972. A nám nezbývá než jim držet palce k úspěšnému
rozjezdu.
Rudolf Šlajer
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Volejbal na Podzámčí

Víte, že...
l Muzeum příhraničí ve Kdyni prý patří mezi nejlepší muzea v České republice? Alespoň to v informačním centru tvrdili
dva turisté, kteří navštívili mnoho muzeí,
ale dosud netušili, že tak zajímavá expozice
je také ve Kdyni.

l Nový územní plán obce Zahořany

Sbor dobrovolných hasičů Podzámčí pořádal pátý ročník volejbalového turnaje. Letos se zúčastnilo
sedm družstev: Kanice A, B, DDK Domažlice, Blížejov, Kout, dále pak místní chalupáři a domácí. Hrály
se zápasy každý s každým, na dva sety do 15 bodů. První místo patřilo družstvu z Blížejova, druhé
místo obsadili Kanice A, a na třetím místě skončil Kout. Pořadatelé měli připravené ceny pro všechna
družstva, bylo postaráno o dobré občerstvení a pití. Panovalo skvělé počasí a podpořilo výbornou náladu všech hráčů i diváků. Pochvala pořadatelům za pohodlí, které připravili.
Helena Klimentová

Objevujeme znovu známá místa
Na Kdyňsku je mnoho známých turisticky atraktivních míst, ale dosud neobjevené návštěvníky jsou významné osobnosti, které zanechaly neopominutelnou stopu v našem regionu.
Jména jako Emil Tšída, František Žákavec, Rudolf Mayer, Alois Kalvoda, Ilona Vilímcová, Anežka
Formánková, Josef Hubáček a další mnozí znají z názvů ulic, dějepisu nebo literatury, ale málokdo už ví, co za svůj život vykonaly nebo čím byly natolik výjimečné, že jejich jméno se skloňuje
i v dnešních dnech.
S nápadem to částečně napravit přišel Vlastimil Hálek ze společnosti AgAkcent, s. r. o. Kdyňská
radnice proto nyní pod jeho vedením připravuje několik projektů s cílem přiblížit občanům
i návštěvníkům Kdyňska a zejména dětem osudy lidí, kteří obohatili a v mnoha případech i
utvářeli historii Kdyně a jejího okolí.
Sylva Heidlerová

Ve Lhotě schůzovali s pašíkem
Poslední srpnovou sobotu za velmi
krásného a teplého počasí proběhla u hasičárny SDH Chodská Lhota slavnostní
členská schůze sboru.
Po krátkém zhodnocení činnosti, které
provedl starosta sboru J. Stuiber, se rozběhla soutěž dětí a rodičů ve střelbě ze
vzduchovky na pevný a pohyblivý cíl, hod
míčkem na cíl, stříkání ruční stříkačkou
na plechovky, vědomostní kvíz a soutěž ve
skoku sounož dalekém, což dělalo problém hlavě některým tatínkům.
Následovalo vyhodnocení úspěšného
soutěžního roku družstva Mladých hasičů
vedoucím J. Tvardíkem a rozloučení s třemi odcházejícími členy žákovského družstva Barborou Jägerovou, Barborou Tulačkovou a Ottou Strnadem. Někteří z nich
budou reprezentovat Chodskou Lhotu za
dorost. Pěknou cenu dostal od odcházejících členů i vedoucí Pepa Tvardík.
Následovala volná zábava s konzumací
grilovaného prasátka a dobrého piva to
vše při dobré muzice do pozdních hodin.
M. Jäger, foto J. Nunvář

části Hříchovice dává do budoucna prostor pro rozšíření zóny bydlení? V plánu
je zvelebení prostoru pod obecním rybníkem a vybudování víceúčelového sportoviště. Je nutné projekčně připravit oddělenou kanalizaci včetně ČOV. Zahořanští také
uvažují o využití objektu bývalé kovárny.

l Vězni, členové jejich rodin i politici
se opět sešli na vzpomínkové akci u památníku Všerubský kámen, který byl
postaven před 20 lety, aby se poklonili
obětem komunistického režimu?
Byl postaven na památku těch, kteří přišli
o život či byli vězněni proto, že se pokusili
v době totality přejít střeženou hranici mezi
Československem a západními zeměmi, Rakouskem a Německem. Památník byl v majetku Konfederace politických vězňů, před
několika lety byl převeden na město Kdyně.

l V pouti v Kolovči byla u parku u základní školy vidět nablýskaná historická
vozidla z Veteran car clubu z Domažlic?
Ve venkovních prostorách staré radnice probíhala chovatelská prodejní výstava drobného zvířectva. V sobotu si zahrála mladší
i starší přípravka TJ Slavoj Koloveč přátelská
fotbalová utkání s chlapci z TJ Sokol Staňkov
a také muži Koloveč „B“ s Blížejovskými. Nechyběla taneční zábava pod širým nebem,
o kterou se postaraly nejprve „Ukradený vjecy“ a poté „DOA-ROCK.“ V neděli se fandilo
přátelskému fotbalu mužů Koloveč „A“ proti
mužům Kovodružstva Strážov „A“.

l Mrákovská výstava holštýnského sko-

Odcházející mladí hasiči zprava B. Jägerová, B. Tulačková a O. Strnad.

tu se konala letos podvacáté? Srdečné poděkování patří iniciátorům myšlenky regionální výstavy na okrese Domažlice a organizátorům všech výstav v Mrákově. Děkujeme
panu Basu Engelenovi a ing. Václavu Šalounovi. Čtvrt století působení na Domažlicku,
dvacet let výstavnictví v Mrákově, a především významné životní jubileum, své sedmdesáté narozeniny, to vše v letošním roce
pan Bas Engelen oslavil. To jsou tři důvody,
proč panu Basovi popřát a poděkovat. Před
zraky návštěvníků tak učinili Ing. Václav Šaloun a Ing. Josef Jírovec.
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Slavíkovické zvony znějí 40 let
Vzpomínka
V červenci letošního roku si farníci slavíkovského kostela
mohli připomenout 40 let od znovuvysvěcení a vyzdvižení
dvou nových zvonů na věž zdejšího kostela.
Původní tři zvony byly pořízeny v roce 1921 zásluhou
místních osadníků a za přispění rodáků žijících v Americe.
Za druhé světové války, ve dnech 24. a 25. března 1942, byly
tyto zvony o váze 75, 150 a 250 kilogramů sejmuty a 1. dubna téhož roku odvezeny neznámo kam. Na věži zůstal pouze
zvon Svatý Vojtěch z roku 1771, který sloužil jako umíráček.
Po válce byl do Slavíkovic jako náhrada dovezen odkudsi
z pohraničí zvon Svatý Jan Nepomucký.
V roce 1971 začala sbírka na pořízení nových zvonů. Jejími iniciátory byli farář Václav Kaňák a farník Václav Kopecký z Bukové, který vybíral příspěvky od občanů ve Slavíkovicích a okolních obcích. Kromě peněz bylo sebráno i 500
kilogramů mědi a 100 kilogramů cínu. Největší jednorázový
finanční příspěvek činil 500 korun, což byla v této době nemalá částka. Sbírka byla prováděna tajně, protože v době
normalizace sbírky na podobné účely musel povolit příslušný okresní národní výbor. Vznikla obava, že by zmíněný Při svěcení nových zvonů se kmotry stali Václav Kolář z Luh, Anna Kubovcová z Vílova,
úřad podobnou akci těžko povolil, a navíc, podle tehdejších Josef Král z Mezholez, Anna Stauberová z Úsilova, Adolf Šteffl ze Slavíkovic, Marie Balínařízení, polovina vybrané částky by musela být odevzdána nová z Vílova, Josef Märc ze Slavíkovic a Marie Kreslová ze Slavíkovic, kteří zároveň přistátu. Ze strachu před touto světskou mocí uschovával pan spěli nejvyšší finanční částkou do sbírky na jejich pořízení.
Kopecký vybírané peníze doma pod kobercem a řekl o nich
zeny 5. května 1976. První, o váze 230 kilogramů, byl pokřtěn Svatý
pouze svému synovi pro případ, že by se s ním „něco stalo“.
Zhotovení zvonu bylo objednáno u zvonařky paní Dytrychové Josef a druhý, o váze 180 kilogramů, dostal jméno Panna Maria. Zvony
v Brodku u Přerova. V roce 1975 byly zvony odlity a tamější kovář pan vysvětil dne 15. července 1976 ve 20 hodin vikář František Veřtát
Daněk vyrobil závěsy a zařízení pro ruční zvonění. Celková cena za z Horšovského Týna. Kmotry obou zvonů byli Adolf Šteffl, Josef März
pořízení zvonů dosáhla 37 115 korun. Do Slavíkovic byly zvony přive- a Marie Kreslová ze Slavíkovic, Marie Balínová a Anna Kubovcová
z Vílova, Václav Kolář z Luhu, Anna Stauberová z Úsilova a Josef Král z Mezholez. Následující den byly zvony vyzdviženy na věž kostela
a upevněny panem Josefem Kukačkou z Příbrami. Prvními zvoníky se stali Václav Kopecký, Václav Singer a Adolf Šteffl. Později bylo
Největší zájem o pouťový víkend 20. a 21. srpna v Kolovči vzbudil IV. ročník Kolovečského trojpro oba zvony nainstalováno zařízení na elekboje, ve kterém soutěžilo 8 pětičlenných družstev, nejenom z Kolovče, v přetahování lanem, pití
trické zvonění a od té doby zvony vyzvánějí
piva na čas a hod sudem. Zahájilo ho losování pětičlenných družstev, kterých se letos zúčastnilo
automaticky podle nastavených hodin pro obosm. Vskutku napínavé a v některých případech i humorné bylo první měření sil družstev v přečany Slavíkovic a okolních obcí.
tahování lanem. Po malé pauze se rozjelo pití piva z půllitrové sklenice na čas. Nejrychleji to doNám, pamětníkům i jejich potomkům, jsem
kázal Michal Novotný z Domažlic (5,25 s). Závěrečná disciplína prověřila sílu paží v hodu pivním
chtěl tímto článkem připomenout, že i v dosudem. Nejdelší hod naměřili rozhodčí Milanu Schiebertovi z Domažlic (9, 60 m).
bách tvrdé normalizace žili obětaví a odvážní
Během přestávek soutěžily i děti v dětské verzi pití a hodu a tři ženy jen v pití piva. Hlavními polidé. Bohužel, ze jmenovaných účastníků této
řadateli a moderátory byli Pavel Kruml ml. a Pavel Kruml st., kteří také vyhlásili výsledky trojakce již dnes není nikdo mezi námi, přesto si
boje, na které už všichni diváci i soutěžící s napětím čekali. A dočkali se. První příčka patřila
zaslouží naši vzpomínku a naše poděkování,
mužstvu Echt Kolofant. Děkujeme pořadatelům, jejich pomocníkům a podpoře TJ Slavoj Kolokteré jim tímto v duchu posílám. Ať nám je zvoveč, Městysu Koloveč a hasičům.
Jana Bartáková, foto Petr Dolejš
nění slavíkovských zvonů ještě dlouho připomíná.
Bohumír Kopecký

Kolovečský trojboj

Ocenění
Žáci ZuŠ Kdyně Hana Matějková a Jiří
Matějka z Loučimi a jejich učitelka Mgr.
Petra Vlčková obdrží 11. října ocenění
nejúspěšnějších žáků v celostátních kolech sólových uměleckých soutěží ve
školním roce 2015/2016 hejtmanem
Plzeňského kraje.
Oba sourozenci úspěšně reprezentovali v sólové hře na akordeon ZuŠ Kdyně
Plzeňský kraj v celostátním kole, kde
získali oba 1. místo.
(sh)
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Třetí kolo veterán ligy v Pocinovicích
V příjemném prostředí
hasičského areálu na místním koupališti za téměř
letního horka proběhlo
v sobotu 10. září třetí kolo
Chodské veterán ligy v požárním útoku. Letošního
ročníku se zúčastňuje jedenáct družstev – devět mužů
a dvě žen, z nichž jedno je
právě z Pocinovic.
Dobrovolní hasiči jsou
v obci nepřehlédnutelnou
složkou a tak pořádání podobných velkých akcí mají
v malíčku. Tu sobotní kromě nýrské obsluhy časomíry zvládl Václav Ponocný st.
Pocinovické ženy před prvním pokusem.
jako moderátor a velitel
soutěže, Emil Dopirák jako
hlavní rozhodčí, Pavel Ponocný jako roz- tér, Václav Franěk dohlížel na elektronické
hodčí u základny, Dušan Očenáš jako star- terče a občerstvení si vzali na starost Václav

Ponocný ml. a jeho žena Jolana, k pípě se postavil Jan
Nejedlý a trojici doplňovala
Jana
Schambergerová.
Všech 66 soutěžících a možná stejný počet diváků a příznivců stačili obsloužit zcela
hladce!
Sobotní soutěž začínala
v jednu odpoledne, ve čtyři
už byl čas na společné foto a
oslavy v mezích možností.
Třeba zrovna místní ženy
mohly sice slavit první
místo, na to celkové si budou muset počkat na závěr
do Domažlic, neboť si se
soupeřkami z Pelech vyměňují pořadí. V Křenovech byly Pelechenské první, v Pasečnici druhé a v Pocinovicích opět druhé…
Zdeněk Huspek

Čtěte: www.kdynsko.cz
Co dělá Jitřenka?
Pionýrský školní rok začal po prázdninách ve
stejném složení oddílů jako v předcházejícím
roce. Na pravidelných schůzkách se potkáváme
každý pátek:
l Oddíl Sportovka je všeobecného zaměření
– vedoucí Petra Holcová a Pája Krbcová, schází
se v pátek od 15. - 16.00 hodin v tělocvičně ZŠ,
někdy jsou venku, někdy si hrají, sportují nebo
se učí tábornické dovednosti. Sraz je vždy před
školou. Mohou se přihlásit děti od 1. třídy.
l Rukodělný oddíl Šikulka – vedoucí Ivana
Mochurová a Jitka Votavová. Schází se ve třídě
základní školy každý pátek od 15.00 do 16.30
hodin. Sraz je před školou. V oddíle se děti naučí různé výtvarné a rukodělné techniky, poznají práci s všelijakými materiály.
l Oddíl Partička – vedoucí oddílu Lenka Märzová a Pavel Mochura. Oddíl se schází každý pátek od 16.00 do 17.00 hodin v tělocvičně ZŠ.
Zájemci o oddíly se mohou přihlásit na tel. 607
814 571 u Ivany Mochurové nebo přijít rovnou
v pátek na schůzku. Sledovat můžete také facebook – Chata Jitřenka – Zelená Lhota nebo web
www.psjitrenka.cz.
Ivana Mochurová, skupinová vedoucí

Atletické dovádění v Loučimi
V neděli 11. září pokračoval pouťový – a nutno dodat, že převážně sportovní – program v
režii místního Sokola atletickým odpolednem pro děti. Na hřišti byly připraveny tři atletické disciplíny – běh na 60 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Děti ve věku od 3
do 12 let soutěžily jako na olympiádě a stejně tak odpovědně si počínali i rozhodčí, kteří poctivě měřili a zapisovali čas, délku hodu i délku skoků. Všechny děti dostaly odměnu za své
výkony, ty nejlepší se pak postavily na improvizované stupně vítězů a z rukou organizátorů
převzaly diplomy a ceny, z nichž část sponzorsky věnovaly Lesy ČR, a.s.
Je třeba zvláště ocenit práci pořadatelů, v sobotu dopoledne připravili na koupališti stan,
lavice, stoly, ohniště, zapsali příchozí, nakoupili občerstvení, sehnali dva kvalitní muzikanty
a večer poseděli a pobavili se stejně jako ostatní, v neděli dopoledne ale bylo nutno totéž
připravit na hřišti a od dvou odpoledne až do pěti se věnovali dětem, jichž soutěžilo 20.
Zdeněk Huspek

Starostka Sokola Loučim Vladimíra Kacerovská vysvětluje dětem pravidla soutěže.

strana 10

Kdyňsko

5/2016

Co se děje v infocentru

Cestou necestou k hrobu sv. Jakuba
...do Santiaga de Compostela
Není málo těch, kteří si chtějí vyzkoušet svou vůli a odolnost a
vypraví se na pouť Evropou ke katedrále sv. Jakuba v Santiagu de
Compostela ve Španělsku. Ročně tam dojde po různých trasách
kolem čtvrt milionu poutníků. Mezi nimi také mladý Polák pan
Symplicjan Turowski z Varšavy, na snímku vpravo.
Zastavil se u nás v Informačním centru ve Kdyni a krátce si s námi popovídal. Na cestu se vydal v polovině srpna z Varšavy přes
Wroclaw, Görlitz, Hrádek nad Nisou, Český Dub, Mladou a Starou
Boleslav do Prahy. Pak pokračoval po tzv. Jižní větvi Svatojakubské
cesty přes Dobříš, Rožmitál pod Třemšínem, Nepomuk, Klatovy
do Kdyně. To mu zabralo jeden měsíc.
S báglem na zádech ujde průměrně 35 km denně. Ze Kdyně zamíří směr Eschlkam, Regensburg, Augsburg, Ženeva, Santiago de
Compostela. Tam by měl dorazit po tříměsíčním pěším putování a
v nohách bude mít přes 3 000 km. Pak má v plánu navštívit poutní
místo Fatimu v Portugalsku, hlavní město Lisabon a rád by se podíval na poslední bývalou britskou kolonii v Evropě – Gibraltar
(dnes zámořské území Velké Británie).
Domů chce cestovat buď autobusem, nebo letadlem. Koho zajímá průběh cesty, může navštívit internetové stránky
www.photoblog.com/wandervogel, případně ho povzbudit na jeho náročné a dlouhé cestě na jeho e-mailové adrese, která je:
symplicjan.turowski@gmail.com.
Ladislav Bureš, TIC Kdyně

Chcete, aby se o události, kterou pořádáte, vědělo?

Dárek, který ozdobí, poučí a potěší:

Plastická mapa Českého lesa
K dostání v Turistickém informačním centru Kdyně

TIC Kdyně už pro vás připravuje kalendář společenský událostí pro rok
2017. Pořadatelé mohou termíny akcí zasílat do 6. ledna 2017 na e-mail:
infocentrum@kdyne.cz, TIC Kdyně

TIC Kdyně zahajuje mimosezónní provoz.
Až do 30. dubna 2017 je otevřeno v pracovní dny
v době od 8. 00 do 16. 00 hodin.

Příroda a krajina mého domova
Panenská příroda, divoká zvěř a úžasná panoramata
– to vše nabízí výstava fotografií Karla Ihy, amatérského fotografa, který se na svět dívá skrz hledáček svého
fotoaparátu již od roku 1976.
Vernisáž výstavy proběhla za hojné účasti návštěníků.
Karel Iha má totiž celou řadu obdivovatelů. Jeho práce
si mimo jiné cení Václav Sika, který výstavu společně se
starostou města Kdyně Janem Löffelmannem uvedl.
Ke slovu se samozřejmě dostal i sám autor, který přiblížil vznik některých vystavovaných fotografií, zvláště
pak těch, na kterých jsou divoká zvířata, která přece jen
před fotografem sama nepózují. Každý snímek, který
zachycuje divoké zvíře, má svůj příběh a některé z nich
jsou poměrně dlouhé, ostatně jelen nebo lasice vám
před objektiv na zavolání nepřijde. Autor si rád hraje
také se světlem, mlhou a jinými přírodními úkazy, u kterých je třeba počkat na ten správný čas. Výstava se setkala s nebývalým nadšením návštěvníků. Nevájte a
přijďte! Výstava Karla Ihy končí 31. října.
Ivana Dubská, TIC Kdyně
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Stovky poutníků u Dobré vody

Poutní místo Dobrá voda u Pocinovic ožilo v neděli 18. září dopoledne poutí. Je to vyhledávané
poutní místo, kterému vévodí kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné a v její blízkosti stojí menší
kaple se stálým pramínkem vody, o němž se tvrdí, že má zázračné účinky. Toto místo je každoročně hojně vyhledávané poutníky a turisty.
Hlavním celebrantem této poutní mše svaté byl Msgre. Josef Žák. Toho v úvodu mše svaté přivítal vikář Miroslav Kratochvíl a zároveň pozdravil i tamního rodáka Msgre. Vladislava Sysla, který
byl také přítomný bohoslužbě. Mše svaté se zúčastnilo několik stovek věřících z širokého okolí
Domažlicka a Klatovska, kteří zaplnili rozlehlé prostranství kolem kaple. Nechyběl ani autobus
německých poutníků z německého Schwarzachu, partnerské obce Pocinovic. V přímluvách bohoslužby zazněla modlitba za nedávno zesnulého starostu Schwarzachu, pana Aloise Böhma,
který byl každoročním hostem této pouti. Ke zpěvu poutníků hrála dechová hudba. Bohoslužbu
zakončil vikář Kratochvíl závěrečným požehnáním a pozváním na další pouť, která se bude konat opět za rok, a to v neděli 17. září.
Martina Matějková, Loučim

Záplavy, co v Kolovči nepamatují
V úterý 26. července se kolem 15. hodiny zatáhlo, přihnaly se černé mraky a začalo to! Liják
nebývalé intenzity s větrem, trvající skoro 30 minut, zalil Koloveč. Voda se valila z polí, hnala se
přes zahrádky, které devastovala a zaplavovala sklepy, garáže i některé domácnosti. Odneslo to
asi třicet domů, bylo zaplaveno několik ulic, přetekl rybník a kanály nestačily odvádět vodu a
vznikaly malé gejzíry. Zaplaveny byly i sklepní prostory školy a kotelna jedné bytovky. Hasiči pomáhali odčerpávat vodu ze sklepů a byl k dispozici vysoušeč. Večerní zpravodajství na Primě
a Nově přinesla o této kalamitě zprávy. Ani ti nejstarší obyvatelé takovou záplavu nepamatují.
Jana Bartáková, foto Petr Dolejš.
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Recyklovat je nejen
správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstoupil
v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů.
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa
odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 miionů vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
n sběrné dvory obcí, kde můžete spotřebiče
odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
n prodejny elektro, kde prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Obchody
s prodejní plochou větší než 400 m2 musejí
dle zákona odebrat i malý spotřebič, jehož
rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž
byste byli nuceni koupit si nový.
n vybrané servisy, kde rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ můžete pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami,
můžete ho věnovat neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
n dobrovolní hasiči, protože se sběrem spotřebičů pomáhá více než 1 000 hasičských
sborů po celé republice.
Společnost ELEKTROWIN organizuje akce,
při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek, například slevu na vstupném do
ZOO nebo do muzea. Sledujte proto internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete
vždy aktuální informace.
Město Kdyně obdrželo od společnosti
ELEKTROWIN odměnu ve výši 20.000 Kč
v rámci „Motivačního programu 2016“. Program umožňuje obcím, které jsou zapojené
do systému zpětného odběru elektrozařízení
provozovaného společností ELEKTROWIN
získat prostředky: pro zabezpečení sběrného místa vytvořeného na základě uzavřené
smlouvy, pro zvýšení kompletnosti zpětně
odebíraných spotřebičů, pro zvýšení množství zpětně odebíraných spotřebičů, pro
zkvalitnění obsluhy sběrných míst, pro zvýšení informovanosti obyvatel seo správným
nakládáním s elektrospotřebiči.
Každá obec může získat maximálně
100.000 Kč/rok dle splněných kritérií
„Motivačního programu 2016“.
Za uplynulé čtvrtletí občané Kdyně odevzdali v naší sběrně 4 440 kg vyřazených
elektrospotřebičů, což je v přepočtu na obyvatele 0,84 kg. Splněním i dalších kritérií obdrželo město Kdyně částku 20.000 Kč, kterou použilo k zabezpečení sběrného místa.
Děkujeme všem, kteří přispěli odevzdáním
elektrospotřebiče ke zlepšení prostředí, ve
kterém žijeme.
MU Kdyně
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Celý říjnový víkend bude Kdyní znít klavír
Základní umělecká škola za podpory města Kdyně pořádá podruhé Kdyňské dny klavíru. Od pátku večera do nedělního poledne bude znít v Modré hvězdě klavír.
Naše pozvání opět přijal Pavel Voráček, vynikající mladý klavírista.
Zahájí v pátek 21. října v 18.30 hod. recitálem, kdy uslyšíme Beethovenovy sonáty.
Pavel Voráček je absolventem Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze u prof. Martina Ballýho a pražské HAMU ve třídě doc.
Miroslava Langera. Byl stipendistou na Birmingham Conservatoire ve
Velké Británii, kde studoval klavír pod vedením Margaret Fingerhut a
Phillipa Martina, komorní hudbu pak pod vedením Johna Humphreyse. Absolvoval mistrovské kurzy u Petra Donohoe a Andrew Balla.
V rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě plánuje Pavel
Voráček provést 32 sonát L. van Beethovena.
Celá sobota bude věnována vyučování žáků a konzultacím s jejich učitelem pod vedením Pavla Voráčka, je možné se zúčastnit aktivně i pasivně (po předchozí domluvě v ZUŠ. Nedělní matinée (koncert) bude v
11 hodin v sále MKS Modrá hvězda, kde vystoupí účastníci sobotního
vyučování a další klavíristé ze ZUŠ Kdyně a ZUŠ Domažlice. Celá akce
je volně přístupná veřejnosti.
Věra Hrochová, ZUŠ Kdyně

Vzpomínky z první světové války (5)
Vzpomínky, pocity a myšlenky kdyňského rodáka a pekaře Josefa Schleise, č. p.
152. Z jeho deníčku zpracoval Miroslav Beneš. Závěr.
28. 3. 1919 Dnes měli jsme odjet a nyní
máme se zdržeti ještě den. Ač je město zajímavé, přec jen bych raději byl již na cestě
k domovu. Neb touha po domově je daleko
větší.
30. 3. Dopoledne jsem na hřbitově, je zde
krásně zařízen. Mnoho uměleckých prací sochařských a rytých obrazů. Pak jdu do muzea, načež obětuji poslední liru. O polednách
přijdu domů, kdež je vše na odchodu na nádraží. O půlnoci vyjedeme z Verony.
31. 3. Jedeme přes známé nám krajiny tyrolské, nyní italské.
1. 4. Jedeme přes Rakousy, zde je viděti
hroznou bídu.
2. 4. Ráno jsme v Budějovicích a pak jedeme dále přes Jindřichův Hradec, Brno, do
Vítkovic, kamž 3. dopoledne dorazíme.
Po příjezdu
17. 4. Jsme v německé škole v Ostravě
ubytováni, později se rota přestěhuje do Vítkovic a já jsem přidělen k vojenské policii
v Moravské Ostravě.
6. 5. Jsem v Hrušově na nádraží, kdež
mám od 12 hodin v noci službu do rána do
7 hodiny. Sedím na nádraží sám se svým
kamarádem, který má službu se mnou.
Marně vzpomínám na chvíle v Itálii, jak
jsem se těšil na návrat do vlasti. Nyní jsem
zde již přes měsíc. Doba ta mě připadá věčností. Chtěl bych si užívat a chtěl bych se
vybouřit, chtěl bych si nahradit vše to, o co
mě válka připravila a zase k tomu nemám
odvahy. Není radosti, není veselosti. Vše to
pominulo, minulo pět let a s nimi i to veselí
mladosti. Je ze mě mladý stařec. Co by

mohlo opět vzbudit vášně a radost ze života? Jak divně mě ten život připadá, až se mě
hnusí. Svět je zaplaven nepravostmi a já,
chtěje žít, nemohu tak jak toho vyžaduje
okolí. Poslední naděje skládám v dovolenou. Snad v kruhu svých milích v lásce matičky a sestřičky mojí a mé srdce okřehe a
vzmuží se. Jak bych každému přál vše nejlepší. Chtěl bych jen dobro konat, přál bych
si by celý svět byl samá láska. Je to však
možné?
31. 7. Pětileté výročí od vzniku války uplynulo a s ním i 26 let mého života. Co změn za
těch pět let války na místech, kde skvěl se
dvouhlavý rakouský orel, tam dnes je viděti
toho tak opovrhovaného českého lva. Jaké
změny ještě asi život člověku přinese. Jsem
dosud u policie, čas nyní dosti rychle plyne a
já, ač jsem zde již 4 měsíce, dosud se na dovolenou jen těším. Nyní však již snad v brzkém čase bude mě možno se svými drahými
se shledati.
8. 8. Konečně jedu na dovolenou, krásný
čas je mě příznivý!
20. 8. Ráno jsem již v Ostravě a vše jde ve
starých kolejích dále.
25. 2. 1920 O půlnoci mám jeti na dovolenou, druhou to dovolenou z Moravské Ostravy.
12. 3. Ráno o 7 hodině přijedu nazpět do
Ostravy.
6. 6. Ráno jedu na dovolenou.
15. 6. Jsem z dovolené opět na svém místě.
21. 6. Jsem demobilizován.
22.–23.6. Dopoledne jsem v Plzni U Vokáče a 23. 6. večer v 5 hodin přijedu domů.
25.6. Ráno jedu do Prahy na Sokolský slet.
(Vysvětlení k přesunu vojáků ze zajetí v Itálii do Moravské Ostravy : Poláci totiž chtěli zabrat část českého území kolem Moravské Ostravy – uhlí, hutě, průmysl. A tito vojáci měli

tomu zabránit, proto se vrátili do svých domovů až v roce 1920.)
Josef Schleis se vrátil do rodné Kdyně, do
pekařství svého otce, kde se před válkou vyučil v oboru (r. 1907–1909). Později složil
mistrovské zkoušky a převzal pekařství i hospodářství. V roce 1922 se oženil: manželka
Zdeňka, v roce 1922 se jim narodila dcera Věra, lékařka, v roce 1924 Olga, lékárnice.
V třicátých letech, kdy se obchodu dařilo,
instaloval v pekárně novou parní pec, v té
době tu nejmodernější. Pec dosud stojí na
svém místě. Nad pecí byla tlaková nádoba
s vodou, která se ohřívala průduchy kolem
pece a po natlakování parou mohl pekař regulovat vstupy páry do pece při pečení chleba a tím byl chléb mnohem vláčnější než
v klasické peci. V roce 1932 si zakoupil tehdy
moderní automobil Škoda 422. Za II. sv. války také obchodoval s dobytkem, o čemž
svědčí množství vyplněných formulářů
„Landschlusschein – Uzávěrkový list“ z roku
1941–43. Po skončení II. sv. války pekařství
stále dobře prosperovalo, přestože v té době
bylo ve Kdyni celkem 5 pekařů. Až v 50. létech byla postupně většina pekařství uzavřena. Pekařství u Schleisů bylo zavřeno 18.
ledna 1950.
V roce 1952 ruší také hospodářství a pozemky přebírá JZD Brnířov. Posledního koně
nabídl Hospodář. družstvu v Domažlicích a
5. 11. 1952 obdržel od HD Domažlice korespondenční lístek tohoto znění: „Žádáme Vás,
aby jste nabídnutého koně dovedl v pátek t. j.
7. 11. 1952 na jatky do Domažlic ve 12. hod
dopoledne. Vysvědčení veterináře a dobytčí
pas vezměte sebou, podkovy musí být sejmuty. Za trvalý mír.“ a podpis.
Kde p. Schleis pracoval v dalších létech se
nepodařilo zjistit, ale 28. 10. 1968 zemřel ve
stáří 75 let.
Miroslav Beneš

5/2016

strana 13

Kdyňsko

u kapličky pokřtili vnuka stavitele
V neděli 4. září odpoledne se u kapličky sv. Václava nad Smržovicemi sešlo víc než 50 lidí, aby se zúčastnili mše svaté k 4. výročí vysvěcení této pozoruhodné a z architektonického hlediska čisté stavby.
Událost byla umocněna křtem vnuka stavitele
Václava Mráze (čp. 27) Jiříka. Jeho rodiče Jakub a
Štěpánka Mrázovi přišli ze svého domu nedaleko
od kapličky ve slavnostních chodských krojích a

Václavě Jandečkové
byla udělena cena
Egona Ervína Kische
Velkého ocenění se dostalo spisovatelce
literatury faktu Václavě Jandečkové z Prapořiště. Spisovatelka a badatelka má za
sebou tři úspěšné tituly mapující dobu
nástupu komunismu. Po knize Kámen,
připomínající existenci tzv. falešné hranice a knize Tři muži proti totalitě, byla v
roce 2015 Nakladatelstvím Českého lesa
vydána kniha Kauza Jan Masaryk (nový
pohled)“. Právě za tuto poslední knihu
převzala Václava Jandečková ve středu
21. září v Letohradě Mezinárodní zvláštní cenu Egona Ervína Kische. Tato cena je
od roku 1992 udělována českým a slovenským spisovatelům literatury faktu.
V minulosti tuto cenu získali např. Stanislav Motl, Ivan Klíma či Lenka Reinerová, německy píšící česká spisovatelka. V
letošním roce získal zvláštní cenu Egona
Ervína Kische také prezident Václav
Klaus za jeho Zápisky a postřehy z cest,
které vyšly v roce 2015 v nakladatelství
Grada.
Mezinárodní cena Egona Ervína Kische je
považována za velmi prestižní ocenění.
Literární aktivita Václavy Jandečkové
přispívá k objasnění a popisu nezákonností, které se v době nástupu komunismu v naší zemi udály.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

svému druhorozenému synkovi nasadili alespoň
čepičku od kroje. Prvorozený Vašík, jehož zde křtili v roce 2013, už své rodiče doprovázel rovněž
v kroji. Mši sloužil a malého pokřtil farář Miroslav Kratochvíl, za kmotra byl bratr Jakuba Pavel,
jehož roubenka zdobí stráň nad Smržovicemi
pod modlínským lesem.
Kaplička je vidět zdálky a od ní je vidět celé

krásné panoráma jihozápadní Šumavy, takže
stojí zato vypravit se tam i jindy.
Stavitel letos upravil její okolí, instaloval bytelné posezení a plůtek, osadil skalku a přibyla
též tabule s popisem šumavských vrcholů, a tak
je místo jako stvořené k posezení a zamyšlení
nad životem vlastním i děním kolem nás.
Zdeněk Huspek

Hříchovičští rodáci přišli!
Ve Hříchovicích, spádové vesničce obce Zahořany, se konalo druhé setkání rodáků, na které
se podařilo sehnat finanční prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
svobodný stát Bavorsko cíl EUS 2014–2020. Dotaci zastřešila organizace „Aktionsbondnis
Čerchov plus“ se sídlem ve Waldmünchenu, a proto do Hříchovic zavítal také statutární zástupce tohoto města, Markus Ackermann.
Hold hříchovickým občanům, kteří položili své
životy v 1. světové válce,
vzdali všichni přítomní
odhalením pamětní desky
na místní kapličce. „Je zapotřebí se vracet k historii
obce, čerpat z ní poučení
pro budoucí generace,“
uvedl ve svém projevu
starosta Zahořan Miroslav
Jandečka. Zároveň představil i novou brožurku,
která přiblíží představu
o vzdálených i blízkých
dějinách Hříchovic. Zpracoval ji Luboš Wurm st. za
přispění místních občanů
a Zdeňka Procházky,
chodského historika. Zastupitelstvo obce Zahořany si nesmírně váží iniciativy a aktivity občanů obce Hříchovice pod vedením sboru dobrovolných hasičů. „Nejde jen o materiální skutky, ale především o práci a podporu na společenskokulturní a sportovní úrovni. Zvláště chci podtrhnout práci s dětmi, zapojení mládeže do uskutečňování akcí, jež probíhají v průběhu celého roku,“ poděkoval Miroslav Jandečka a připomněl, že za poslední období se podařilo vylepšit kulturně-společenské zařízení včetně jeho okolí, opravit obecní domek, kapličku nebo společný vodovod.“
Den to byl sice deštivý, ale dobrou náladu rodákům odplavit nedokázal. Dvě stovky příchozích si povídaly, vzpomínaly, plánovaly, zpívaly a tancovaly až do rána.
Sylva Heidlerová
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Kulturní servis
ŘÍJEN
l 8. 10. Koloveč, od 19 hodin
kulturním domě premiéra divadelního představení „ZOO“ v
podání DS KOLOFANTÍ
l 12.10. Kdyně, Agatha Chris-

tie – první dáma zločinu, od 17
hodin v knihovně
l 14.10. Kdyně, KPH, Plzeň-

ská filharmonie, od 19 hodin v
sokolovně
l 14. - 17. 10, Kdyně, výstava
ovoce, zeleniny a květin, zemědělská část Muzea příhraničí,
pořádá Český zahrádkářský svazek MO Kdyně a město Kdyně.
Zahájení výstavy v pátek, 14.
října v 9. 00 hodin
l 14.10. Kdyně, podzimní tvo-

l 3.11. Kdyně, vernisáž výstavy „Aradekor“ od 17 hodin v
sále muzea

l 28.11. Kdyně, cestopisná
přednáška Zanzibar od 17 hodin
v knihovně

l 5.11. Chodská Lhota, diva-

l 30.11.

delní představení ochotnického
spolku z Poběžovic od 18 hodin
l 9.11. Kdyně, Českosaské
Švýcarsko, cestopisná přednáška od 18 hodin v kině

Kdyně, divadelní
představení Víti Maršíka od 19
hodin v kině. Předprodej vstupenek v CK Campanatour

KINO
Kdyně

PROSINEC

Říjen

l 1.12. Kdyně, Jihozápad USA
cestopisná přednáška od 18 hodin v kině

7.–8.10. v 17 h – Řachanda (ČR)

15.10.

l 17.11. Koloveč, lampionový

l 3.12. Koloveč, Mikulášská
veselice pro děti s nadílkou od
14 hodin v kulturním domě.
Hraje Honza Schimmer

průvod od 17 hodin vyjde od ZŠ
v Kolovči

l 10.12. Nová Ves, Mikulášská
veselice od 15 hodin

21.–22.10. ve 20 h – učitelka (SR, ČR)

l 18.11. Kdyně, vánoční tvo-

l 16.12. Kdyně, PS Jitřenka,

l 11.11. Koloveč, repríza diva-

delní hry autora a režiséra Martina Volfa „ZOO“ v podání DS
KOLOFANTÍ. Začátek v 19 hodin v kulturním domě

11.–12.10. ve 20 h – Špekoun
(Belgie, Švýcarsko)
ve 20 h – Jak básníci čekají
na zázrak (ČR)

18.–19.10. ve 20 h – Černé duše
(Itálie, Francie)
25.–26.10. ve 20 h – Toni Erdmann
(Německo, Rakousko)

ření s Natálkou od 17 hodin v
knihovně

ření s Natálkou od 17 hodin v
knihovně

návštěva krmelce v lese od 15
hodin, sraz u školy

28.–29.10. v 17 h – Akce Arktida (Norsko)

l 15. 10. Nová Ves, podzimní

l 19.11. Kdyně, PS Jitřenka „

l 21.12. Kdyně, Vánoční kon-

LISTOPAD

vycházka od 14 hodin
l 17. 10. Kdyně, beseda Iris-

Strašidla „ sraz v 18:30 parkoviště u hřbitova

diagnostika od 17 h v knihovně

l 26.11. Chodská Lhota, roz-

l 21. 10 – 23.10. Kdyně,

Kdyňské dny klavíru, od 18:30
v sále MKS Modrá hvězda

svícení vánočního stromku s
kulturním programem od 17 hodin na návsi

l 25. - 30.10. Kdyně, PS Jit-

l 26.11. Nová Ves, setkání dů-

řenka, podzimní prázdniny na
Zelené Lhotě

chodců od 15 hodin

LISTOPAD

adventní vyrábění, akce pro děti

l 3.11. Kdyně, KPH, Felix

l 26.11. Koloveč, rozsvícení

Slováček s klavíristou Borisem
Krajným, od 19 hodin v sokolovně

vánočního stromku s kulturním
programem od 17 hodin před
kulturním domem

l 26.11. Kdyně, PS Jitřenka

cert od 19:30 hodin v kině. Zazpívá Yvetta Blanarovičová s
orchestrem
l 23.12. Koloveč, Živý betlém

od 16 h v prostoru u kostela.
l 23.12. Kdyně, tradiční Živý

1.–2. 11. ve 20 h – Návštěvníci 3: Revoluce
(Francie, Belgie)
4.–5.11. ve 20 h – Neon demon
(Francie, uSA, Dánsko)
8.–9.11. ve 20: 00 h – Sezn@mka (ČR)

betlém od 16 hodin na dvoře
ŘK fary ve Kdyni

11.–12.11. v 17 h – Cesta do fantazie
(Japonsko)

l 24.12. Nová Ves, zpívání
v kapličce od 21 hodin

18.–19.11. v 17 h – Kniha džunglí (uSA)

l 27.12. Chodská Lhota,
turnaj ve stolním tenise od 9
hodin
l 28.12. Chodská Lhota,
turnaj volejbal, od 13 hodin

15.–16.11. ve 20 h – Teorie tygra (ČR)
22.–23.11. ve 20 – Tenkrát v ráji (ČR, SR)
25.–26.11. ve 20 h – Rino – příběh špiona
(ČR)
29.11. 20 – Captain America (uSA)

Chodský pes v Chodské Lhotě

Pro mnoho návštěvníků bylo setkání s plemenem chodského psa
premiérové. V zájmu zdravého patriotismu se možná na Chodsku
objeví další psi, kteří zde kdysi dávno byli doma.

Evropskou výstavu plemene Chodský pes uspořádal Klub přátel tohoto
psa v sobotu 6. srpna stylově na Chodsku a právě v obci zmíněné v titulku
zcela záměrně – o chodském psu píše už J. Š. Baar a Mikoláš Aleš jej použil
jako předlohu pro kresby v románu Psohlavci. Přesto všechno upadlo plemeno ve druhé polovině minulého století téměř v zapomnění, nebýt několika nadšenců, kteří se pokusili – a nutno dodat že úspěšně o jeho znovuvytvoření.
Pomocí inzerátů se našli dva psi a jedna fena, která v roce 1985 porodila prvních
6 štěňat, odpovídajících historickému standardu a od té doby už se tihle psi zabydleli nejen v Česku, ale i v zahraničí. Do Chodské Lhoty jich se svými páníčky
přijelo 300, z toho 34 z jedenácti zemí Evropy – nejdále to měli majitelé z Litvy.
Cenu nejvyšší si v kategorii Mladých odnesl Yorick Krosanda Zdeňka Dvořáka
z Brna, vítězem Veteránů se stal Lexus Speed z Filova majitele Jiřího Hřebíčka
z Chelčic u Vodňan, v kategorii Fena to byla Bea z Chrámeckých vinic Karla Peroutky z Blovic, v kategorii Pes zvítězil Brix Zejerix Břetislava Červeného z Frenštátu pod Radhoštěm. Poslední dva pak byli oceněni jako nejlepší z chovu.
Lhotečtí fotbalisté, kteří spolu s obecním úřadem zajišťovali zázemí včetně občerstvení, měli plné ruce práce, odměnou jim budiž slova hlavního pořadatele
Karla Peroutky: „Všechno fungovalo perfektně a musíme vyslovit jen uznání.“
Text a foto Zdeněk Huspek
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THE DROPS ve Kdyni zas hráli rock
Opět po roce, v pátek 5. srpna, vystoupila ve
Kdyni v kině Mír skupina mladých hochů s názvem The Drops hrající rock a hardrock. Skupina měla původně hrát v parku u Muzea příhraničí ve Kdyni, ale pro nepříznivé počasí bylo vystoupení přeloženo do místního kina. Úderem
osmé začal koncert, který trval bez přestávky
s několika přídavky až do 22. hodiny.
Kluci se seznámili v roce 2012 na rockovém
táboře (dvěma hochům bylo 12 a dalším dvěma
13 let). Název kapely vznikl spíše náhodně, bylo
více možností, ale název The Drops se jim líbil
nejvíc. V roce 2013 po sehrání skupiny vyjeli na
dva koncerty do Liverpoolu, kde hráli v Covern
Clubu (v tomto klubu začínala i slavná skupina
Beatles). Následoval koncert ve městě Montreaux ve Švýcarsku Freddie Mercury Memorial
Day 2013 a na podzim v Drážďanech na Queen
party 2013 (dobročinná akce na podporu léčby
AIDS), kde se sešlo kolem 2 000 posluchačů.
Všechny tyto akce zajišťoval Peter Freestone,
který 12 let dělal tajemníka zpěvákovi Freddiemu Mercurymu ze skupiny Queen. V tomto roce
jim vyšel první singl „Jedeme dál“. Byl nahrán
ve studiu Propast Petra Jandy, vedoucího skupiny Olympic. V roce 2014 vystoupili jako předkapela skupiny Olympic ve Stříbrné Skalici, kde se
každoročně schází 1 500–2 000 lidí). V tomto
roce jim vyšly 2 singly: Nebezpečná a Vzhůru.
Mezi členy kapely jsou velké kilometrové vzdálenosti. Dva jsou z okolí Prahy (Říčany a Úvaly),
jeden ze Stochova u Kladna, jeden ze Sedlčan a
bubeník je z Děčína. Zkoušky kapely se konají

1x měsíčně v Děčíně. Tři hoši studují hudební
konzervatoř (dva v Praze a jeden v Plzni). Ročně odehraje The Drops asi 15–20 koncertů po
celých Čechách (nejvíce kolem Prahy a na Děčínsku).
Původně hrála skupina skladby převzaté od
skupiny Queen, v současné době je jen asi 5–6
skladeb převzatých, ostatní je vlastní tvorba. Ve
Kdyni jsme z převzatých slyšeli písně od skupin
Free „All Right Now“, Aerosmith, Judas Priest.V
letošním roce skupině vyšel 1. videoklip, který

sponzoroval herec Radek Kuchař, na produkci
a režii se podílel Vítek Pokorný. Složení skupiny
The Drops: Filip Vavřička – kapelník, hraje na
klávesy, Honza Grünwald – sólová kytara, Tomáš Burian – bicí, Pavel Válek – doprovodná kytara a Honza Doskočil – zpěv, basová kytara.
Manažerem skupiny je otec bubeníka pan Tomáš Burian. Skupina The Drops se po roce opět
zlepšila, je vyhranější, na svůj věk hrají hoši nebývale dobře. Určitě o nich ještě uslyšíme!
Text Ladislav Bureš, foto Lucie Svobodová

Ve Všerubech po prázdninách v novém
Po prázdninách se nám žáci vrátili usměvaví, odpočatí a plni elánu a zážitků, které budou ještě dlouho probírat. Hned první den si mohli spolu
se svými rodiči prohlédnout vedle vymalovaných a hezky vyzdobených tříd také nová sociální zařízení. Vedle nových závěsných toalet, umyvadel a barevných obkladů byly překvapením toalety s automatickým čidlem na splachování. K rekonstrukci se přistoupilo z důvodu zastaralých
rozvodů vody i odpadů a jejich častých oprav. Celková investice činila 185.000 Kč, a že byla dobře vynaložena se může každý přesvědčit např. při
Dni otevřených dveří v sobotu 1. října. Díky pěknému počasí jsme každý den trávili dopolední svačinky na školní zahradě, užívali si při nich
krásný výhled na rybník a vzpomínali na prázdninové koupání a dovádění. Ale teď už nám začal školní rok a vedle učení nás samozřejmě čeká
i řada zajímavých akcí. Po zářijové besedě s ochráncem přírody a jeho malou lištičkou se už moc těšíme na panoramatické kino, které k nám zavítá začátkem listopadu. Plánujeme také návštěvu Juniorfestu a každoroční vystoupení na setkání důchodců a při rozsvěcení vánočního stromku. Věříme, že se nám letošní školní rok vydaří stejně jako ten loňský a o naše zážitky se s vámi rádi podělíme.
Renata Reifová

Kino na koupališti

Na promítání přišlo 20 diváků.

Že uspořádání filmového představení pod širým nebem a navíc
v příjemném prostředí koupaliště se siluetou kostelní věže na jeho
hladině nemusí být nijak nákladná záležitost, dokázali loučimští sokolové. Příchozím zájemcům promítli z dataprojektoru film z roku
1981 Tajemný hrad v Karpatech.
Akce to bylo vymyšlená a inzerovaná poněkud narychlo, přesto se
na lavice před chatičkou u koupaliště posadila téměř dvacítka diváků, kteří se v polovině přestavení museli kvůli dešťové přeháňce
přesunout do vnitřních prostor chatky. Po skončení filmu založili
do přehrávače jiný, tentokrát to byl Václav z roku 2007 a mohlo se
pokračovat.
Udělat něco pro ostatní není – pokud je chuť a pár ochotných rukou
– zase tak složitá záležitost!
Zdeněk Huspek

Kdyňsko vzpomíná na léto

Černíkovská jubilejní, 20. podzimní vycházka „Co je za humny?” po trase
Kaničky – Bolfánek – Přetín, se vydařila. Pohodová, nenáročná trasa, krásné, slunečné počasí a účast přes 50 osob. Co víc si přát?
(js)

V letošním roce zamířili kdyňští vodáci z PS Safír na řeku Otavu, kde čekalo na táborníky jedenáct dní strávených pod stanem.
(pt)

Novou virtuální prohlídku Muzea příhraničí ve Kdyni
najdete na www.kdynsko.cz

8. srpna 2016 oslavila paní Anna Hofmeisterová z Úsilova 90. narozeniny.
Je 2. nejstarší občankou Úsilova. Paní Hofmeisterová je stále velmi čilá a
plná energie. K jubileu jí přišli popřát představitelé obce mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Miroslav Sláma, místostarosta obce

Město Kdyně postavilo dalších jedenáct nových bytů.

(vp)

Všerubští školáci se po prázdninách vrátili usměvaví, odpočatí a plni
elánu.
(rr)

